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Balatonakarattya Község Önkormányzatának testületi ülésé-
nek összehívásáról a Polgármester kezdeményezésére jelenleg
Balatonkenese város jegyzője intézkedik, és Balatonkenese
város hivatala készíti elő a meghívót, illetve állítja össze az
ülés anyagát.  

2014. december 10-i testületi ülés napirendi pontjai:

1. A 2014. november 27-én meghozott balatonkenesei
Képviselő-testületi határozatokról való tájékoztatás

2. Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alap-
fokú Művészetoktatási Intézmény alapdokumentumok
megtárgyalása

3. Közterületek használati rendjéről szóló rendelet megal -
kotása

4. Döntés közös hivatal létrehozásáról

A legfontosabb határozatokat az alábbiakban foglaljuk össze:
Balatonakarattya Önkormányzata elfogadta a Balatonkenesei
Területi Szociális Szolgáltató Intézmény Önkormányzati
Szociális Társulás társulási megállapodásának módosítását,
és megállapodott a társulásról.

Balatonakarattya Önkormányzata elfogadta a Balatonke-
nese–Küngös Közoktatási Intézmény Társulási megállapo-
dásának módosítását, és megállapodott a társulásról.

A képviselő-testület elfogadta a 2015. évi munkatervet.

A testület elfogadta a települési ügysegéd működésével kap-
csolatos megállapodást.

A képviselő-testület elfogadta a település megalakulása előtt
ér vényes helyi építési szabályzat Akarattyára vonatkozó részét.
A képviselő-testület elfogadta a vagyonnyilatkozat-tételi sza-
bályzatot. 

A képviselő-testület határozatot fogadott el Balatonakarattya
község és Balatonkenese város között a város 2014. évi költ-
ségvetése alapján a 2014. 12. 31-ig Balatonakarattyára háruló
feladatok anyagi biztosításáról.

E megállapodás szerint mód nyílik a hátralevő időszak mű-
ködési költségeinek biztosítására, a közüzemi számlák ki-
egyenlítésére, a kötelező önkormányzati feladatok (óvoda,
szociális segély, szociális tűzifa), a falugondnoksági feladatok
ellátásának finanszírozására, valamint az Ét-Gép ház értéké-
nek kiegyenlítésére.

A megállapodást, és annak Balatonkenese képviselő-testüle-
tének indítványára tett módosítását végül a 2014. 12. 4-én
megta  rtott rendkívüli testületi ülésen elfogadta.

Önkormányzati hírek

Tájékoztatás a lakosok részére
A Veszprém Megyei Kormányhivatal 2014. 11. 26-i tájékoz-
tató levele szerint: „A határozat alapját képező előkészítő do-
kumentáció része az a térképvázlat, amely rögzítette
Balatonakarattya belterületi határvonalát, a köztársasági elnök
ezzel a területi lehatárolással nyilvánította a településrészt ön-
álló községgé…  A területi határ kérdésében sem Balatonke-
nese Város Önkormányzata Képviselő-testülete, sem
Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testülete
nem hozhat joghatállyal önálló, a fentiektől eltérő döntést.” 

Fogadóórák:
Polgármesteri / alpolgármesteri fogadóóra (előzetes bejelent-
kezés alapján, téma megjelölésével): szerdán 14–16 óráig. 
Képviselői fogadóóra (előzetes bejelentkezés alapján): 
pénteken 16–18 óráig.  Az ideiglenes akarattyai „Hivatal” az

Iskola utca 7. sz. alatt működik, a lakosság informálása céljá-
ból naponta 9–15 óráig kereshető fel.

Szociális tűzifa és tartós élelmiszercsomag segély
A közeljövőben megkezdjük azon rászorulók részére, akik
igénylésüket leadták, a szociális tűzifa és a tartós élelmiszer-
csomagok szétosztását.
A tűzifát két részletben juttatjuk el Önökhöz. A könyvtár ud-
varán lévő fát átmeneti segély formájában kaphatják az igény-
lők az alábbiak szerint: egyedül élők: 0,5 köbméter,
családok: 1 köbméter.
Az államtól kapott tűzifa programra leadott kérvények a
helyi szociális rendelet alapján, rászorultság függvényében ke-
rülnek elbírálásra. A jogosultak előreláthatólag januárban
fogják megkapni.
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JÓ HÍR!
Matolcsy Gyöngyi Polgármester Asszony illetményének fel-
ajánlása révén a családok részére a kiosztható élelmiszercso-
mag értéke 15.000 forintra emelkedett. Az igényelt tartós
élel miszer csomagokat december 15-ig kapják meg a rászoru-
lók: egyedül élők 7.500 forint értékben, családok 15.000
forint értékben.

Tourinform tájékoztató berendezés Akarattyán
A kihelyezett terminál egy – a Balaton Keleti Kapuja Turisz-
tikai Egyesület által még 2011-ben benyújtott – turisztikai
pályázat keretében került beszerzésre. A forrásból két eszközt
vásároltunk, melyből egy Kenesén, egy Akarattyán került be-
üzemelésre. Mindkét gépen a Balaton Keleti Kapuja Turisz-
tikai Egyesület honlapja fut, melyen  turisztikai tájékoztatót,
programokat találnak az érdeklődők, ezekre szívesen foga-
dunk is ilyen jellegű, aktuális közléseket. A készülékhez nem
tartozik billentyűzet, az érdeklődők az érintőképernyő segít-
ségével tudnak haladni, lapozni.

Az internetes alapon
működő tájékoztató
készüléket a Posta mel-
lett lehetett elhelyezni,
ugyanis a berendezés
mű ködtetéséhez 220
V-os tápfeszültség
szükséges. A tápfe-
szültség biztosítását a
Posta részéről Majlin-
ger Ferenc ajánlotta fel
térítésmentesen. A ké-
szüléket eredetileg a
Napfény ABC melletti
Tourinform irodához
tervezték elhelyezni,
ahol a nyári szezonban
ideális helye lenne,

azonban ott jelenleg nincs tápfeszültség vételi lehetőség. 

NAVA pont lesz az Iskola u. 7-ben
A NAVA – teljes nevén Nemzeti Audiovizuális Archívum –
a magyar nemzeti műsor-szolgáltatói kötelespéldány-archí-
vum, amely jellegénél fogva audiovizuális tartalmakat gyűjt.
A NAVA olyan az elektronikus műsorok számára, mint az
Országos Széchényi Könyvtár a nyomtatott kiadványok, vagy
a Magyar Nemzeti Filmarchívum a magyar filmek számára.
Gyűjtőkörébe a következő csatornák magyar gyártású, illetve
magyar vonatkozású (hungaricum) műsorai tartoznak: M1,

M2, Duna, RTL Klub, TV2, Kossuth Rádió, Petőfi Rádió,
Bartók Rádió.
A NAVA ezenkívül befogad egyéb audiovizuális tartalmú ar-
chívumokat feldolgozási vagy tárolási célból, ezzel is segítve
az audiovizuális tartalmak,  mint a kulturális örökség része-
inek megőrzését.
Az önkormányzat regisztrált a Közösségi ház és Könyvtár szá-
mára egy un. NAVA pont elérésére, ami lehetővé teszi a fen-
tiekben leírt tartalmak ingyenes mindenkori hozzáférését,
vetítését.

Internet, kábel-TV, vezetékes telefon és Wi-Fi az Iskola
u. 7-ben 
December 1-től az Iskola utca 7. sz. alatti Könyvtár és Közös-
ségi ház részére előfizetett az Önkormányzat a PR-Telecom
szolgáltatásaira.
Az előfizetés lehetővé teszi a TV-műsorok nézését (a TV a
készülék a Nyugdíjas Klubban található), az internet haszná-
latát, és az „ideiglenes hivatal” vonalas telefonon történő el-
érését (telefonszám: 88/656-677).

A Hazahúzó című, Akarattyáról készült filmet utólag is
meg lehet nézni az Echo TV és az ATV honlapján:
http://www.echotv.hu/hazahuzo-2014-11-18-hazahuzo
http://www.atv.hu/videok/video-20141118-zanka-erzsebet-
tabor-2014-11-18

Útkarbantartás
A téli szezon előtt megkezdődött néhány út karbantartása a
jövőben alkalmazható javítási technológia télállóságának
megítélése céljából.
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Assisi Szent Ferenc imája
Uram, adj türelmet,

hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni;
adj bátorságot, hogy megváltoztassam,

amit lehet, és adj bölcsességet,
hogy a kettő között különbséget tudjak tenni.

Uram, tégy engem békéd eszközévé, 
hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek, 

hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak, 
hogy összekössek, ahol széthúzás van, 

hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz, 
hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik, 

hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik. 
Ó! Uram, segíts meg, hogy törekedjem, 

nem arra, hogy megvigasztaljanak,
hanem hogy én vigasztaljak, 

nem arra, hogy megértsenek, hanem arra,
hogy én megértsek, 

nem arra, hogy szeressenek, hanem hogy én szeressek. 
Mert aki így ad, az kapni fog, 
aki elveszíti magát, az talál, 

aki megbocsát, annak megbocsátanak, 
aki meghal, az fölébred az örök életre.

Amen.

Közbiztonsági fórumot tar-
tott Akarattyán Éliás Gábor

rendőr őrnagy, Balaton -
kenese őrsparancsnoka

Beszámolójában felhívta a figyelmet a téli időjárás veszélyeire,
így kérte a lakosokat, figyeljenek egymásra, szomszédjaikra,
különös tekintettel az idősebbekre. 
A statisztikai adatokból megtudhattuk, az Őrs területén ja-
vult a közbiztonság, ezt az is alátámasztja, hogy a „nem prob-
lémás” településeken, ezeken a fórumokon viszonylag kevesen
vesznek részt.
Kiemelte a balatonkenesei Polgárőrség szerepét, amely nagy-
ban segíti mindennapi munkájukat a területen. A fórumon
részt vettek a két település polgárőrei Ritter József vezetésé-
vel. Jutott idő egy kis beszélgetésre, információcserére is.
Választási ígéretünk volt az akarattyai polgárőrség megalakí-
tása, melynek előkészületei már folyamatban vannak. Elkép-
zelésünk szerint a helyi polgárőrség nem csak rendezvények
biztosításában, járőrözésben kapna szerepet, hanem a forgal-
mas nyári hétvégéken a strandi parkoltatásban is. Biztosítaná
a szabad közlekedést a Bercsényi lejárón. Igény mutatkozott
a strandi és a parkban lévő WC-mosdó hosszabb nyitva tar-
tására, amit a polgárőrség szolgálatban levő tagjai ellenőriz-
nének, és a nap végén bezárnának. A feladatok bővülhetnek,
a cél egy jól működő, színvonalas egyesület létrehozása, mű-
ködtetése. 

December: Karácsony hava
December nagyon mozgalmas hónap, de nemcsak az ünne-
pek és az ünnepi előkészületek miatt, hanem az év végi felfo-
kozott elvárások miatt is. A diákok felmérő dolgozatokat
írnak, a főiskolások és az egyetemisták vizsgalázban égnek,
az üzletek és a szolgáltatóipar nyújtott műszakokat tart, és
velük együtt mindenki szállít, könyvel, mérleget készít, és na-
gyon siet, mert szeretne megpihenni… És ami szinte remény-
telen, az december 24-én mégis megtörténik: az egész világon
valami egészen különös csend lesz. Elhallgatnak a zakatoló
gépek, bezárnak az üzemek, a gyárak, az üzletek és a hivata-
lok, elcsendesednek az iskolák, kiürülnek a kollégiumok,
csendes pihenőt tartanak a vonatok, buszok és villamosok,
elnéptelenednek az utcák, mert most mindenki hazasietett.
Közben beesteledik, és a sejtelmes éjszaka jótékonyan betakar
minden sebet, fájdalmat, hiányt és csúnyaságot, s ekkor a tá-

volban lángot kap egy kicsiny kis gyertya. Lobogó imbolygó
fényecskéje elindul felém, meg feléd, és mindenki felé, és le
nem tudjuk venni róla a szemünket, mert a gyertya fénye él,
sőt a gyertya fénye mosolyog, s a gyertya nem is gyertya,
hanem gyermek, aki szenteste képes kimondhatatlan békét,
tiszta örömöt és szentséges csendet vinni az emberek szívébe.
Ó emberek gondoljatok ma rá!
Karácsony éjszakája „titokzatos éj”. Nem félelmetes, hanem
vonzóan misztérium-teljes jelenség. Vonzó benne maga a
Gyermek, és mindaz, ami körülveszi: a próféták Isten tekin-
télyére alapozott jövendölései, a szűz, aki anya lesz, a Dávid
házából születő király, Betlehem szimbolikája, és az Emma-
nuel név, ami azt jelenti, hogy „Velünk az Isten”. Viszont misz-
térium benne a „hogyan”, meg a „fölfoghatatlan”. Ezzel
küszködik Mária az angyali köszöntést hallva: „Hogyan válik
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ez valóra, amikor férfit nem ismerek?” (Lk 1,34). Ugyanez a
probléma foglalkoztatja Józsefet mindaddig, amíg beavatottá
nem válik: „József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségül
Máriát, hiszen a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fiút
szül, akit Jézusnak nevezel el, mert ő szabadítja meg népét bű-
neitől.” (Mt 1,20-21). Ez a születés különleges hatást váltott
ki Heródes királyból: „... meghökkent s vele egész Jeruzsálem.”
(Mt 2,3). A napkeleti bölcseket hosszú útra indítja (Vö. Mt
2,1-12), de különleges örömet élnek át az egyszerű emberek,
akiket a pásztorok jelenítenek meg (Vö. Lk 2,8-20). S mindez
különös értelmet nyer húsvét fényében: ugyanis aki Betle-
hemben a Szűztől született, az tett tanúságot az Atyáról, amit
megpecsételt szeplőtelenül tiszta (bűnnélküli és ártatlan) ke-
resztáldozata, és Föltámadottként bemutatja – értünk szer-
zett győzelmét – minden bűn és halál felett. 
Ebből a misztériumból következik a mi karácsonyaink ün-
neplésének szentséges éjszakája, amelynek középpontjában

az éjféli szentmise áll. Nem dátumot ünneplünk, hanem
misztériumot. Amikor az északi féltekén a leghosszabb az éj-
szaka (a bűn és a kilátástalanság szimbolikája), akkor ragyog
fel belső természetfeletti ajándékként a Személyes Szeretet.
A szentmise ünneplése pedig magába sűríti Isten sajátos időt-
len szent „jelenét”: az örök üdvözítő szándékot, a születés té-
nyét, az áldozatot és a megdicsőülés fényét a Szentlélek
erejében. Karácsony azért egyetemes ünnep, mert a hitben
látó ember maga is megdicsőültnek éli meg magát, de a többi
embertestvér is képes ennek a hallatlan szeretetnek a fényében
valami többet érzékelni abból, ami egész emberi hivatásának
lényege. Karácsonykor finom intimitással nézd meg az em-
berek arcát, különösen a szemeiket és egész lényüket. Meg-
változtak. Vala mi történt a világban, kívül is meg belül is, és
ez nem múlhat el nyomtalanul – most már sohasem.

DR. BALÁZS PÁL PLÉBÁNOS

Karácsony misztériuma
Írásom címéül, vagy mottójául tudatosan választottam a misz-
térium szót a titok helyett, mert látszólagos hasonlósága elle-
nére mégis egészen mást jelent. A titok szót ugyanis kétféle
értelemben használjuk: jelölünk vele egy olyan valóságot,
amelyről valaki – esetleg sok ember – most még semmit sem
tud, fogalma sincs létezéséről, s ezért az ismeretlenség titka fedi
el azt előle; de jelenthet olyan „hétpecsétes titkot” is, amelynek
létezése ismert, csak a tartalma nem. Vagyis a titok csak addig
titok, amíg ismeretlen vagy még birtokba nem vehető valóság-
ról van szó. A titok a megismeréssel elveszíti varázsát, minden-
napi életünk részévé válik, és gyakran csak a múlt emlékévé
szelídül.
Egészen más a helyzet a misztériummal; csupán az zavarhatja
a fogalmi tisztánlátást, hogy ezt a szót is gyakran „titoknak”
értelmezzük. A titok sokszor személytelen, tárgyias és materi-
ális mivoltával szemben a misztérium személyhez kötődő és
személyes jellegű valóság, légiesen könnyed szellemi tünemény,
„messziről” érkezik, megérint, s úgy távozik, hogy közben sej-
telmes, tapintatos vendégként örökre nálunk marad. Hagyja
magát érzékelni és felfedezni, de teljesen megismerni vagy ki-
ismerni – végtelen gazdagsága okán – soha sem lehet, ezért
nem is veszíti el varázsát, s ugyanakkor életünk dinamikus ré-
szévé válik, mindazonáltal sokkal jobban vágyunk utána,
minthogy emlékként vitrinbe zárhatnánk.
A misztérium fogalmának megértése érdekében talán nem ha-
szontalan dolog egy kis nyelvtani kitérőt tenni, no nem a ma-
gyar nyelvtan területére, hanem az ógörög nyelv- és hangtan
világába. A görög hangok és betűk között van egy, amit a görög

ABC-ben „mű”-nek ejtenek, és az írásjele μ. Mondhatnánk,
hogy ez a mi „m”betűnkhöz hasonlít, vagy annak felel meg.
Csakhogy ezt a hangot görögül úgy ejtették ki, hogy közben
nem nyitották ki a szájukat. Belülről hangzott a hang, tehát
füllel érzékelhető volt, de a beszélő szája zárva maradt. Vagyis
a „mű” hang a jelen lévő, de kimondhatatlan misztérium jel-
zőjévé válhatott.
A titok teljesen a mi emberi világunkhoz tartozó dolog, a misz-
térium azonban a hozzánk érkező, és bennünket úgy gazdagító
valóság, hogy örökre kinyitja az embert az abszolút szellemi
személyes értékvilág előtt.
Egy gyermek születése csodálatos dolog, de nem csoda, mert
hiszen a mi világunk része. Minden újszülött egyetlen megis-
mételhetetlen remekmű, szülei kimondhatatlan öröme, ősei
vonásainak büszke viselője. A karácsonyi születés misztérium,
és amennyire hasonlít minden más születéshez, annyira külön-
bözik is azoktól. Amit a fentiekben leírtunk a misztériumról,
az mind jelen van benne: „messziről” jön, sejtelmes, de mégis
realisztikus, tapintatosan időbeli, de mégis felülmúlja az idő-
beliség korlátait.
De hát ennél a megtapasztalható dolognál többet nem tudha-
tunk róla?
Dehogynem. A misztériumból az ember sok mindent megis-
merhet, csak hát nem merítheti ki. Ennek viszont az a feltétele,
hogy úgy közelítsen hozzá az ember, mint misztériumhoz, va-
gyis bizalommal és befogadni kész hittel. A betlehemi születés
misztériumát misztériumok sokasága készítette elő. Lássunk
közülük néhányat!
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Ilyen misztérium a próféciákban és ígéretekben megszólaló
Isten szava; például Izajás közvetítésében: „... az Úr maga ad
nektek jelet: Íme, a szűz fogan, fiút szül, és Immanuelnek ne-
vezi el.” (Iz 7,14), ami annyit jelent örök: folyamatos születés,
és kitörölhetetlen jelenlét. Velünk az Isten. Ez a régmúlt idők-
ben elhangzó mondat nem csupán „pusztába kiáltó szó” volt,
hanem örök misztérium, mely messiásvárásra késztetett egy
népet, jelen van a mi karácsonyunkban, s maradandósága foly-
tán – mint Immanuel – végigkíséri az emberiség életét.
Nagy misztérium az Ígéret Gyermekének a foganása, hisz a
Szűz kijelenti: „… férfit nem ismerek...” (Lk 1,24). Érthetőek
az ígéret szavai, de a tartalma szinte felfoghatatlan: „A Szent-
lélek száll rád, s a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért
a születendő szentet is Isten Fiának fogják hívni." (Lk 1,35).
Ezen a ponton a misztériumhoz akkor kerülünk közelebb, ha
Mária helyzetébe képzeljük magunkat. Szüzessége birtokában
kismamaként átélheti a Szentlélek erejéből nyert anyaságát.
Mária anyasága nem egy a sok közül, hanem egyetlen a maga
nemében, s ezért nem privát ajándék, hanem az egész emberi
nemet, vagyis minden embert, férfit és nőt megérintő miszté-
rium-valóság. A betlehemi születéshez térben és időben min-

denkinek köze van. Ezért érzékelhető, hogy karácsony „vará-
zsa” mindenkit megérint, még a nem keresztény hitben élő
népeket is. Számunkra ez nem csoda, hiszen az Ige megteste-
sülésének misztériuma az egész emberiségnek szól.
Amikor karácsony misztériuma átárad az emberi szívekbe,
akkor ott is fény gyúl. Ki-ki a saját életét a kis Jézus misztériu-
mában kezdi szemlélni; onnan rávetül ez a fény az édesanyjára
és az édesapjára, a testvéreire és az egész családjára. Sokszoro-
zódik ennek a misztériumnak a gazdagsága, mikor maga is szü-
lővé válik, hiszen az atyaság és az anyaság a hitvesi szeretet
kötelékében az Örök és Valóságos Misztériumra: Istenre talál.
Végezetül karácsony misztériumában emlékezzünk meg pap-
jainkról és kispapjainkról is! Ők a misztériumok és honfitár-
saik szolgálatára kapták hivatásukat. Életük során a
megtestesült Ige hirdetői, ajándékainak szétosztói és áldásadói.
Karácsony fénye és melege úgy töltse be szívüket, hogy egész
éven át jusson belőle másoknak is!

DR. BALÁZS PÁL

C. APÁT, PLÉBÁNOS

TEOLÓGIAI TANÁR

BALATONKENESE

December 24. szerda 8 óra Szentmise
December 24. szerda 16 óra Pásztorjéték
December 24/25. szerda éjfél Éjféli szentmise
December 25. csütörtök 10 óra Karácsonyi ünnepi miséje
December 26. péntek 8 óra Szentmise
December 27. szombat 10 óra Szent János napi bormeg-
áldás és keresztelés
December 27. szombat 17 óra Vasárnapi vigília szentmise
December 28. vasárnap 10 óra Szentmise (Szent Család
vasárnapja)
December 29. hétfő 8 óra Szentmise
December 30. kedd 8 óra Szentmise
December 3l. szerda 17 óra Év végi hálaadás
Január 1. (Újév) csütörtök 10 óra Szentmise
Január 2. péntek 17 óra Első péntek
Január 3. szombat 17 óra Vasárnapi vigília szentmise
Január 4. vasárnap 10 óra Szentmise
Január 5. hétfő 8 óra Szentmise

Január 6. (Vízkereszt) kedd 17 óra Szentmise és házmegáldás
Január 7. szerda 8 óra Szentmise
Január 8. csütörtök 8 óra Szentmise
Január 9. péntek 8 óra Szentmise

BALATONAKARATTYA

December 25. csütörtök 8 óra Szentmise
December 28. vasárnap 8 óra Szentmise
Január 1. csütörtök 8 óra Szentmise
Január 4. vasárnap 8 óra Szentmise

BALATONVILÁGOS

December 25. csütörtök 17 óra Szentmise
December 28. vasárnap 17 óra Szentmise
Január 1. (Újév) csütörtök 17 óra Szentmise
Január 4. vasárnap 17 óra Szentmise

Karácsonyi miserend
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Világ Világossága

Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden
embert: ő jött el a világba. ... Saját világába jött, ám az övéi
nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták őt – akik hisz-
nek az ő nevében –, azoknak hatalmat adott arra, hogy
Isten gyermekeivé legyenek.”  János evangéliuma 1, 9-12 

Ki volt Jézus? Isten „kézzel fogható”, testet öltött szeretete:
Benne maga Isten lépett bele a földi történelembe, a mi emberi
történetünkbe, életünkbe. Jézus a mennyei Isten fényének
földre ragyogó sugara, megérthetjük szavát, meg foghatjuk
kezét, megismerhetjük akaratát, megtapasztalhatjuk szabadí-
tását. 
Hogyan jött el? Egy túlzsúfolt vendégfogadó istállójában szü-
letett meg, megrendítő szegénységben és nélkülözésben. Fek-
vőhelye a jászol volt, melyből ökrök és szamarak ették a
szénát. Halkan, szegényen, megalázottan, szenvedésekben élt
és halt meg itt a földön. Ő, az Isten Fia!
Miért? Mert éppen ebben volt az Ő kegyelmének, szabadítá-
sának ereje. Tudjuk, milyen hordani az élet terhét, vívódni a
sorsunkkal, félelmet, fájdalmat, csalódást, magányt, kétségbe-
esést érezni. Tudjuk. És Jézus is tudja. Ő, az istállóban-szüle-
tett, tudja, milyen gondokkal kínlódni, mennyire fáj a gúny, a
meg nem értés, milyen gyötrők a test szenvedései. Isten fénye
a Názáretiben a legmélyebb sötétségeinket végigjárta. Azért

hajolt le ilyen mélyre, hogy a legjelentéktelenebb és legnyo-
morultabb ember is bizonyosságra juthasson: utánam jött az
Isten, igazán mellettem van az Ő gyöngéd szeretetével, hatal-
mas szabadításával. Ez a szeretet kér, vár, hív, ajánlja föl magát.
Ő eljött, de az övéi nem fogadták be őt. János evangélistának e
szemrehányó, fájó szavai nem csak a betlehemi vendégfogadó-
ról, vagy Jézus üldözőiről, keresztre-feszítőiről szólnak. Minket
kérdez, őszinte válaszra hív: Befogadtuk-e Őt, úgy, ahogy kel-
lett volna? Mert hiszen most és itt mi vagyunk az övéi!
Akik befogadták Őt, Isten gyermekeivé lesznek. Isten Fia
azért lett emberré, hogy az ember Isten fiává lehessen. Jézus
nemcsak önmagára mondja: „Én vagyok a világ világossága!”,
de tanítványaira is: „Ti vagytok a világ világossága!”
Mit jelent Jézust befogadni? Hinni Benne, és tovább árasz-
tani a világ, a körülöttünk-velünk élők felé mindazt, amit
Tőle kaptunk: békességet, megbocsátást, szeretetet, türelmet,
áldozatkészséget, jóságot – szóval világítani!
Az Ige testté lett karácsonykor, ám Isten ma is testet keres,
megtestesülést az Ő szeretete, jósága, békessége számára. Em-
beri életet, amely befogadja, hordozza, sugározza Jézust.
Krisztusban a világosság eljön az övéi közé, hogy Isten gyer-
mekeivé lehessenek. Fogadjuk be Őt! 

NÉMETHNÉ SZ. TÓTH ILDIKÓ REFORMÁTUS LELKIPÁSZTOR

Már a második adventi gyertyát is meggyújtottuk Akarattyán
Első gyertyagyújtáskor zu-
hogó esőben a Hencz Famí-
lia adott helyet a teraszukon,
ahol Dr. Balázs Pál plébános
magvas adventi gondolatait,

majd az akarattyai óvodások
mondókáit, és a Szivárvány
népdalkör karácsonyi szent
énekeit hallgattuk meg.
Második gyertyagyújtáskor

már csendesebb esőben
Németh Péter ref. lelkész ol-
vasott fel a bibliából, majd
Némethné Sz. Tóth Ildikó
ref. lelkipásztor éneke után

imádkoztunk. Ezután az
akarattyai iskolások szaval-
tak Kerti Teréz (Pilinszky
János Irodalmi Színpad vez.)
irányításával.
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Sütemények a nyugdíjasklub ajánlásával (Mocher Erzsike receptjei)
FEKETE RÓZSA (karácsonyra):
Hozzávalók a tésztához: 60 dkg liszt,
10 dkg vaj vagy zsír, 30 dkg porcukor,
1 tojás, 1 sütőpor, kis szódabikarbóna és
kevés tej.
Összeállítás után 6 részre osztjuk.
Két lapot sütünk a tepsi hátán, 4-ből ka-
lácskát készítünk.

Kalácska tölteléke: 25 dkg mák darálva,
10 dkg liszt,10 dkg vaj, 25 dkg cukor, 2 dl
tej, 1 cs. sütőpor, 1 citrom héja és 1 nagy
alma reszelve. Az egészet összekeverjük.
Krém: 8 dl tej, 2 vaníliás pudingpor;
mindezt sűrűre főzzük. 25 dkg Rama +
25 dkg cukor; ezeket összekeverjük, majd
a kihűlt pudinghoz keverjük.

Összeállítás: Az egyik lapot megkenjük
a vaníliakrémmel. Erre ráhelyezzük a ka-
lácskákat egymás mellé, majd rákenjük a
krém másik felét, arra rátesszük a másik
lapot. A tetejére csokoládémáz kerül.
Másnap szeleteljük. Mutatós és nagyon
finom.
Jó sütést, és jó étvágyat kívánok!

A helyi nyugdíjasklubnál jártam…
Először a hímző szakkörre mentem el,
ahol csak csodáltam az asszonyok
ügyességét. Visszaidézte bennem azo-
kat az estéket, amikor nagymamámmal
esténként hímeztünk, gyertyasubáz-
tunk, beszélgettünk. Anyaként már
nem voltam ilyen ügyes, kusza próbál-
kozásaim a nyomába sem érnek „gyer-
mekkorom nagyis estéinek”.
Ezt a gondolatsort folytattuk – immár
hangosan –, amikor a nyugdíjasokkal
megnéztük a Hazahúzó című műsort,
és – férfiakkal kiegészülve – beszélget-
tünk a régi karácsonyokról, a szokások-
ról, és kerestük, találgattuk az okokat,
hogy miért kezd minden más lenni.
Meglepődve hallottam, hogy régen
több helyen maguk (többnyire az apák)
készítették a fákat. Azt a szokást mi is
megtartottuk, hogy magunk készítünk
díszeket természetes anyagokból: van a
fán alma, narancs, dió, szalmabábu, a fa
alatt betlehemes jelenet…, és igyek-
szünk a legmeghittebben ünnepelni:

heteken át szól a kellemes zene, felkap-
csoljuk a fényeket, és figyelünk. Figye-
lünk befelé, magunkra, egymásra.
Ilyenkor ősi idők óta lelassul az ember.
Értékel, megpihen. Készül a tavaszi
újjá születésre.
Milyen nagy érték a karácsony maga.
Annak varázsa. Kérdeztem, hogy mi
minden a titka. A titok önmagában
megfejthetetlen, de a rejtély az egysze-
rűség, az öröm, a szeretet. Régen, ha
nem volt elég pénz (és ez elég jellemző
volt), akkor előtte még inkább spórol-
tak. Petróleumlámpa fényénél sütöttek-
főztek, készítették a díszeket. Hús és
nagy lakoma amúgy sem volt jellemző,
de a karácsonyra készített, szeretettel fű-
szerezett ritka étkek már önmagukban
is különlegességnek számítottak. Ehhez
csak ráadásként jött egy-két pici aján-
dék, a közös ének, a jókedv, a hit, a gon-
dok elűzése. Hogy ki hozza, hozta az
ajándékot, az is változó volt. Volt, akinél
a papa beöltözött Mikulásnak, és ő adta.

Volt, ahol a Jézuska, volt, ahol az angya-
lok. Ez ma is így van. Talán az eredete, a
hit halványult kissé, de mostanában újra
előkerül. Hisz karácsonykor mit is ün-
nepelünk? Jézus születését. Ha valaki
nem vallási értelemben ünnepli, a szel-
lemisége akkor is ez. A szeretet ünnepe.
Nagyon nagy baj az a mai világban, hogy
az odafigyelésre, a szeretetre nincs idő. Én
ebben nem hiszek, nem akarom elfo-
gadni. Ezt tanítom a gyerekeimnek, ezt
hirdetem a környezetemben. Minden
csak rangsor, érték, norma kérdése. Mitől
fontosabb sok felszínes dolog? Ki van ve-
lünk, ha baj van, kihez fordulunk, ha
öröm van, kit ölelünk, kitől búcsúzunk?
Nem érünk rá összejönni, nem érünk rá
odafigyelni, ünnepelni, szeretni? Min-
denkinek nagy felelőssége van ebben.
Van, amin nem tudunk változtatni, de
van, amin igen. Ha pedig nem, akkor is
az legyen a döntő: legalább megpróbál-
tam. Hisz tudjuk, hogy a legbecsesebb
ajándék, amivel a másikat megajándékoz-
hatjuk, az az időnk, az odafigyelésünk.

Személyes élménnyel zárom soraimat.
Hároméves keresztlányomtól megkér-
deztem telefonon, mit kérne a Jézuská-
tól? Rövid csend után ennyit válaszolt:
SZERETLEK! Ő a keresztlányom,
Hordós Luca, Budapestről.

DONÁSZY JUDIT
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SONKÁS SAJTOS (szilveszterre):
30 dkg liszt, 1 sütőpor, pici só, őrölt bors,
10 dkg apróra vágott sonka, 10 dkg reszelt
sajt, 2 tojás, 2 dl tej, 1/2 dl olaj. Az egé-
szet összekeverjük, és őzgerincformában
sütjük 20 percig.
Egyszerű és finom!

ALMÁS PITE (ünnepekre és hétköz-
napokra):
15 dkg cukor, 3 tojás sárgája, 1 sütőpor,
1 Rama vagy 15 dkg zsír, 40 dkg liszt. Az
egészet összedolgozzuk tejföllel.
2 részre osztjuk: egy nagyobb és egy kisebb
részre. A nagyobbal kibéleljük a tepsit.

Rátesszük a cukorral és fahéjjal ízesített
reszelt almát, a felvert tojáshabot, és a
tészta másik részéből készült rácsot. Süt-
jük!
Finom, szép, egyszerű és különleges.
Jó étvágyat kívánok!

Az ünnepi asztalon a halnak a legtöbb
család esetében igen fontos szerep jut,
elsősorban azért, mert a hal a keresztény
kultúrában Jézust szimbolizálja. Az
ógörög nyelvben a Jézus Krisztus, Isten
fia, Megváltó szavak kezdőbetűi –
ichthisz –, egymás mellé téve, halat je-
lentenek. A magyar népi hagyomány-
ban a halpikkely a gazdagság, a család
jövőbeni anyagi gyarapodásának jel-
képe. A hal gyors mozgása miatt is ke-
rült az év végi ünnepi étrendbe - ahogy
előrehalad a vízben, úgy haladjon a csa-
lád is előre az új esztendőben.
A hal az egyetlen húsféle, amit még böjt
alatt is lehet fogyasztani, és mint tud-
juk, advent is böjtölős, mint a Húsvét
előtti időszak. Az adventi böjt utolsó
napja Szenteste, ezért eszünk akkor a
hagyomány szerint halat.

A karácsonyi asztal a néphagyomány-
ban fontos szerepet játszott. Mind az
asztal díszítésének, mind az étkezésnek
szigorú rendje volt. Az ételek fogyasz-
tását helyi és általánosan elterjedt ha-
gyományok írták és írják elő ma is sok
helyen. A feltálalt fogásoknak mágikus
erőt tulajdonítottak. A karácsonyi ab-
roszt az év során még általában vetőab-
rosznak használták, ebből vetették az
első gabona magvakat, hogy bő termés
legyen. Az asztalra gabona magvakat
helyeztek, ebből adtak a baromfiaknak,
hogy jól tojjanak, az asztal alá pedig
szalmát tettek, annak emlékére, hogy
Jézus jászolban született. Később ezt a
szalmát a jószág alá tették, hogy egész-
séges legyen, de volt, ahol a gyümölcs-
fákra is kötöztek belőle, jó termést
remélve. A szigorú rituálékhoz tarto-

zott, hogy a gazdaasszony nem állhatott
fel vacsora közben az asztaltól, hogy jól
tojó tyúkjai legyenek. Az ételek közül
előnyben részesítették azokat, amelyek
bőséget, jó termést ígértek a háziaknak.
Innen a bab, a borsó, a lencse, a mák,
a dió, és a hal (a halpikkely miatt) meg-
jelenése a karácsonyi asztalon. 
A fokhagyma az egészséget, a méz (mé-
zesbáb) az élet édességét jelképezte.
A kalácsból, almából az első falatokat
szétosztották egymás között, hogy a
család mindig összetartson. A karácso-
nyi morzsát összeszedték, és az állatok-
nak adták, hogy termékenyek legyenek,
de jó volt betegek gyógyítására, rontás
elűzésére is. Sok helyen este az asztalt
nem szedték le, hogy a betérő kis Jézus
ne maradjon éhes. Mákos tésztát enni
jó házasságot jelentett, a hüvelyesek
(bab, lencse) gazdagságot, jó termést
biztosított. A dióból jövendölni tudtak,
ki lesz beteg a jövő évben. Régen a jel-
legzetes karácsonyi húsétel mindig disz-
nóból készült. Ennek az volt a
ma gyarázata, hogy a disznó előretúr, s
fogyasztása a jövő évben jó előrehala-
dást, fejlődést jelentett. Ezzel szemben
szárnyas egyáltalán nem kerülhetett az
asztalra, mert a szárnyas, a tyúk hátra-
kapar, és ez rossz előjel évkezdetkor. Az
utánzás és a szokások átvétele azonban
erősebbnek bizonyult a hagyományok-
nál. Napjainkban az angoloktól átvett
szokás nyomán már a pulyka is kedvelt
karácsonyi étel.
Az ételekhez fűződő babonák lassan a
ho mályba vesznek, és csak kevesen

Az advent, a karácsony és a gasztronómiai hagyományok alakulása
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tudják miért is fogyasztottak felmenő-
ink minden karácsonykor halat, vagy
éppen mákot. Azonban az mindenkép-
pen elgondolkodtató, hogy egyes ün-
nepi ételek különösen egészségesek.
Felté telezhetjük, hogy nem véletlenül
szerepeltek a karácsonyi „menüben”
már évszázadokkal ezelőtt is.
A mi családunkban már évek óta ha-
gyomány, hogy karácsonykor mindenki
a kedvenc ételét fogyaszthatja, amiben
szerepet játszik a kacsa, a libamáj, a
pulyka, a töltött káposzta, és természe-
tesen a halászlé is. A desszertek között
mindig megtalálható a mákos és diós
bejgli. A szilveszteri menük sorában
pedig helyet kap a kocsonya, a lencse és
a korhelyleves is.

A magyar lakosság halfogyasztása a leg -
alacsonyabb Európában, évi 4–4,5
kg/fő, ami tekintettel édesvízi halállo-
mányunk gazdagságára, a magyar
konyha rengeteg halas receptjére, nehe-
zen érthető. A honfoglalás korabeli
őseink azért választották a Kárpát -
medencét, mert halban és vadban igen
gazdag volt. Napjainkban nem igazán
értjük, hogy miért nem fogyasztunk
annyi halat, mint a szomszédos orszá-
gokban élők. A portugálok hozzánk

képest több mint a tízszeresét, évente
55 kilogrammot fogyasztanak.
A drámaian alacsony halfogyasztást rá-
adásul úgy produkáljuk, hogy Magyar-
ország a harmadik legnagyobb
pontytermelő az EU-ban. Hazánkban
a ponty a legkeresettebb édesvízi hal, el-
sősorban a hungarikumnak számító
pontyhalászlé miatt. A hazai halfo-
gyasztás leglényegesebb jellemzője,
hogy a halat a magyarok ünnepi ételnek
tekintik, az eladások 40 százaléka kará-
csonykor történik. A halfogyasztásunk
mértékének növelése érdekében javas-

lom, hogy Akarattyán évente legyen
„Balatoni halászléfőző és keszegrágó
fesztivál”.
A magam részéről kívánok a kedves ol-
vasóknak kellemes karácsonyi ünnepe-
ket és boldog új évet. 

Kívánom, hogy az olvasók asztalára az
ünnepek alkalmából minél nagyobb
arányban kerüljön balatoni hal, nem
csak azért, mert helyben van, hanem
azért, mert igen finom és egészséges.

ÁG.  

Az óvodások nagy-nagy izgalommal, de
türelemmel várták a Mikulás érkezését
az óvoda udvarán.
A Mikulás messzi távolról jött, fáradtan
lepihent a karosszékben, és elmesélte,
hogy a szánját húzó rénszarvasok is na-
gyon elfáradtak. A gyerekek énekkel
köszöntötték a nagyszakállút.
A Mikulás ezután egyesével hívta a gye-
rekeket magához, és kiosztotta a putto-
nyából előhúzott ajándékokat.
Minden gyereknek jutott ajándék, így
boldogan telt az este az akarattyai
óvodá ban.

Mikulás járt az akarattyai óvodában
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A semmiből valamit

„Minden emberfia önmagában hordozza a jövendőjét, s ki ami-
lyennek látja azt, olyanná lesz.” (Wass Albert)

Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm a most indult
„Akarattyai Napló ” minden kedves olvasóját. Ezt a lapot
azzal a szándékkal alapítjuk, hogy híreket és tájékoztatást ad-
junk minden balatonakarattyai állandó lakos és nyaralótulaj-
donos részére, a most megalakuló új, önálló községünk
életéről és történéseiről.
Igen, nyaralótulajdonosok és állandó lakosok, hiszen mind-
annyian akarattyaiak vagyunk. Kit így, kit úgy, de ide kötött
a sors, együtt vészeltük át az elmúlt éveket, évtizedeket,
együtt izgultuk át a Keneséről való leválás történéseit.
Történelmi pillanatokat éltünk az elmúlt időszakban: a Köz-
társasági Elnök Úr, Áder János 2012. december 21-én aláírta
Balatonakarattya leválási papírjait, így Akarattya a történel-
mének 85. évfordulóján lassan-lassan elnyeri függetlenségét
és önállóságát. Saját kezébe veheti sorsa irányítását, felvirá-
goztathatja ezt a ritka természeti csodákkal megáldott tele-
pülést, úgy, ahogy azt az alapítóink szerették volna. Itt van
„a Balaton keleti kapuja”, és az a páratlan szépségű panoráma
a Balatonra, ami olyan, mintha egy tengeröböl lenne. Egy pil-
lanatra azért emlékezzünk meg azokról a régi akarattyaiakról,
mi úgy mondjuk „akarattyásokról”, akik már nem lehetnek
közöttünk, és nem tudnak örülni velünk településünk önál-
lóságának. Merem remélni, hogy azért ott, a felhők szélén in-
tegetnek és drukkolnak nekünk. Sokan úgy gondoljuk, hogy
előbbre lennénk már községünk fejlődésében, ha korábban
sikerült volna kiharcolni ezt a függetlenséget.  Minden aka-
rattyai ember nagyon jól tudja, mi volt itt az elmúlt években,
évtizedekben, ezt nem kell magyarázni. Az elégedetlenség

elemi erővel tört fel az emberekből 2012. augusztus
5-én, ami azóta „Akarattya függetlenségének a napja”. A sza-
vazási eredmények magukért beszélnek. Az emberek akkor
30 fok melegben, vidáman, jókedvűen, inkább szavazni men-
tek, és nem fürödni a strandra. Mi már nem foglalkozunk a
múlttal, azon már úgysem tudunk változtatni, azzal foglal-
kozzanak a történészek. Minket a jövő érdekel: az, hogy ho-
gyan fogjuk alakítani községünk életét és sorsát. Javasolnám,
legyen a mottónk ez: „Merjünk nagyot álmodni! Építs házat,
hazát magadnak.” Ha belegondolunk, hogy ebből a marhai-
tatóból (ami Akarattya volt...) a háború pusztításai, és az
utána következő nehézségek árán is, idáig tudtunk fejlődni!
Igaz, hogy csak idáig..., de még akkor is  nagy jövő állhat előt-
tünk. Lehet, hogy nincs pénzünk, vagy nem lesz sok – külö-
nösen az indulásnál –, de van eszünk, ügyességünk,
szorgalmunk, önbizalmunk, összefogásunk, és kitartásunk
ahhoz, hogy ezt a kis települést felvirágoztassuk. Ne felejtsük
el, nem magunknak csináljuk, hanem az unokáinknak, akik-
től ezt a területet kölcsön kaptuk, hogy büszkék legyenek
ránk. Sok a munka, ijesztően sok, hiszen meg kell szervez-
nünk az Önkormányzatot, a Falugondnokságot, és még
számtalan dolgot. Elölről kell kezdenünk mindent, a semmi-
ből kell valamit csinálnunk, de az akarattyai embert nem arról
lehet megismerni, hogy megfutamodik a feladatok elől,
hanem hanem megoldja azokat. Ehhez kívánok magunknak
sok erőt, jó egészséget!
A közelgő karácsony alkalmából kívánom, hogy a lelkünkbe
szálló béke maradjon is ott sokáig, mert az soha nem árt, csak
segít.

ENZSÖL GÁBOR

Bronzérmet nyert a Gálfi Dalma, Stollár Fanny, Udvardy Panna összeál-
lítású magyar női teniszválogatott a mexikói San Luis Potosiban rende-
zett U16-os világbajnokságon.

A magyar szövetség tájékoztatása szerint az elődöntőben a szlovákokkal szem-
ben alulmaradt együttes a harmadik helyért rendezett párharcban 2–1-re verte
Oroszország legjobbjait.

A magyarok harmadszor állhattak dobogóra U16-os vb-n: 2000-ben Németh
Virág, Magas Dóra és Balázs Ildikó ezüst-, 2008-ban pedig Babos Tímea,
Susányi Zsófia és Mikó Zsófia bronzérmes lett.

Sporthírek



Január
1      Újév, Fruzsina
2      Ábel, Ákos
3      Genovéva 
4      Titusz, Leona 
5      Simon 
6      Boldizsár 
7      Attila, Ramóna 
8      Gyöngyvér 
9      Marcell 

10      Melánia 
11      Ágota 
12      Ernõ, Cézár 
13      Veronika 
14      Bódog, Félix 
15      Lóránt, Lóránd 
16      Gusztáv 
17      Antal, Antónia 
18      Piroska 
19      Sára, Márió 
20      Fábián 
21      Ágnes 
22      Vince, Artúr 
23      Zelma 
24      Timót, Xénia 
25      Pál, Henrik 
26      Vanda, Paula 
27      Angelika 
28      Károly, Karola 
29      Adél, Eta 
30      Martina, Gerda 
31      Marcella

Cs
P
Sz
V
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
H
K
Sz
Cs
P
Sz

Fe
1      I
2      K
3      B
4      R
5      Á
6      D
7      T
8      A
9      A

10      E
11      B
12      L
13      E
14      B
15      K
16      J
17      D
18      B
19      Z
20      A
21      E
22      G
23      A
24      M
25      G
26      E
27      Á
28      E
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Július
1      Tihamér 
2      Ottó, Ottokár 
3      Kornél, Soma 
4      Ulrik, Babett 
5      Emese, Sarolta 
6      Csaba, Romola 
7      Apollónia 
8      Ellák, Edgár 
9      Lukrécia 

10      Amália 
11      Nóra, Lili 
12      Izabella, Dalma 
13      Jenõ 
14      Örs, Stella 
15      Henrik, Roland 
16      Valter, Kármen 
17      Endre, Elek 
18      Frigyes 
19      Emilia 
20      Illés, Marina 
21      Dániel, Daniella 
22      Magdolna 
23      Lenke, Borisz 
24      Kinga, Kincsõ 
25      Kristóf, Jakab 
26      Anna, Anikó 
27      Olga, Liliána 
28      Szabolcs 
29      Márta, Flóra 
30      Judit, Xénia 
31      Oszkár, Heléna 
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1      B
2      L
3      H
4      D
5      K
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7      I
8      L
9      E

10      L
11      Z
12      K
13      I
14      M
15      M
16      Á
17      J
18      I
19      H
20      Á
21      S
22      M
23      B
24      B
25      L
26      Iz
27      G
28      Á
29      B
30      R
31      E
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November
1      Mindenszentek 
2      Achilles 
3      Gyõzõ, Hubert 
4      Károly, Karola 
5      Imre, Tétény 
6      Lénárd 
7      Rezsõ 
8      Zsombor 
9      Tivadar 

10      Réka, Ariel 
11      Márton, Martin 
12      Jónás, Renátó 
13      Szilvia, Bulcsú 
14      Aliz, Huba 
15      Albert, Lipót
16      Ödön, Edmond 
17      Hortenzia 
18      Jenõ, Román 
19      Erzsébet 
20      Jolán 
21      Olivér 
22      Cecília 
23      Kelemen 
24      Emma, Flóra 
25      Katalin 
26      Virág 
27      Virgil, Amina 
28      Stefánia 
29      Taksony 
30      András, Andor 
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December
1      Elza, Oszkár 
2      Melinda 
3      Ferenc, Olívia 
4      Borbála 
5      Vilma, Csaba 
6      Miklós 
7      Ambrus 
8      Mária, Marion 
9      Natália 

10      Judit, Loretta 
11      Árpád, Dániel 
12      Gabriella 
13      Luca, Ottília 
14      Szilárda 
15      Valér, Dezsõ 
16      Etelka, Aletta 
17      Lázár, Olimpia 
18      Auguszta 
19      Viola 
20      Teofil 
21      Tamás, Petra 
22      Anikó, Zénó 
23      Viktória, Niké 
24      Ádám, Éva 
25      Karácsony 
26      Karácsony
27      János 
28      Kamilla 
29      Tamás, Tamara 
30      Dávid, Zoárd 
31      Szilveszter 

K
Sz
Cs
P
Sz
V
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
H
K
Sz
Cs

Szeptember
1      Egyed, Egon 
2      Rebeka, Dorina 
3      Hilda, Gergely 
4      Rozália 
5      Viktor, Lõrinc 
6      Zakariás 
7      Regina 
8      Mária, Adrienn 
9      Ádám, Péter 

10      Nikolett, Hunor 
11      Teodóra 
12      Mária, Ibolya 
13      Kornél, Lujza 
14      Szeréna, Roxána 
15      Enikõ, Melitta 
16      Edit, Ditta 
17      Zsófia 
18      Diána, József 
19      Vilhelmina 
20      Friderika 
21      Máté, Mirella 
22      Móric, Ottó 
23      Tekla, Lina 
24      Gellért 
25      Eufrozina 
26      Jusztina 
27      Adalbert 
28      Vencel 
29      Mihály, Mikes 
30      Jeromos 
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Október
1      Malvin 
2      Petra, Tamás 
3      Helga, Gertrúd 
4      Ferenc, Edvin 
5      Aurél, Galina 
6      Brúnó, Renáta 
7      Amália, Márk 
8      Koppány 
9      Dénes, Andor 

10      Gedeon, Leó 
11      Brigitta, Gitta 
12      Miksa, Rezso 
13      Kálmán, Ede 
14      Helén, Heléna 
15      Teréz, Terézia 
16      Gál, Aurélia 
17      Hedvig, Hédi 
18      Lukács 
19      Nándor 
20      Vendel 
21      Orsolya 
22      Elod, Korinna 
23      Nemzeti ünnep
24      Salamon 
25      Blanka, Bianka 
26      Dömötör 
27      Szabina 
28      Simon 
29      Nárcisz 
30      Alfonz 
31      Farkas 
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ebruár
gnác, Virginia 

Karolina, Aida 
Balázs, Oszkár 
Ráhel, Csenge
Ágota, Ingrid 
Dorottya, Dóra 
Tódor, Rómeó 
Aranka 
Abigél, Alex 
Elvira, Ella 
Bertold 
Lívia, Lídia 
Ella, Linda 
Bálint,Valentin 
Kolos 
Julianna, Lilla 
Donát 
Bernadett 
Zsuzsanna 
Aladár, Álmos 
Eleonóra 
Gerzson 
Alfréd 
Mátyás
Géza
Edina, Viktor
Ákos, Bátor
Elemér

Március
1      Albin 
2      Lujza, Henrik 
3      Kornélia, Nelli 
4      Kázmér, Zorán 
5      Adorján 
6      Leonóra, Inez 
7      Tamás 
8      Zoltán, Beáta 
9      Franciska 

10      Ildikó 
11      Szilárd 
12      Gergely 
13      Krisztián 
14      Matild, Tilda 
15      Nemzeti ünnep 
16      Henrietta 
17      Gertrúd, Patrik 
18      Sándor, Ede 
19      József, Bánk 
20      Klaudia 
21      Benedek 
22      Beáta, Izolda 
23      Emõke 
24      Gábor 
25      Irén, Írisz 
26      Emánuel 
27      Hajnalka 
28      Gedeon 
29      Auguszta 
30      Zalán, Gujdó
31      Árpád, Benõ
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Április
1      Hugó
2      Áron, Mária 
3      Buda, Richárd 
4      Izidor, Kerény 
5      Húsvét, Vince 
6      Húsvét, Vilmos 
7      Herman 
8      Dénes 
9      Erhard 

10      Zsolt 
11      Leó, Szaniszló 
12      Gyula, Oxána 
13      Ida, Norma 
14      Tibor, Maxim 
15      Anasztázia, Tas 
16      Csongor 
17      Rudolf 
18      Andrea, Ilma 
19      Emma 
20      Tivadar 
21      Konrád 
22      Csilla, Noémi 
23      Béla, Egon 
24      György 
25      Márk, Márkus 
26      Ervin, Tihamér 
27      Zita, Mariann 
28      Valéria, Nimród 
29      Péter, Robin 
30      Katalin, Kitti 
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Május
1      Munka ünnepe 
2      Zsigmond 
3      Tímea, Irma 
4      Mónika, Flórián 
5      Györgyi 
6      Ivett, Frida 
7      Gizella 
8      Mihály 
9      Gergely

10      Ármin, Pálma 
11      Ferenc 
12      Pongrác 
13      Szervác, Imola 
14      Bonifác 
15      Zsófia, Szonja 
16      Mózes, Botond 
17      Paszkál, Andor 
18      Erik, Alexandra 
19      Ivó, Milán 
20      Bernát, Felícia 
21      Konstantin 
22      Júlia, Rita 
23      Dezsõ, Vilmos 
24      Pünkösd, Eszter, Eliza 
25       Pünkösd, Orbán, Márkus 
26      Fülöp, Evelin 
27      Hella 
28      Emil 
29      Magdolna 
30      Janka, Zsanett 
31      Angéla
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Június
1      Tünde, Torda 
2      Kármen, Anita 
3      Klotild, Kevin 
4      Bulcsú, Fatima 
5      Fatime 
6      Norbert, Cintia 
7      Róbert, Roberta 
8      Medárd, Zaránd 
9      Félix, Annabella 

10      Margit, Gréta 
11      Barnabás 
12      Villõ, Cinnia 
13      Antal, Anett 
14      Vazul, Herta 
15      Jolán, Vid 
16      Jusztin, Arany 
17      Laura, Alida 
18      Arnold, Levente 
19      Gyárfás, Zóra 
20      Rafael, Dina 
21      Alajos, Leila 
22      Paulina 
23      Zoltán, Edua 
24      Iván, Héra 
25      Vilmos, Viola 
26      János, Pál 
27      László, Sámson 
28      Levente, Irén 
29      Péter, Pál 
30      Pál, Apostol 
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ugusztus
Boglárka
Lehel, Özséb 
Hermina 
Domonkos 
Krisztina 
Berta, Bettina 
bolya 

László 
Emõd, Roland 
Lõrinc, Blanka 
Zsuzsanna 
Klára, Leticia 
poly, Gertrúd 

Marcell 
Mária 
Ábrahám 
Jácint, Arika 
lona, Ilka 

Huba, Lajos
Állami ünnep
Sámuel, Hajna 
Menyhért 
Bence 
Bertalan 
Lajos, Patrícia 
zsó, Tália 

Gáspár, Cézár
Ágoston 
Beatrix, Erna 
Rózsa 
Erika, Bella 
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Mi is az ünnep?
Amikor az anyagi világ sűrű szövevénye
megnyílik, s átragyog rajta a másvilág
fénye, mint felhők közül a nap. Gon-
doljunk a hajnalra. Még a ködös szür-
kületben pihen a táj, a fák
moz dulatlanok, a harmatos fű bor-
zong, ember, állat nem mutatkozik, ki-
haltnak látszik az élet. De már
várakozás feszül a levegőben. Hangta-
lan zengés jelzi az elkövetkező ese-
ményt. Hosszú, keskeny felhők úsznak
a látóhatár fölött, acélszürkék, halot-
tak, de már sejteni lehet piros peremü-
kön a közelgő fény érintését. Akkor
piros sugárzás tűnik föl a távolban, a
felhők lebegővé válnak, a fák kinyúj-
tóztatják dermedt ágaikat, leveleik re-
megnek. Mikor pedig felbukkan a Nap
óriási korongja, s forogva száll föl a
sötét föld peremén, ragyogása egy-
szerre elönti az egész természetet. Majd
a hosszan zengő, vörös sugarak egyre
élesednek, tisztulnak, vörösarannyá

válnak, később szinte pillanatok alatt,
vakító arannyá, aztán megzendül a fény
minden ereje, a ragyogás teljessé lesz –
ez ünnepi pillanat. A világ kibontako-
zik ólomszerű anyagiságából, s vakító,
sugárzó fénnyé változik.
Ünnep, mikor a lenyugvó Nap utoljára
pillant végig a földön, sugarait szétkül-
lőzi az égboltozat közepéig, vörösbe,
aranyba, zöldbe, sötétviolába meríti a
felhőket, fényének zengése egyre hal-
kul, egyre szelídül, míg egyszer csak el-
némul teljesen, s az esti szürkületben
fölcsillannak az első csillagok.
És még mi minden ünnep!
Valaha, a paradicsomi létben, ünnep
volt az ember minden napja, minden
perce, hiszen örökkévalóságban élt,
együtt az Istennel. Ahogy süllyedt az
ember, váltak ünnepei egyre ritkábbak -
ká, egyre üresebbekké.
Mert az ünnep: kiemelkedés, fölszár-
nyalás az alantasból, a térből és az idő-
ből, az életből – a létbe. Abbahagyása

minden tevékenységnek, magunkba
fordulás, megtisztulás, szellemivé válás.
Az ünnep: szabadság. Megszabadulás
minden nyűgtől. S ha ebből szabadu-
lunk, éppen az az ünnep. Nem vígasság,
zabálás, ivás, tombolás az ünnep, nem
csinnadratta, nem. Hiszen ha így volna,
nem volnának komor, szomorú, de
mégis fölemelő ünnepek. Az ünnep:
csend. Megállás. Elmerülés az időtlen-
ségben. Hangtalan ujjongás, néma
zoko gás. Mosoly a könnyek között.
Könny a mosolyban. Ahogy a fölkelő,
a lenyugvó nap ragyog át a felhők résén.
Az ünnep az a pillanat, amikor álomnak
érezzük a valóságot. És valóságnak azt,
ami láthatatlan, megfoghatatlan.
Ünnep, mikor a zenekar befejezi a
hangszerek hangolását, csend támad, s
fölzendül egy Istenben elmerült lélek
szava. Mikor a templomban megcsen-
dülnek a csengettyűk, megkondulnak a
harangok, s a tömeg felujjong:
„Megszületett Krisztus e napon”!

Ünnep 
(részlet Kodolányi János: Az égő csipkebokor c. regényéből)

  Két hónap… elszáll… nagyon hamar.
Akkor meleg volt, az utcán Bermudá-
ban, strandpapucsban sétáltak, az úton
végtelen folyama az autóknak.
Most csak egyedül poroszkálok az
úton, csak egy Volánbusz-járat jön
szembe, világít a táblája: Veszprém.
Ha látnék valamit is az üvegre tapadt
esőcseppektől és párától, akkor se ven-
nék észre egy járókelőt sem, Akarattya
augusztusban mindig meghal egy kicsit,
hogy májusban főnixként újra éledjen.
Az öreg szilfa rég kidőlt törzse se mele-
gíti fel lelkemet.
Gyerekkoromban még felmásztam
ágain, utána a templomkertben sétálva
néztem az apácák szorgos kezeit, várva,

hogy munka befejeztével nekiálljunk a
„der-die-das” fejbesulykolásának.
A posta zárva, ünnepnap van.
Igaz, ezt a napot ezen a környéken nem
nagyon ünnepelték, hiszen itt az akkori
október vége és november eleje a túl-
élésről szólt.
Túl kellett élni annak a néhány börtön-
ből szökött fegyveresnek a ténykedését,
akik sorra járták a házakat értékek után
kutatva, ha nem volt, beérték volna
egyéb szolgáltatással is.
Itt nem volt forradalom, csak ellen…
Végre az öreg ház.
A gyümölcsök szerte a földön hever-
nek, nincs, aki összeszedje, óvatosan ke-
rülgetem.

A fügebokor még tele gyümölccsel, de
már semmi íze, a lehullottak barna rö-
gökként terítik be a földet.
Füttyentünk, nézzük német juhászunk
ólját, nincs benne senki.
Nagy nehezen előbújik a szőlő mögül a
buksija, szemei most nem néznek ránk
vidáman. Hátsó lábai nyeklenek-nyak-
lanak, alig bír állni.
Az állatorvos azt mondta, adjunk még
neki időt, egy injekció val talpra áll, el
lesz még együtt a három öreg.
Most egyedül vigyáz a házra.
Ajtót nyitok, üresség. Eddig rohantak
elém, majd csak csoszogtak, de mindig
ugyanolyan örömmel és mindig
ugyanolyan nyugalom fogott el, hi-

Zombori Csaba: A végtelen tánc
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szen itthon voltam, hiába funkcioná-
lok vendégként, akkor is itt vagyok
honn és itt is leszek, örökké, bármerre
vet is a sors.
Egy gyors kör, ruhák rendetlenül,
ehhez nem vagyok hozzászokva, de
most csak legyintek, megyek tovább.
A konyhában elmosatlan edény, neki-
állnék, de aztán mégsem.
A sütő ajtaja nyitva, benn még egy tál
étel, öt napja áll ott, de most nem rom-
lik meg, mint két hónappal ezelőtt, jó
lesz a kutyának.
Hűtőben nagy tál leves, ez is odakerül.
Bezárom az ajtót, még egy kis kör a
kertben.
Az öreg cseresznyefa törzsének tá-
masztva az ásó, kell egy kis gödröt ásni,
óvatosan kimérve a távolságot, az Öreg-
től, aki még fiatalon rendőrkutya volt,
nyaggatta a csúnya bácsikat, nyugdíjas
korában nálunk örök békét talált, néha
elkísérte a papát a polgárőrökkel feltört
nyaralókat nézegetni, de csak dísznek
vitték el, hiszen már egy csontot is ne-
hezen tudott rágni, nemhogy egy be-
törő vádliját.
És persze mellette nyugszik örök álmo-
kat Ördög, aki neve ellenére a világ leg-
szelídebb és legszebb kutyája volt,
minden gyermek legjobb pajtása.
13 éves korára mélybarna szemei hályo-
gos zöldre változtak, néhány métert
még emlékből megtett, aztán a mama

kísérgette a nyakánál fogva, de így is ne-
kiment mindennek.
A mama.
A drága mama.
Nem csak a kutyákat ápolta végtelen
türelemmel és erővel, hanem a papát is.
Hagytam azt a „k… gödröt”, ráér még.
Bezárom a kaput.

A kórház bejárata után munkások hada
sürög, hamarosan át kell adniuk az új
részt.
20 évvel ezelőtt kellett volna.
Harmadik emelet ideggyógyászat, né-
gyen fekszenek a szobában.
Nem mozognak, nem beszélnek, agy-
vérzés után nem sok funkciója műkö-
dik az embereknek.
Próbálok adni néhány kanál ételt, kettő
sikerül, meg egy falatka banán.
És még egy.
Talán egy kis tea, egy korty lecsúszik,
több mint a semmi.
Lábmasszírozás, hátmasszírozás, több
napi mozdulatlanság után talán használ
valamit.
És közben önmarcangolás, egy órával a
mentő érkezése előtt még beszéltünk
telefonon, mondta jól vannak, már
várta, hogy készíthesse mindenki ked-
venc ételét a jövő hétvégére.
Persze bármit főzött, nekünk az volt a
kedvencünk.
Masszírozás közben elmeséljük, mi

minden történik, de sokat nem tudunk
mondani, már a „Marie Cruz-nak” is
vége lett.
Hamar elszáll az a néhány óra, ő évekig
ápolt minket, gondoskodott rólunk,
számára meg csak órák jutnak, sose öre-
gedjen meg az ember.
Még egy utolsó csók, az ajtóból vissza-
fordulva még egy pillantás, ép kezét
emeli és búcsút int, akár a királynők, a
mi királynőnk.

Hazafelé még egy pillantást vetünk az
öreg házra, egy régi dallam kering kö-
rülöttem: „a régi ház körül nagy élet
nincsen, hiába zörgetem az ablakot”.
Elhagyjuk az öreg szilfát is, a hátsó ülé-
sen megcsörren a telefon.
Fiam beleszól, estére randit beszél meg.
Közben megszólal egy másik is, lányo-
mat hallom, akkor jössz hozzám, kérdi,
a visszapillantó tükörben látom az
arcán szétterülő mosolyt, csak igen le-
hetett a válasz.
Még benézünk a papához, jól elvan,
igaz néhány méterre korlátozódott a
mozgástere, de az, hogy a múltból
szinte semmire sem emlékszik meg-
könnyíti életét.
Mamát kérdi, hiányzik neki, szemében
könny, még sose láttam sírni.

Aztán indulunk, hiszen randi lesz, meg
biliárd.

„A régi ház körül élni kezd minden,
A kert, a fák, a fal, a bútorok.
Egy kisgyerek dereng emlékeimben,
Egy kisgyerek, ki már nem én vagyok.”

Látom az öreg szilfát, ahogy terebélye-
sedik, évről évre elhullajtja leveleit,
majd kihajt, újra, meg újra.

Megöregszik, elkorhad, kidől, de sarjai -
ból új bokor és új ágak fejlődnek.
Amíg a világ, világ.

ZOMBORI CSABA
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Most ismerkedtünk meg. A beszélgetést
az Iskola utcában kezdtük, majd otthoná-
ban, kedves feleségével együtt folytattuk.
Teljesen elfelejtettük, hogy az újság miatt
találkoztunk, természetessé vált, hogy be-
szélgettünk, kávéztunk, sütiztünk, hogy
megnéztem a kertet, a kilátást. Mindenre
volt idő. Vannak em berek, akik vibrálnak,
és elszívják az energiánkat. Vannak, akik
olyan nyugodtságot árasztanak, hogy va-
lóban elfeledkezünk minden rosszról,
mintha az nem is létezne. Közelségükben
eltűnik a feszültség. Tamaskovics György
ez utóbbi.

– Hogyan kötődik Balatonakarattyához?
– Itt élünk feleségemmel nyugdíjas ko-
runk óta, de a telket még 1979-ben vet-
tük. Amíg aktívan dolgoztam (egy finn
cégcsoport igazgatójaként), addig Székes-
fehérváron laktunk, de itt töltöttük min-
den szabadidőnket. Feleségem, aki a Fejér
Megyei Gyógyszertári Központ gyógy-
szerraktárának volt a vezetője, előbb
ment nyugdíjba, így leköltöztünk, én in-
gáztam. Sőt, velünk lakott a kis unokánk,

aki már ide járt óvodába. Neki és a család
összes gyerekének a mi kertünk, udva-
runk egy igazi játszó varázsbirodalom
fent a Csittény-hegyen, ahonnan gyö-
nyörű kilátás nyílik a Balatonra. Nem kell
ennél szebb hely. Mondtam is mindig a
kollégáimnak, hogy a szabadságom ide-
jén én nem vágyom sehova, mert a világ
legszebb helyén lakom.

– Mióta foglalkozik ezzel a ritka művé-
szeti ággal?
– Az első munkám 1964-ben készült el,
amikor katona voltam. Lillafüreden a
„légierő oszlopos tagjaként” plexiből
készítettünk repülőgépeket; és az egyik
MIG 19-esnek a talpa egy általam ké-
szített faintarzia volt. Így kezdődött…

– Miért éppen a faintarzia?
– Gyerekkoromban – miután Csepelen
lebombázták a házunkat – lekerültünk
Zala megyébe, Pölöske mellé egy er-
dészházba. Jártam a nagyanyámmal
gombát szedni (később gombaszakértő
is lettem), egész nap a fák között létez-
tem, nagyon megszerettem az egészet.
Az erdőt, a fát, a növényeket, az álla -
tokat…, azaz: a természetet. Egy gyerek
erre különösen fogékony.

– Akkor fogalmazhatok úgy, hogy ez egy
különleges kapcsolat a fa és Ön között?
– Teljesen igaz. Ha kivágnak egy fát, az
meghal; ám ha furnérból az ember
képet csinál, akkor újraéleszti a fát.
Lehet is látni a képeken: szinte élnek, és
üzennek valamit. Ez egy lassú művészeti
ág. Először rajzolok, vázlatokat készítek.
Van olyan, hogy évekig érik bennem.
Ezt nem is szabad erőltetni, siettetni.

– Rajzolással kezdi. Aki nem tud raj-
zolni, az nem is tud faintarziát készíteni?
– Megmondom őszintén, úgy nehéz.

Hisz, ha másol, akkor nincs a kezében,
a fejében, a lelkében a kép.

– Könnyen megválik tőlük?
– Először sajnáltam eladni, de már
nem. Megtanultam elválni tőlük. Vesz-
nek többen, az országban, és a világ sok
táján megtalálhatóak a műveim. Büsz-
keséggel tölt el, hogy évente legalább 6
magánkiállításom van, és az OKIT által
is 2–3. Ez utóbbin – örömömre – eddig
minden művem zsűrizett lett.

– Lehet ezeket tapogatni, simogatni?
– Nyugodtan. Itt nincs felületkezelés,
lakkozás, festés. A zsűri ezt nem is en-
gedi. Ahány szín van rajta, annyiféle
fából készül.

– Hol tanítják ezt, hányan vannak
OKIT (Országos Képző- és Iparművé-
szeti Társaság) -tagok?
– Sehol, még a képzőművészeti iskolák-
ban sem. Én sokat köszönhetek „mes-
teremnek”, Áron Nagy Lajos
fes tő művésznek, aki ennyire közel
hozta hozzám a művészeteket, a festé-
szetet; aki sok dologra megtanított
minket, diákokat a gépipari technikum-
ban, ahova jártam. Aztán autodidakta
módon, olvasva, nyitottan a világra
megtanultam, az életem részévé vált. Az
OKIT-nak két faintarzia-művész tagja
van. Gál István művész tanár úr Bala-
tonkeneséről és jómagam.

– Gál Istvánnal hogyan ismerkedtek meg?
– Ez a történet Akarattyán indul, és Ke-
nesén folytatódik. Mi itt nagyon jó ba-
rátságban vagyunk a szomszédainkkal,
összejárunk, beszélgetünk, süteménye-
ket hozunk-viszünk. Egyszer az egyik
szomszédunk rokona, Gáti Csilla se-
lyemfestő kenesei kiállítására elvitte egy
intarziámat is. Ott Gál István meglátta

Beszélgetés Tamaskovics György faintarzia-művésszel,
aki kezeivel és lelkével újraéleszti a fát
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a „művemet”, és megkereste azt az em-
bert, „aki ezt elkövette”, történetesen
engem. Azóta mondhatom büszkén,
hogy barátok, alkotótársak va gyunk.

– Ki a legfőbb kritikusa?
– A feleségem. Dicséri, ha kell, bírálja,
ha úgy látja. Én mindig örülök ennek.

– Más művész is van a családban?
– Biztosan öröklődik valami, hisz a lá-

nyunk ének-zene szakos tanárnő, az
unokánk most érettségizik, Bodajkra
egy művészeti iskolába jár.

– Gyönyörűek a munkái. Akarattyán
nem tervez kiállítást? 
– Az Iskola utcai épületben most is lát-
hatóak a műveim.
Ha lesz hely és igény, természetesen bár-
mikor. A gombákról is szívesen mesé-
lek, ahogy tavaly a nyugdíjasoknak.

Köszönöm a beszélgetést, nagyon örülök,
hogy megismerhettem Önt és feleségét.
A lap hasábjain láthatóak lesznek az
intar ziái, és beszámolunk majd az
aktuá lis kiállításairól is.

Jó egészséget, sok-sok szép munkát kívá-
nok!

DONÁSZY JUDIT

Először sírsz.
Azután átkozódsz.
Aztán imádkozol.
Aztán megfeszíted
Körömszakadtig maradék-erőd.
Akarsz, eget ostromló akarattal –
S a lehetetlenség konok falán
Zúzod véresre koponyád.
Azután elalélsz.
S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz.

Utoljára is tompa kábulattal,
Szótalanul, gondolattalanul
Mondod magadnak: mindegy, mindhiába:
A bűn, a betegség, a nyomorúság,
A mindennapi szörnyű szürkeség
Tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés!
S akkor – magától – megnyílik az ég,
Mely nem tárult ki átokra, imára,
Erő, akarat, kétségbeesés,
Bűnbánat – hasztalanul ostromolták.

Akkor megnyílik magától az ég,
S egy pici csillag sétál szembe véled,
S olyan közel jön, szépen mosolyogva,
Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull.
Akkor – magától – szűnik a vihar,
Akkor – magától – minden elcsitul,
Akkor – magától – éled a remény.
Álomfáidnak minden aranyágán
Csak úgy magától – friss gyümölcs terem.
Ez a magától: ez a Kegyelem.

Reményik Sándor: Kegyelem

Kovács Alexandra: Decemberi lázas hetek
Mikor a havazás még csak kacsingat 
a jégvirágos, fagyos ablakokkal.
Mikor a téli szünidő kezdete már lát-
ható,
akár a fény az alagút végén várható.
Mikor a gyerekek kedve felszökik a magasba
a határtalan csillagos ég zamatos magas-
latába.
Mikor valamit várunk, de még titok,
még meglepetés ám tudjuk örömtől ittas
és szeretettel teljes lesz a várt váratlan.
Mikor ismerősek lesznek az illatok,
és a jelen ízei a múlt receptjei: páratlanok.
Mikor hosszúnak tűnnek a napok,
de szinte észrevétlenül szaladnak,

akár a gyermeki évek szállnak.
És mikor leesik az első hó,
valami megáll, megszáll, megérint…
Megérint a meghittség,
melyet megszáll az emlék,
s mindezek megállítják az idő vaskerekét.
Értjük, hogy valami elmúlt,
valami most megy végbe,
valaki fontos fog bemutatkozni,
valami nyugalom az uralkodó.
Évente csak pár nap ilyen,
mikor meg akarunk bocsátani mindenkinek,
segíteni akarunk ahogy csak tudunk,
át akarjuk adni az érzéseinket ahogy
csak tudjuk:

szerelmet vallva egy csókkal,
barátságot ajánlva egy öleléssel,
segítő kezet nyújtani egy mosollyal,
bizalmat, igazat adni szavak nélkül,
szeretetet adni akár ajándék nélkül…
Sose felejtsük el, hogy nem kellenek 
a drága és megfizethetetlen meglepetések,
mert minden amit adhatunk az ben-
nünk van.
A legdrágább ajándék a szeretet,
a legszebb a szerelem,
a legértékesebb a bizalom,
és a leg fontosabb amit nem mindig
adunk,
hanem kaphatunk is: a HIT.
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Nem igaz, hogy nem lehet bátor
édes beszédre szám, ha miattad
oly áhítat bársonya súrol,
hogy sértetten az északi csillag
elfordul fejemtől csikorogva –
és íme, ha én vagyok én, ha vérem,
ha leheletem újra enyém,
ágbogas gímként, karácsonyian,

megindul hozzád az ének.
Ajánlom lármátlan iramát
kitárt kapuidnak, ajánlom
a káprázatot, mert a havakba
lezuhanó nap láz-bábjaival
telepillogom ága-bogát –
tőrt, se revolvert nem kötök rá,
lerontottam régen dühöm címerét,

csak jó emlékből koholt cicomát
küldök, ajánlom nyaram inait,
remek ölelésre a sugallatot,
nagyfejű rózsán egy puli haját –
ajánlom neked földrengéses
arcom egy megmenekült mosolyát.

Nagy László: Ajándék

    A megfejtéseket a szer-
kesztőség címére várjuk:
8172 Balatonakarattya,
Iskola u. 7.

A 2015. január 15-ig beér-
kező helyes megfejtések
közül három nyertest sor-
solunk ki, akik könyvjuta-
lomban részesülnek.

Decemberi
keresztrejtvény
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A választott jelmondatunk határt fog
szabni a rovatban megjelenő írások és
ajánlások jellegének.

Ma már komoly tanulmányokban is ol-
vasható, hogy az elfogyasztott élelmi-
szerek és ivóvíz szennyezettsége a
bennük található káros hatóanyagok
mennyisége és félesége miatt mekkora
veszélyt jelentenek a fogyasztójára, azaz
az emberre.

Ez a megállapítás azért kapott hang-
súlyt, mert a tartósítószerek, valamint
az ismeretlen eredetű csomagolóanya-
gok több ezer tonnányi mennyiségével
előállított és forgalomba hozott élelmi-
szerek káros, egészségre veszélyes fő és
mellékhatásait tovább titkolni már nem
lehet.

Ez a kérdés régóta foglalkoztatja az em-
bereket, de a korrekt vizsgálatok nyilvá-
nos ismertetése rendszerint elnagyolt
volt, vagy elmaradt az élelmiszer előál-
lítók érdekei miatt.

Az ügy komolyságát egy ismert sze-
mély, Margot Wallström véleményével
és laborvizsgálati eredményeinek sze-
mélyes kommentálásával erősíteném.

Amikor Wallström asszony ezt a vizsgá-
latot elvégeztette (2004.), akkor az EU
környezetvédelmi biztosa volt, ma
pedig Norvégia külügyminisztere.

A vizsgálatot egy brit laboratóriumban
végezték el, amely kimutatott a véréből
77 különböző rovarirtó- és növényvédő
szert, tűzállóságot növelő anyagot és
egyéb tiltott, még használható, de káros
anyagot, amelyek közül 28 esetben po-
zitív volt a teszt.

A vizsgálattal kapcsolatos kommen-
tár: 

„Ma már tudom, hogy a szervezetemben
mennyi vegyi anyag van.
Az eredmény ugyanakkor nem csupán
meglepett, hanem fel is dühített, hiszen
a talált anyagok közül sokat már évekkel,
évtizedekkel ezelőtt betiltottak a nyugati
világban.
Az egyik közülük a DDT nevű rovarirtó,
amit a 70-es években tiltottak be, mert
megölte a madarakat is.
És ez még ma, 30 év múltán is a szerve-
zetemben van!
Ugyancsak van bennem egy sor anyag,
amelyek rákkeltőek.
Többet korábban arra használtak, hogy
növeljék vele az elektronikus eszközök
tűz állóságát.
Szörnyű belegondolni, hogy ezek a ter-
mészetre és az emberre veszélyes vegysze-
rek egész életemben a szervezetemben
maradnak! Ráadásul nincs senki, aki
megmondaná, hogy milyen hatással lesz-
nek ezek az egészségi állapotomra.
Bár még erős és egészséges vagyok, nincs
senki, aki megmondaná, mihez vezetnek
a bennem levő vegyszerkoktélok.
Mint ahogy azt sem tudjuk, hogy milyen
károkat okoznak a gyerekemnek és a le-
endő unokáimnak azok, amelyeket aka-
ratlanul átörökítettem nekik.
Egyes tudósok már most azt állítják,
hogy gyerekeink szellemi képessége már
egy generáció múlva csökkeni fog, épp a
vegyszerek fogyasztása következtében.”

Etikus, hogy benne van a vegyszer a
táplálékban, amikor ezt soha nem
kértem??? (Margot Wallström)

Ha lehetőségünk volna vérmintáinkat
elküldeni a megnevezett brit laborató-

riumba, valószínűleg több millió ember
véranalízise hasonló eredményt mu-
tatna.

Mi lehet, illetve mik lehetnek a kö-
vetkezmények?
Ezt pontosan megállapítani még nem
tudjuk, de ahogy szokták mondani,
jobb félni, mint megijedni.
Az egészség- és környezettudatos ter-
mesztési módba a ma ismert termesz-
téstechnológiák közül csak kettő (vagy
egy?) rendszer fér bele, amelyek legfon-
tosabb tudnivalói összefoglalva az aláb-
biak:

Integrált növényvédelem (IPM)

A korszerű növényvédelmi eljárás egy-
séges rendszere, amelyben a védekezé-
sek időpontjának és módjának
meg határozása a mindenkori károsító
helyzet és a hasznos antagonista szerve-
zetek figyelembevételével történik. 
Nem célja a károsítók totális kiir-
tása, hanem azoknak a gazdasági
kártételi küszöbszint alatt tartására
törekszik. 
Az integrált növényvédelem során kör-
nyezetet kímélő módon, ugyanakkor
gazdaságosan állíthatjuk elő a piaci mi-
nőségű termékeket.

A fertőzési források megszüntetésére
lehetőség szerint a mechanikai, fizi-
kai és biológiai eljárásokat kell előny-
ben részesíteni.
Amennyiben ez nem lehetséges, és a
vegyszeres védekezések nem kerülhetők
el, úgy olyan készítményeket kell hasz-
nálni, amelyek a természetes ellensége-
ket és a hasznos élő szervezeteket
kímélik, nem halmozódnak fel, nem
terhelik a vizeket és a környezetet.

Mottó: Legyünk egészség- és környezettudatosak, mert így
jó lesz az EMBEREKNEK, és a társadalomnak is!
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Az ökológiai gazdálkodás:

Az ökológiai (bio-, vagy öko-, vagy or-
ganikus) gazdálkodás szigorú jogsza-
bályok, előírások, feltételrendszerek
és ellenőrzések mellett folytatott me-
zőgazdasági gazdálkodást, feldolgo-
zást, jelölést és kereskedelmet jelent.

Olyan környezetkímélő és megújuló,
különleges minőségű mező- és erdőgaz-
dálkodás, élelmiszer előállítás, amely
szigorú előírások alapján, speciális el-
lenőrzés és minőségbiztosítás mellett, a
tudatos egészségvédő életforma igé-
nyével történik. Az ökogazdálkodás
során tilos a műtrágyák, szintetikus
növényvédőszerek, vegyszerek hasz-
nálata.

Tilos a genetikailag módosított szer-
vezetek (GMO), és a segítségükkel elő-
állított anyagok használata. 

Tilos az élelmiszerek ionizációs besu-
gárzása. Az állattartásban nem alkal-
mazhatók a hozamfokozók, a
hor mo nok és az antibiotikumok. 

A feldolgozás során csak olyan adalék-
anyagok használhatók, amelyeket a ren-
deletek engedélyeznek.

Egy lehetőség viszont a saját kezünk-
ben van.

Ez nem más, mint ellenőrzött körülmé-
nyek között a saját kertünkben a java-
solt biológiai hatóanyag-tartalmú
készítményekkel első lépésben megcé-
lozni a családi zöldség önellátást.

Néhány érv a bioélelmiszerek fo-
gyasztása mellett.

1.) A biotermesztésből származó növé-
nyek táplálóbbak. Egy átlagos adag
bioétel kb. 25 %-kal több vitamint,
ásványi anyagot és egészségvédő
anyagot tartalmaz, mint a nagy-
üzemi vegyszeres módszerekkel elő-
állított változata.

2.) A biotermékekben magasabb a táp-
lálkozás szempontjából kívánatos
anyagok mennyisége, pld. antioxi-
dánsok, vitaminok, glikozinolátok.

3.) A biotermékekben alacsonyabb a
nem kívánatos anyagok mennyisége,
pld. mikotoxinok, kadmium és nik-
kel.

4.) A leveles zöldségekben, valamint a
gyümölcsökben a C-vitamin tarta-
lom növekedése 90 %-os mértékű is
lehet.

5.) A biotej Omega-3 zsírsav tartalma
60 %-kal nagyobb a konvencionális
tejénél.

DR. RÓZSÁS ATTILA

A ROVAT SZERKESZTŐJE

Balatonakarattyai Napló
Balatonakarattya Önkormányzatának havilapja

Felelős Kiadó: Matolcsy Gyöngyi polgármester
Szerkesztőség: Közösségi ház és Könyvtár • 8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7.

Tel.: 88/656-677, 06-20/215-0870 • e-mail: balatonakarattya.hivatal @gmail.com • www.balatonakarattya.hu
Felelős szerkesztő: Ránky Péter • Olvasószerkesztő: Donászy Judit

Készült: Tradeorg Nyomda, 8184 Balatonfűzfő, Szállás u. 4. • Felelős vezető: Tóth Zoltán

Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. Közlés esetén fenntartjuk   a szerkesztés jogát!
A megjelent olvasói levelek és hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!

Tisztelt akarattyai
„hobbikertészek”,

kertművelők és gazdák! 
Indítsunk egy közös

programot az egészségünkért! 

Zöldségfajtáinkat „telepítsük”
vissza a konyhakertekbe

és az udvarokba.
Mi a választékot biztosítjuk,

dönteni viszont Önnek kell!!!

Ajánlatunk:
– zöldségek, virágok, fűszer- és nagy magvú
növények vetőmagvai (kb. 250 fajta)
– magyar burgonya-nemesítők fajtái
(10–12 fajtából mini gumó, elit fokozat) 
– csak biológiai hatóanyagokat tartalmazó:
– nitrogéngyűjtő és foszfor feltáró trágyák
– cellulózbontó készítmények a komposztáláshoz
– tapadásfokozó és párolgáscsökkentő ragasztó-

anyagok, és
– permetezőszer adalékanyagok
– biológiai eredetű levéltrágyák
– a gombás-gyökér (mikorrhíza) jelenséget ki-

alakító oltóanyagok

A rovat tartalmával kapcsolatos
észrevételeket, javaslatokat

és kéréseket a
magroinvest@invitel.hu
e-mail címre, valamint a

88/483-645-ös fax számra
szíveskedjenek küldeni.
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Balatonakarattyai ideiglenes hivatal
címe:
8172 Balatonakarattya, Iskola u.7.
e-mail:
balatonakarattya. hivatal@gmail.com
( 06/88 /656-677, 20/215-0870
Polgármester ügyfélfogadási ideje
(előzetes bejelentkezés alapján):
minden szerdán 14.00–16.00
Képviselői fogadóóra:
minden pénteken 16.00–18.00

Háziorvosi ellátás:
Balatonakarattya, Szent István u. 1.
Dr. Détár Bianka ( 30/989-4302
Rendelő: ( 88/769-155 

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 műkö-
dik!
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 8.00–9.00
Kedd: 8.00–9.00
Szerda: 8.00–9.00
Csütörtök: 8.00–9.00
Péntek: 8.00–9.00

Tanácsadás:
Balatonkenese, Óvoda u. 8.
Kedd: 12.00–13.00
Csütörtök: 12.00–13.00

Központi orvosi ügyelet:
Balatonalmádi, Petőfi S. u. 2–4.
( 88/412-104
Hétköznapokon: 16.00–8.00
Hétvégén és munkaszüneti napokon:
8.00–8.00

Fogorvosi körzet:
Balatonkenese, Óvoda u. 8.
Dr. Thury Vivien ( 88/491-683
Rendelési idő (előzetes bejelentkezés
alapján):
Hétfő, csütörtök: 13.00–18.00
Kedd: 8.00–13.00 Változás!
Szerda, péntek: 8.00–12.00

Tátorján Gyógyszertár:
Balatonkenese, Fő u. 23.
( 88/481-283
Hétfő–péntek: 8.00–17.00

Posta
Balatonakarattya, Rákóczi u. 69.
( 88/574-880, 30/834-7491

Könyvtár, Közösségi Ház:
Balatonakarattya, Iskola u. 7.
( 30/571-1947
e-mail:
konyvtarbalatonakarattya@gmail.com
Nyitva tartás: 
Hétfő, szerda, péntek: 10.00–14.00

Állatorvos:
Balatonkenese, Gyógyszertár u. 2.
Dr. Zoltán Levente 
( 70/436-5079
Hétfő–péntek: 17.00 –19.00

Területi Szociális Szolgáltató:
Balatonkenese, Táncsics Mihály u. 20.
( 88/482-943

Szakápolói szolgálat:
Balatonkenese, Táncsics M. u. 16.
( 20/950-8805, 70/379-0429

Óvoda:
Balatonakarattya, Bakony u. 7.
( 30/330-9992

Iskola:
Balatonkenese, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.
( 88/481-844
honlap: www.pilinszkyiskola.hu
e-mail: titkar@kenisk.sulinet.hu

Polgárőrség:
( 30/621-5871

Idősek Klubja:
Balatonkenese, Táncsics M. u. 20.
Nyitva tartás: 
Hétfő–péntek: 7.30–16.00

Rendőrség:
Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 2–4.
( 88/584-970, 88/584-971

Vízirendőrség:
Siófok
( 84/310-712

Vasútállomás: (a balatonakarattyai
vonatközlekedésről is információ itt):
( 88/481-017

EON (áramszolgáltató):
Veszprém, Kossuth L. u. 1–2.
( 40/444-000
Műszaki hibabejelentés:
( 80/301-301

DRV ZRt. Ügyfélszolgálat Siófok
( 40/240-240

EON (gázszolgáltató): 
Veszprém, Mártírok útja 9.
( 88/423-278

Református Lelkészi Hivatal:
Balatonkenese, Táncsics M. u. 13. 
( 88/481-348

Közérdekű információk
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Római Katolikus Plébánia Hivatal:
Balatonkenese, Táncsics M. u. 10. 
( 88/481-146

Balatonakarattya területén  közvilá-
gítási hiba bejelentése:
szakaszhiba esetén
(háromnál több lámpa nem világít):
( 80/533-533
1–3 lámpa nem világít:
( 70/408-6908
https://kozvilhiba.hu/
e-mail: fenyforraskft@gmail.com

Polgármesteri Hivatal Balatonkenese:
Igazgatási Csoport és a Pénzügyi
Csoport ügyfélfogadási ideje:
Hétfő, szerda: 8.00–15.30
Péntek: 8.00–12.00

Műszaki Csoport ügyfélfogadási ideje:
Hétfő, péntek: 8.00–12.00
Szerda: 8.00–15.30

Balatonkenesei polgármester ügyfélfoga-
dási ideje:
Kedd: 8.00–12.00

Balatonkenesei jegyző ügyfélfogadási
ideje:
Szerda: 8.00–12.00

Balatonkenesei Pénzügyi Csoportnál a
pénztári órák időpontja:
Hétfő, szerda: 9.30–12.00  és

13.00–15.00

A következő szám lapzártája:

2015. január 8.
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Hirdessen Ön is az
Akarattyai Naplóban!

Tel.: 88/65 66 77, 06-20 2150870
e-mail: balatonakarattya.hivatal @gmail.com
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