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- A legkényesebb kérdéssel kezdeném.
November 1-től az önkormányzatnak
csak egy alpolgármestere van. Mi az
oka ennek?
- Ezt nem tartom kényes kérdésnek.
Mint ismert, a testület a választáso-
kat követően kért fel munkájának tá-
mogatására. Véleményem szerint -
Akarattya életében egy mérföldkőhöz
érkeztünk - feladatomat elvégeztem.
Természetesen, lemondásomról idő-
ben egyeztettünk a polgármester asz-
szonnyal illetve a testület minden
tagjával.
- Mit tart a legnagyobb eredményének
az elmúlt 2 évben?
Legnagyobb eredményünknek! Az
elmúlt időszakban a testület, kis hi-
vatalunk teszi a dolgát. A jövő ér-
dekében végrehajtottuk az egyik
legnagyobb feladatot, az ú.n. tele-
pülésrendezési eszközök és a helyi
építési szabályzat módosítását. Ez
tágabb teret nyit mindenki számára
a balatonakarattyai fejlesztések te-
kintetében.
A másik fontos feladatcsokor, hogy
az elképzeléseknek megfelelően ösz-
szeállítottuk Akarattyánk fejlesztési
csomagját, alapos előkészítés után
pályázatokat nyújtottunk be, ill. fo-
gunk benyújtani. 
Szintén fontos feladatnak éreztem a
civil szervezetekkel való együttmű-
ködést, adott esetben a lakossággal,
nyaraló tulajdonosokkal, egyéb érde-
keltekkel a különböző fórumokon
való találkozást, vitát, beszélgetést.
- Eddig milyen feladatokat látott el az
önkormányzatnál?
A fentiekből adódóan – főként a mű-
szaki-, műszaki-jogi-, szervezési kér-

désekkel foglalkoztam. Az előzőek-
ben leírtakon túl kiemelt feladatnak
éreztem a közvilágítás megújítását
és az útkorszerűsítések beindítását.
Ennek eredménye látható. A közvi-
lágítás megújításának teljes előké-
szítése megtörtént, a szükséges köz-
beszerzés kiírásra kerül. Remélem, a
feladat megvalósítása hamarosan
megtörténik. 
- Milyen kötődése van a településhez?
Erős. Nagyszüleim 1930-ban építet-
ték a máig meglévő házat. Ebből adó-
dóan, születésemtől fogva sok időt
töltöttem itt, és ez a jövőben is így
lesz. Barátaim, ismerőseim élnek,
nyaralnak itt. 
- Mi lett az új feladata?
Rendkívül megtisztelő felkérést kap-
tam. Nem akarok ködös válaszokat
adni, de alapállásomból fakad, hogy
minden esetben nagy súlyt fektetek
a megvalósítás előkészítésére. Ez a
munka egész embert kíván. A rész-
letekről, amennyiben érdeklődésre
tart számot, a későbbiekben szeret-
nék csak beszélni.
- Mivel tölti a szabadidejét?
Vicces, de legfőképpen gondolkodni
szeretek, és ezt különböző körülmé-
nyek között is megtehetem, akár sé-
tálás, sport vagy zenehallgatás mel-
lett is. 
A szabadidő eltöltésének helyszíne
ügyében visszaáll a régi rend: a hét
végén aktív pihenésre járok Akaraty-
tyára. Az elmúlt 2 évben ez fordítva
volt, pihenni a hét végén állandó lak-
helyemre jártam.
- Az Ön megítélése szerint melyek a te-
lepülés életében a legfontosabb felada-
tok?

Több irányból közelíthető meg a kér-
dés. Kiemelt feladat az ütőképes tea-
mek létrehozása a nagyléptékű ön-
kormányzati fejlesztések megvalósí-
tására. Ezek már nem 1-2 emberes
feladatok, tehát a munkához igazodó
profi projektmenedzsmentekről be-
szélek. Ez kulcsfontosságú a remélt
és elvárt eredmények eléréséhez, kor-
szerű munkahelyek teremtéséhez.
Másik irányból megközelítve: fontos
feladat a napi problémák minél ma-
gasabb szintű megoldása a település
üzemeltetésben. A várható nem ön-
kormányzati fejlesztések rugalmas,
Akarattya érdekeit képviselő támo-
gatása.
- Közeledik a karácsony. Van-e a csa-

ládban valamilyen különleges karácso-
nyi hagyomány?
Nálunk jön össze a család apraja-
nagyja. Ebben a pár napban vagy 25-
en megfordulnak nálunk, elhozzuk a
nehezen kimozduló időseket is. Be-
szélgetünk a régmúlt, az elmúlt esz-
tendő történéseiről, a jövőről. Külö-
nösen izgalmasak és lenyűgözőek az
idős családtagok visszaemlékezései. A
karácsonyfa mellett a fiatal korosztály
pisszenés nélkül hallgatja a családi
szájhagyományt. Békesség van.
- Mi a kedvenc karácsonyi menüje?
Hagyományosan a gesztenyés pulyka
elmaradhatatlan a sok egyéb finom-
ság mellett. A bejglit már a fiatalság
készíti nagymama receptje szerint. 
Búcsúzóul: minden karácsonyi asztal
mellett ülőnek békét, boldogságot,
áldott ünnepet kívánok! 
Köszönöm és boldog ünnepeket kí-
vánok!

DR. BÁNKUTY JÓZSEFNÉ

Beszélgetés Réfy Imre úrral
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Karácsony... Így a naptári év végéhez közeledve megérint
mindannyiunkat a karácsony varázsa, ez a titkokkal öve-
zett megható nap, amely nemcsak a kereszténység, ha-
nem a család, a békesség, az életbe vetett hit ünnepe is.

Az ünnepi asztal mellett, a gyertya lángjánál vissza-
gondolunk az elmúlt év örömeire, bánataira, kudarcaira
és sikereire. Elgondolkodunk azon, vajon mi lehet 2016
karácsonyának üzenete? Természetesen mindenki szá-
mára más és más. A karácsonynak azonban örök és min-
dig aktuális üzenetei is vannak: ilyen a szeretet, a törődés,
a tisztelet, az egymás iránti türelem, a mások megérté-
sének szándéka, az önzetlenség. Azt üzeni a karácsony,
hogy meg kell tanulnunk tiszta szívvel, szeretettel örülni.
A szeretet példamutatással terjed. Törekedjünk arra, hogy

képzeletbeli naptárunkba minden napra egy cseppnyi
karácsonyt jegyezzünk elő. Gondoljunk arra, hogy vannak
tőlünk elesettebbek, rászorultabbak, vannak segítségre
váró magányos és beteg emberek. A gondterhelt hétköz-
napok során is „pazarlóbban” kellene bánnunk a szeretet
kincseivel. Sokszor elég egy kedves szó, egy kéznyújtás,
egy simogatás. Találjuk meg segítségre szoruló ember-
társainkat, meleg ételt, törődést, biztonságot nyújtva ne-
kik. Álljunk meg egy pillanatra! Gyújtsunk gyertyákat,
emlékezzünk azokra, akik már nincsenek velünk, gon-
doljunk azokra, akiket szeretünk, de a karácsonyt tőlünk
távol ünneplik. 

A nagy rohanás után nemsokára elcsendesedik minden,
mindenki igyekszik családi körben tölteni a karácsony
ünnepét. Az év vége az öröm, az ünnep mellett alkalmat
ad arra is, hogy számvetést készítsünk az eltelt eszten-
dőről és megtervezzük a jövőt. Önkormányzatunk sikeres
évet mondhat magáénak. A település működését biztosí-
tani tudtuk és jelentős fejlesztések valósultak meg. Bíz-
tató jelek vannak arra vonatkozólag, hogy Balatonaka-
rattya az elkövetkezendő időszakban is fejlődni fog, a
megvalósuló beruházások bizonyára lökést adnak a te-
lepülés fellendülésének, és emelni fogja az itt élők kom-
fortérzetét. A település vezetése továbbra is arra törekszik,
hogy az akarattyai emberek minél jobb boldogulását biz-
tosítani tudja. A képviselő-testület nevében megköszö-
nöm, hogy Önök mindig partnerek voltak a közös célok
megvalósításában. 

Kívánok Akarattya minden polgárának szeretetteljes
karácsonyi ünnepeket, békés, boldog, eredményekben
gazdag újévet, kívánom, hogy az elkövetkezendő 2017-
as esztendőben is a szeretet, az összefogás az együtt-
gondolkodás jellemezze mindennapjainkat. Ehhez kívá-
nok jó erőt, egészséget, kitartást, jókedvet és lelki békét.

Szeress hát minket is, koldusokat!
Lelkünkben gyujts pici gyertyát sokat.
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk
törékeny játékunkat, a reményt.

(Babits Mihály)

Matolcsy Gyöngyi polgármester asszony
ünnepi beszéde
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Most, amikor 60 év után 1956-ra, az
Október 23-i forradalomra és szabad-
ságharcra emlékezünk, nem tehetjük
ezt anélkül, hogy az azt megelőző II.
világháború utáni időket fel ne idéz-
nénk. Szólni kell a szovjet megszál-
lásról, málenkij robotról, német szár-
mazásúak elhurcolásáról, és az 1948-
tól tartó Rákosi diktatúráról. Az el-
viselhetetlen életviszonyokról, a teljes
létbizonytalanságról, igazságtalan-
ságokról, általános szegénységről, ok
nélküli vagy koholt vádak alapján
történő bebörtönözésekről, internáló
táborokról, (Recskről, Sopronkőhi-
dáról) kell beszélnünk. Ezen kívül az
államosításokról, vagyonelkobzások-
ról, beszolgáltatásokról is. Az emberi
akarat megtöréséről, az emberi sza-
badságjogok lábbal tiprásáról, az em-
beri méltóság megalázásáról. A klé-
rus elleni támadásokról, szerzetes-
és apáca-rendek feloszlatásáról, a

szabadság teljes hiányáról. Utazni
nem lehetett, nemcsak Bécsbe, ha-
nem Pozsonyba vagy Újvidékre sem.
Sőt, az országon belül is határsá-
vokba ütköztünk. A magyar társada-
lom minden rétegét érintette ez a
diktatúra. Félelemben éltünk. Ki vol-
tunk szolgáltatva a feljelentők, be-
súgók alantas szándékainak. Iskolá-
zatlan, primitív emberek lettek élet
és halál urai. Ami megmaradt és to-
vább élt, az a remény volt, hogy min-
dennek egyszer vége lesz. A titkos
bizakodás hangulatát némileg erősí-
tette Sztálin halála után (1953.) a
Szovjetúnióban bekövetkezett mini-
mális enyhülés, majd a XX. Pártkong-
resszus utáni helyzet (önkritika, a
hibák beismerése, ’56 május 18-án
Rákosi is beismeri – túl későn – a hi-
báit). 

1956 nyarán Lengyelországban
vérbe fojtják a 100 ezres tűntetést.

Magyarországon megalakult a Petőfi
kör, Déry Tibor hangsúlyozta ugyan,
hogy a szocializmus alapján akarják
a magyar szabadságot megvalósí-
tani, ennek ellenére hamarosan be-
tiltják a Petőfi kört. Újjá alakult az
Írószövetség Zelk Zoltánnal, Illyés
Gyulával. 

Október 6-án Rajk László újrate-
metésénél 100 ezres tömeg jelent
meg az utcákon, érlelődött a hangu-
lat.

Október 22-én, hétfőn műegyete-
misták a lengyelekkel való szolidari-
tási tűntetést szerveztek. 

Október 23-án, kedden a Petőfi szo-
bornál Sinkovits Imre elmondja a
Nemzeti dalt, az utcák megtelnek
emberekkel, minden irányból zász-
lókkal vonulnak a Bem szoborhoz,
ahol hatalmas tömeg előtt Bessenyei
Ferenc elszavalta a Szózatot, és fel-
olvasta a 16 pontos kiáltványt. Innen
a Kossuth térre, a Rádióhoz és a Sztá-
lin szoborhoz vezetett a tömeg útja.
Én a Kossuth téren összegyűlt mini-
mum 200 ezres tömegben vártam
Nagy Imre beszédét. A hatalom meg-
bénult, olyan eszközökkel próbálko-
zott a tömeg oszlatására, hogy pl.
megszűntették a közvilágítást. Este
9-kor jelent meg Nagy Imre a Parla-
ment erkélyén, és zseblámpával meg-
világított papírról olvasta fel a be-
szédét, amit úgy kezdett, hogy Elv-
társak! Mire a tömeg kórusban vá-
laszolta, hogy „nem vagyunk mi elv-
társak”! 

Október 24-én, szerdán a felkelők
elfoglalták a Rádiót, országszerte
tűntetések zajlottak, megkezdődtek
a fegyveres harcok. 

56-os Emlékbeszéd a Rákóczi Parkban
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Október 25-én, csütörtökön gyor-
san szerveződtek a felkelő csoportok,
kemény harcok folytak a Corvin köz-
ben, a Kilián laktanya körül, a Széna
téren, stb. Eközben békés orosz tan-
kok jelentek meg a Múzeum kör-
úton, innen barátságos hangulatban
az oroszokkal együtt mentek a Kos-
suth térre, mert Nagy Imrét akarták
hallani, és ott, formálisan, derült ég-
ből jött a vérengzés. Utána 61 ha-
lottat sikerült név szerint azonosí-
tani, és kb. 280 volt a sebesültek
száma. 

Október 26-án, pénteken kijárási
tilalmat rendeltek el, szovjet lövész-
hadosztály jött Kárpátaljáról, akkor
már 20.000 orosz harcolt Budapest
utcáin. De országszerte hősies harcok
folytak, nagy veszteségekkel. 

Ezen a napon volt a mosonmagya-
róvári sortűz, ahol az ávósok 56
életet oltottak ki. Ezen kívül még sor-
tűz volt Esztergomban, Tiszakécskén,
stb. 

Az áldozatok ellenére nőtt az aka-
rat, a szabadságvágy, és folytatódtak
a harcok.

Az államvezetés eközben menekült,
a BM-be 1000 rendőr ruhát szállí-
tottak, és ezekbe öltöztették az ávó-
sokat. 

Október 27-én, szombaton, forra-
dalmi tanácsok, munkástanácsok ala-
kultak országszerte. A Kossuth Rádió
ismertette a több párti nemzeti kor-
mány összetételét. Nagy Imre helyet-
tesei között ott volt Apró Antal, Nagy
Imre elvbarátai közül senki, de ott
van a kormányban a hírhedt Gyurkó
vezérőrnagy és Münnich Ferenc is. 

Október 28-tól, vasárnaptól, a bu-
dapesti harcokban már nem vett
részt a honvédség, ezt tanúsították
a harckocsikra festett Kossuth címe-
rek. Nagy Imre beszédet tartott, és
elrendelte a tűzszünetet. Beszédében
hangsúlyozta, hogy a kormány a
nemzeti egységre, függetlenségre, s
az egész magyar népre támaszkodó
szocialista kormány. Nagy Imre kö-
zölte, hogy megállapodott a szovje-
tekkel az azonnal kivonulásukról.

Megalakult a Nemzetőrség. A kor-
mány nyilatkozatai azt jelentették,
hogy győzött a forradalom. 

Egy közlemény sem utalt arra, hogy
közben Hegedűs Andrást, Piros Lász-
lót és Gerő Ernőt a Szovjetúnióba
menekítették. 

Október 29-én, hétfőn a Szabad
Nép címoldalán a Kossuth címerrel
jelent meg, és vezércikkének a címe
az volt: „Hazánk felett hajnalodik”.
Ekkor ismertük meg Tamási Lajos
„Piros vér a pesti utcán című versét. 

…te kicsi ország, / El ne felejtse,
aki él, / hogy úgy született a szabad-
ság, / hogy a pesti utcán hullt a vér”. 

Az MDP szétesett, Nagy Imre a Pár-
központból a Parlamentbe költözött.

Október 30-án, kedden, Moszkva
jóváhagyta a magyarországi változá-
sokat, mert Hruscsov nem akarta a
katonai intervenciót. Münnich arról
számolt be, hogy semmiféle ÁVH-s
szerv nincs már szolgálatban. Meg-
szűntette az ÁVO-t. 

Azt elfelejtette elmondani, hogy kb.
2000 ávós átmenekült a szovjet csa-
patok védelmébe, hogy majd velük
visszatérjen a forradalom leverésére. 

Nagy Imre bejelentette a többpárt-
rendszer visszaállítását, s a Szabad
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választások előkészítését. Ettől a nap-
tól szűnt meg Mindszenty bíboros
házőrizete. Megalakult a forradalmi
Karhatalmi Bizottság Király Béla ve-
zérőrnagy vezetésével.

MEGKEZDŐDÖTT A SZOVJET CSA-
PATOK KIVONULÁSA.

Október 31-én, szerdán jó hírek
jönnek, a szovjet csapatok kivonul-
nak, az Olimpiára utazó csapatok ké-
szülődnek.

November 1-jén a szociáldemokra-
ták elnökévé megválasztották Kéthly
Annát. Ő Bécsbe utazott a Szocialista
Internacionálé kongresszusára, és 3
nappal később ő lesz az egyetlen, moz-
gásában véleménynyilvánításában
nem korlátozott magyar miniszter. 

Ezen a napon mondja fel NAGY
Imre a Varsói Szerződést,  ÉS KIHIR-
DETTE A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSA-
SÁG SEMLEGESSÉGÉT. 

Ugyanezen a napon, még este, And-
ropov kocsijával elviszik Kádár Jánost
és Münnich Ferencet először Kárpá-
taljára, majd onnan Moszkvába. 

November 2. Halottak napja, pén-
tek: Döbbenetes hírek jönnek az
orosz seregek közeledéséről. Maléter
Pál kijelenti, hogy a magyar hadsereg
képes megvédeni magát a betolako-
dástól. 

Ekkor már feltűnt, hogy Kádár és
Münnich nem voltak elérhetőek. A
szovjet vezetés közben elfogadta az
un. „forgószél hadművelet” tervét.
Itthon virágok borították az ideigle-
nes utcai sírokat, gyertyák égtek a
Kossuth téren. 

November 3-án hangzott el a Rá-
dióban Mindszenthy hercegprímás
beszéde. Ugyanekkor Moszkvában
megfogalmazták Rákosi, Gerő és He-
gedűs segédletével a forradalmi
Munkásparaszt kormány felhívását. 

Itthon Maléter Pált a kivonulás
technikai részleteinek tárgyalása köz-
ben fegyveres KGB-sek letartóztatták.
Minderről a magyar kormány sem-
mit sem tudott. 

November 4-én, vasárnap hirtelen
vált a hangulat tragikussá. Hajnali
5 óra 5 perckor Münnich Ferenc fel-
olvasta nyílt levelét a Rádióban a dol-
gozó néphez, és bejelentette, hogy
alulírott Apró Antal, Kádár János,
Kossa István és Münnich Ferenc mi-
niszterek minden kapcsolatukat
megszakították Nagy Imre kormá-
nyával. Ezután 5 óra 20-kor közvetí-
tette a Rádió Nagy Imre drámai be-
szédét: Hajnalban a szovjet csapatok
támadást indítottak fővárosunk el-
len, hogy megdöntsék a törvényes,
demokratikus kormányt. Csapataink
harcban állnak, a kormány a helyén
van”. Ezzel ő akaratlanul is támo-
gatta az ellenállást, ami nagyon sok
véráldozatot követelt. Kegyetlen har-
cok folytak a hatalmas túlerő ellen,
ezek nov. 11-éig tartottak. 

Óriási elvándorlás indult meg
Ausztria felé, több mint 200 ezer em-
ber hagyta el az országot.

Hamarosan megalakultak a Kádár
kormány új erőszakszervezetei, első-
nek a volt ÁVH-sokból szervezett Kar-
hatalom, a pufajkások rossz emlékű
csapata. 

Újraszerveződött a Néphadsereg is,
itt meg kell említeni, hogy 6200 hon-
véd tiszt nem írta alá a tiszti nyilat-
kozatot, és vállalta a meghurcolta-
tást. Majd létrejött az un. BM Kar-
hatalmi ezred. Ezeken kívül hozzá-
kezdtek az MSZMP irányítása alatt
a felfegyverzett munkásőrség felállí-
tásához is. A Kádár kormány pufaj-
kásai segítségével vérbe fojtott min-
den tűntetést. Csak decemberben és

januárban 14 helyen lőttek a tö-
megbe. A legkegyetlenebb Salgótar-
jánban volt, ahol az áldozatok szá-
mát 49 és 131 közöttire, Egerben 20-
30-ra becsülik.

Újjá alakult az ügynöki besúgói
rendszer. 1956 decemberében Kádár
előterjesztésére törvényt hoztak a
rögtön bíráskodásról. Ekkor több
mint 500 embert elítéltek, és 46-ot
azonnal kivégeztek. Az elítéltek har-
mada még nem töltötte be a 20. élet-
évét. A legfiatalabb 13 éves volt. 

Felállították az un. Népbírósági Ta-
nácsot, ennek az ítélete ellen nem le-
hetett fellebbezni. Megnyitották ismét
az internáló táborokat, és több mint
20.000 embert internáltak. A rabokat
és internáltakat embertelen körül-
mények között tartották, kínozták.
A bíróságok 127.000 embert ítéltek
el, és legalább 227-et végeztettek ki.
Nőket is. Magyarország miniszterel-
nökét is. Őt és Maléter Pált 1958. jú-
niusában végezték ki. A kivégzések
ezután még 3 évig tartottak. Mennyi
s mennyi név olvasható a kivégzések
helyének falán! Az utolsót 1961. au-
gusztusában végezték ki. 

A Kádár rendszer hadjáratot indí-
tott a forradalom emlékének a kiir-
tására, meghamisítására. 

Késői elégtételként 1992. novembe-
rében Borisz Jelcin bocsánatot kért a
magyar nemzettől. Azt mondta, 1956.
tragédiája a szovjet rendszer lemos-
hatatlan szégyene marad örökre.
1956-ban a nyugati világ magunkra
hagyott, de ugyanakkor most Mün-
chenben Horst Seehofer (bajor kor-
mányfő) elismeri, hogy 1989. nem
lett volna lehetséges a magyarok
56- os forradalma nélkül.

DR. MING ANDRÁS
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Beszámoló a képviselő-testület üléseiről

2016. SZEPTEMBER 28. 

1./ TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉ-
SÉNEK I. FÉLÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete az önkormányzat 2016. évi költségvetés I. félévének
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
2./ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ

RENDELET MÓDOSÍTÁSA.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a 2016. évi költségvetésről szóló rendelet módosí-
tását elfogadja.
3./ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA 136 218 930 FORINT ÖSSZEGŰ REND-
KÍVÜLI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSRA.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete egyhangúan elfogadja, hogy 136 218 930 forint
pályázati igény kerüljön haladéktalanul benyújtásra a
Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium
által meghirdetett, a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet
III.1. pont szerinti települési önkormányzatok rendkívüli
önkormányzatok támogatása jogcímen.

2016. OKTÓBER 12.

1./ KÖZMEGHALLGATÁS.

2016. OKTÓBER 13.

1./ ÜGYVÉDI MEGBÍZÁS A VAGYONMEGOSZTÁS ÉS A HATÁRVONAL

TÁRGYÁBAN.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete felhatalmazza Matolcsy Gyöngyi polgármester asz-
szonyt, hogy a Balatonakarattya és Balatonkenese között
a vagyonmegosztás, illetve a határvonal tekintetében fo-
lyamatban lévő peres eljárásban történő jogi képviseletre
ügyvédi megbízási szerződést kössön a Dr. Magyarády
Ügyvédi Irodával (8200 Veszprém, Ádám Iván u. 6.,
képv.: Dr. Magyarády Péter ügyvéd), Dr. Szenthe Ügyvédi
Irodával (8200 Veszprém, Ádám Iván u. 6., képv.:Dr.
Szenthe Zsolt ügyvéd), valamint Dr. Lukovits Ügyvédi
Irodával (1055 Budapest V., Szent István krt. 15. 2/15.,
képv.: Dr. Lukovits Péter ügyvéd).

2./ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI KÖRZETEKRŐL SZÓLÓ ÖN-
KORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSÁRA JAVASLAT.
Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet-
tervezetet az előterjesztés szerinti formában, kiegészített
tartalommal megtárgyalta és azt jóváhagyja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a ren-
delet-tervezetet véleményezés céljából küldje meg az az
alapellátást végző dr. Détár Bianka háziorvosnak, dr. Me-
láth Viola, és Óbíróné Karácsony Ágnes védőnőnek, va-
lamint a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnek (1096
Budapest, Nagyvárad tér 2.).
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2.)
pontban foglaltak alapján véleményezett rendelet-tervezetet
a képviselő-testület soron következő ülésére terjessze elő.

2016. NOVEMBER 02.

1./ HÁRSFA UTCA FELÚJÍTÁSA.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Hársfa utca felújítására bekért árajánlatok közül
a Globe Aqua Kft. (székhely: 8600 Siófok, Mogyoró u.
5.., Cg.: 14-09-309301, adószám: 14786309-2-14, képv.:
Éva Ákos ügyvezető) bruttó 13.080.665,- Ft összegű ár-
ajánlatát fogadja el. 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
2./ BALATONAKARATTYA KÖZVILÁGÍTÁSI RENDSZERÉNEK (ENER-
GIATAKARÉKOS) KORSZERŰSÍTÉSE (TERVEZÉS ÉS KIVITELEZÉS), 5
ÉVRE VONATKOZÓ ÜZEMELTETÉSE.
Ajánlatkérő: Balatonakarattya Község Önkormányzata
Közbeszerzés tárgya: Balatonakarattya közvilágítási rend-
szerének (energiatakarékos) korszerűsítése (tervezés és
kivitelezés), 5 évre vonatkozó üzemeltetése
Közbeszerzés becsült értéke: 115 millió Forint
Közbeszerzési rezsim: a Kbt. Harmadik Rész (nemzeti el-
járás rezsim)
Közbeszerzési eljárási típus: a Kbt. 113. §-a szerinti (össze-
foglaló tájékoztatóval induló) nyílt eljárás
Bonyolító: MIND Pályázat és Projektmenedzsment Iroda
Kft.
Bonyolító személyes közreműködője: Dr. Fülöp Zoltán
ügyvéd és felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
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Az ajánlatkérő az összefoglaló tájékoztató alapján ér-
deklődő gazdasági szereplőkön felül az alábbi gazdasági
szereplőknek küldi meg az ajánlattételi felhívást:
(1) név: E.ON Energiakereskedelmi Kft.; cím: 1134 Buda-
pest, Váci út 17., ügyvezető: Lehoczki Balázs
(2) U Light Kft.,cím: 1119 Budapest, Vahot u. 6., ügyve-
zető: Hetzl Péter/Horváth Szilveszter 
(3) BestLED Hungary Világítástechnikai Kft., 1012 Bp.
Márvány u. 17., .ügyvezető: Krénusz Kornél József/Pálmai
László Péter/Dr. Benyó Zoltán
(4) SMHV Energetika Kft., cím: 7630 Pécs, Pécsváradi út
10., Ügyvezető: Horváth Dezső
3./ BALATONAKARATTYA KÖZVILÁGÍTÁSI RENDSZERÉNEK (ENER-
GIATAKARÉKOS) KORSZERŰSÍTÉSE (TERVEZÉS ÉS KIVITELEZÉS), 5
ÉVRE VONATKOZÓ ÜZEMELTETÉSE, KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGOK TAGOK MEGVÁLASZTÁSA.
Balatonakarattya Község Képviselő testülete Balatonaka-
rattya közvilágítási rendszerének (energiatakarékos)
korszerűsítése (tervezés és kivitelezés), 5 évre vonatkozó

üzemeltetése megvalósítására az Eseti Közbeszerzési
Szabályzat értelmében a következő bíráló bizottsági ta-
gokat választja:
Elnök: Lukács Tamásné
Tagok: Dr. Fülöp Zoltán, Kovács Márta, Németh Erzsé-
bet
4./ KÖZVILÁGÍTÁSI HÁLÓZAT VILLAMOS ENERGIA BESZERZÉSRE

ÁRAJÁNLAT BEKÉRÉSE.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a közvilágítási hálózat villamos energia beszerzé-
sére három árajánlatot kér be. 
5./ ERDŐSOR UTCA FELÚJÍTÁSA.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete az Erdősor utca felújítására bekért árajánlatok kö-
zül a Globe Aqua Kft. (székhely: 8600 Siófok, Mogyoró
u. 5. Cg.: 14-09-309301, adószám: 14786309-2-14, képv.:
Éva Ákos ügyvezető) bruttó 15.664.929,- Ft összegű ár-
ajánlatát fogadja el. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Rövid hírek

A tiszta és virágos Veszprém me-
gyéért 2016. évi közterület szépítési
versenyen Balatonakarattya község
eredményes részvételéért oklevelet
kapott.

A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület „ Elkapott pillanat” című fo-
topályázatán az internetes szavazás eredményeként Ránky Péter II. helyezést
ért el a mellékelt felvétellel.
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Közmeghallgatást tartott az Ön-
kormányzat a MÁV üdülőben, külö-
nösebb kifogás nem merült fel az
Önkormányzattal szemben.

Elkészült az Erdősor és az Ady
Endre utca aszfaltburkolatos felújí-
tása.

Kitüntették a polgárőreinket a ki-
válóan teljesített szolgálatokért. 

A MÁV veszélyre figyelmeztető
táblákat helyezett el a magasparton,
a Kisfaludy sétányon.

Az Önkormányzati Hivatal dolgo-
zói a szabadban töltöttek egy mun-
kanapot ismerkedve a településünk
napi zöldterületi karbantartásával.

„Falusi” disznóvágást tartottak a nyugdíjasok közreműködésével a Szép-
kilátás Bisztró kerthelyiségében.

Idén ismét durván végezték az un.
„gallyazást” az elektromos áram szol-
gáltatónak alvállalkozói.

Kiírták a közbeszerzési pályázatot
Balatonakarattya közvilágításának
korszerűsítésére. 

Tekintettel arra, hogy ősszel van
a legtöbb lombhulladék javasoljuk
Vertikál Kft-nek a zöldhulladék el-
szállítási idejének a módosítását.
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A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai
Egyesület közel tíz éve azzal a céllal
alakult, hogy, az itt élőket és az ide
érkező vendégeket sokrétű, magas
színvonalú szolgáltatásokban bővel-
kedő, vendégszerető települések ve-
gyék körül a Balaton keleti öblében.
Bármely ilyen jellegű szervezet akkor
tud jól, mindenki megelégedésére
működni, ha ismeri a tagjai igényeit,
elvárásait, beépíti munkatervébe a
működési területén lévő önkormány-
zatok turisztikai koncepciójával össz-
hangban. Ehhez nagyon fontos a fo-
lyamatos kapcsolattartás és párbe-
széd a meglévő és leendő tagokkal.
Remek példája ennek az évenkénti
partnertalálkozó, melyen fehér asz-
talnál van lehetőségük a TDM tagok-
nak eszmét cserélni az elmúlt évről
és a jövőre vonatkozó tervekről.

2016. november 18-án hagyomány-
teremtő szándékkal hívta „Partner
Party”-ra a BKK TDM elnöksége a meg-
lévő és leendő tagjait a MH Rekreációs,
Kiképző és Konferencia Központja.

Az egybegyűlteket Revuczky Karion
elnök köszöntötte, beszédében hang-
súlyozta, örömmel tölti el, hogy a
szolgáltatók mellett, Balatonfűzfő, Ba-
latonkenese és Balatonakarattya Ön-
kormányzatának elöljárói is ilyen
szép számban megtisztelték jelenlé-
tükkel rendezvényünket, mely a desz-
tináció összefogását és turisztikai egy-
ségét is szimbolizálja. Kiemelte, hogy
ez, az egység még jobban erősödik,
illetve a kínálat gazdagodik további
települések, például Küngös, Balaton-
főkajár, Balatonvilágos, Litér és szol-
gáltatói bevonásával. Minden részt-
vevőt a folyamatos együttgondolko-
dásra, eszmecserére buzdított, s biz-
tosította az egybegyűlteket, hogy szá-
munkra mindenki véleménye egya-
ránt fontos, egy gondolat sem veszik
el. Elnök úr beszéde után felkérte

Turisztikai partnertalálkozó a Balaton keleti öblében
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A Veszprém Megyei Önkormányzat
Pályázatíró és Projektmenedzsment
munkaszervezete konzultációt tar-
tott Balatonakarattyán 2016. no-
vember 30-án. A konzultáción a Szé-
chenyi Programiroda munkatársai
ismertették a TOP - os megyei  pá-
lyázatok első és második körös le-
hetőségeiről, és az új pályázatokról.

Megtárgyaltuk a csapadékvíz elve-
zetésre, a Bercsényi strand felújítá-
sára, a bicikliútra és a horgásztu-
rizmusra beadott pályázataink hely-
zetét. A konzultáción részt vettek
településfejlesztési bizottság tagjai,
akik ismertették Balatonakarattya
speciális helyzetét fejlesztési pályá-
zatokat érintő ingatlanok és a törzs-

vagyon átadás Kenese részéről tör-
ténő elzárkózását illetően. A prog-
ramiroda munkatársai jelezték,
hogy továbbítják ezen információkat
az irányító hatóság felé. A program-
iroda jelezte, hogy az önkormányzat
részére készen áll a projektmened-
zselés ellátására.

RÁNKY PÉTER

Pályázatok tükrében

Egy jogszabályi kötelezettségre sze-
retnénk felhívni szíves figyelmüket.
A 239/2009 (X.20) kormányrendelet
(továbbiakban rendelet) ír elő adat-
szolgáltatási kötelezettséget önök
számára. 

A kormányrendelet 16.§-a írja elő,
hogy az egyéb szálláshelyet üzemel-
tető szálláshely-szolgáltató köteles
az adott naptári évre vonatkozóan a
tárgyévet követő év január hó 31.
napjáig a jegyzőnek írásban adatot
szolgáltatni a következőkről:

a) fogadott vendégek számáról, és
b) a vendégek által a szálláshelyen

eltöltött éjszakák számáról.

Az adatokat összesítve, valamint
magyarországi lakóhellyel rendel-
kező és magyarországi lakóhellyel
nem rendelkező vendégek szerinti
bontásban kell közölni. Az adatszol-
gáltatás személyes adatokat nem
tartalmazhat.

Az erre használatos formanyomtat-
vány elérhető a balatonakarattya.hu
honlapon és az önkormányzatnál.

A kormányrendelet szerint a szál-
láshely szolgáltatókról a jegyző nyil-
vántartást köteles vezetni, mely köz-
hiteles nyilvántartásnak minősül.

A szálláshely-szolgáltató a jogszabály-
ban meghatározott adatokban bekö-

vetkezett változást haladéktalanul kö-
teles írásban bejelenteni a jegyzőnek.

A szálláshely megszűnését a szál-
láshely-szolgáltató köteles a jegyző-
nek a megszűnést követő nyolc napon
belül bejelenteni. A jegyző a bejelen-
tést követően haladéktalanul törli a
szálláshelyet a nyilvántartásból.

További segítségnyújtásra szívesen
állnak rendelkezésre kollégáink Ba-
latonakarattya Iskola u. 7 szám alatt
ügyfélfogadási időben, személyesen,
illetve telefonon, a 06 88 65 66 77
számon.

Segítő együttműködésüket előre is
köszönjük!

Felhívás szállásadóknak

 Piros Ottó ezredes urat, hogy házigaz-
daként köszöntse az egybegyűlteket,
aki összefoglalta, hogy irányítása
alatt milyen eredményeket értek el az
elmúlt időszakban az intézmény egé-
szét tekintve. Kiemelte, hogy – a kifo-
gástalan működés mellett - fő törek-
vésük az volt, hogy nyissanak Bala-
tonkenese és Balatonakarattya felé,
hosszú távú és jól működő együtt-
működések formájában. Remélte,
hogy a MH Rekreációs, Kiképző és

Konferencia Központja megfelelő
helyszínt kínál a rendezvénynek, így
jövőre ilyentájt ugyanitt találkozunk.
Ezt követően Vanyúr Blanka az egye-
sület menedzsere tartott előadást ar-
ról, hogy mi is pontosan egy TDM
egyesület, s miért jó egy ilyen szerve-
zet tagjának lenni. Majd részletezte,
hogy konkrétan a Balaton Keleti Ka-
puja Turisztikai Egyesület mit kínál
a meglévő és leendő tagjai számára. 

Az előadások és köszöntők után a

vidéki vendéglátás minden finomsá-
gával terített svédasztalok várták a
vendégeket.  Az ízletes falatokat Tóth
Vera fergeteges koncertje követte,
melyet személyes hangvételű anek-
dotái tettek még nagyobb élménnyé.
Ahogy a taps az utolsó szerzeményt
követően elült, minden asztalnál es-
tébe nyúló kötetlen beszélgetés kez-
dődött, ami igazolta, hogy szükség
van az ilyen jellegű összejövetelekre. 

KELEMEN VIKTÓRIA, BKK TDM
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Matolcsy Gyöngyi polgármester tá-
jékoztatta a megjelenteket az elmúlt
időszak eredményeiről, melyből né-
hányat emeltünk ki: 
• 1,5 km-es aszfaltos utat létesítet-

tünk, közel 200 méteres térköves
utat építettünk 

• megújult a katolikus templomunk, 
• magunk működtetjük és szépítget-

jük az akarattyai óvodát, új óvoda-
vezetőnk van Zsobrák Mária

• az MLSZ-szel közösen műfüves fo-
cipályát építettünk a parkban

• felújítottuk az orvosi rendelőt
• elkészült a közvilágítás auditja 
• bevezettük a szelektív szemétszál-

lítást és  zöldhulladék elszállítást
• az önkormányzat kárpátaljai gyer-

mekeket üdültetett immár másod-
szor a településen

• TOP pályázatainkat befogadták ke-
rékpárútra, csapadékvíz elvezetésre,
strandfelújításra

• felújítottuk a kosárpalánkot a park-
ban

• elkészült településünk címere
• turisztikai kiadványunk készült
• Az alagúthoz háromlencsés forga-

lomirányító berendezést szereltünk
• 3 közkutat szép ivókútra cserél-

tük (Bakony u., Strand u., Rákóczi
park)

• együttműködési megállapodást kö-
töttünk a Honvéd Üdülővel

• Idén először adtuk ki az Akarattya
díszpolgári címet, és Akarattyáért
érdemérmet osztottunk ki.
A lakosok megköszönték, hogy ut-

canév táblák kerültek kihelyezésre,
érdeklődtek a közvilágítással kapcso-
latban. Kérték, hogy a virágosításra
több időt fordítsunk. Volt olyan lakos
a Gáspár telepről, aki az újsággal
kapcsolatban mondta el a vélemé-
nyét, és érdeklődött, hogy a Gáspár
telepen milyen felújítás lesz. Jelezte,
hogy nagy gond a településen, hogy
a közért nem nyitott ki. 

Közmeghallgatás

Szilfaültetés Romhányban
Először találkoztak Romhányban
2016. 10. 15-én azon magyarországi
települések, amelyek területén Rá-
kóczi-emlékfa található.
Tizenhat település hozta létre Ma-
gyarország első Rákóczi sétányát a
Nógrád megyei Romhányban.

A meghívott települések: Bácsbor-
sód, Balatonakarattya, Becsvölgye,
Dabas, Károlyfalva, Kőtelek, Mike-
pércs, Nagykőrös, Ordas, Parádfürdő,
Sajósenye, Süttő, Tiszaug, Ziliz

A faültetésre a Rákóczi-emlékfák
első országos találkozóján került sor.
Az új emlékpark egy határokon át-
nyúló kezdeményezés: jövőre még
többen csatlakoznak hozzá a Kárpát-
medencéből.

Romhány határában áll egy, a ko-
ronájában Nagy-Magyarországot for-
mázó több mint 300 éves törökmo-
gyorófa. A községben máig élő le-
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genda szerint a fát még II. Rákóczi
Ferenc ültette a szabadságharc leg-
utolsó csatája után, amelyet a község
határában vívott.

Magyarországon tizenhat olyan te-
lepülés van- közöttük Balatonaka-
rattya- amely hasonló fákat őriz. Idén
először Romhányban találkoztak,
hogy összefogásukból egy új Rá-
kóczi-hagyomány szülessen. Balaton-
akarattya nevében szilfát ültettünk
a romhányi Rákóczi fa sétányon.

2017-től évente két új Rákóczi-fasor
születik majd Magyarországon, de a
szervezők azt remélik, a kezdemé-
nyezés átlépi a határokat.

„Fákat az unokák számára szok-
tunk ültetni, és reméljük azt is, hogy
nemcsak a 16 fa lesz, hanem kitere-
bélyesedik egy kicsit tágabb értelem-
ben nemcsak a mostani Magyaror-
szágra, hanem a Felvidékre, Erdélybe,
és ahol még ilyen emlékeket ápolnak”
– mondta el a Rákóczi-emlékfák Or-
szágos Találkozójának főszervezője,
Hajdú István.

Jövő tavasszal a Borsod megyei Zi-
liz, ősszel pedig a hajdúsági Mike-
pércs lesz a találkozó házigazdája.

RÁNKY PÉTER
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A közeli múltban nemzetközi polgá-
rőr találkozónak adott színhelyet -
más “Balatonfő”-i települések mellett
- Akarattya. A vendégek Észtország-
ból és Ciprusról, összesen hatan, az
itteni önkéntesek és hivatásosok ko-
rábbi látogatását viszonozták.

Megérkezéskor megcsodálták a
gyönyörű panorámát a Kisfaludy sé-
tányról és elismeréssel szóltak a já-
rőrautó láttán. A nap folyamán ve-
lünk volt Thury Pál elnök úr is, ami-
kor a vízen is tettünk egy közös já-
rőrözést. A tengerhez szokott  ciprusi
polgárőröknek is nagyon tetszett a
szelíd balatoni hullámzás, de el-
mondtuk, hogy tud a Balaton nagyon
viharos is lenni. Érdeklődéssel hall-
gatták a “Kék szalag” versenyek tör-
ténetét. A térségben járőröző “csíkos”
autóval is összefutottunk (talán nem
is véletlenül) akik bekísértek ben-
nünket a fűzfői Polgármesteri Hiva-
talhoz, ahol Marton Béla polgármes-
ter úr fogadott bennünket.

Három évvel ezelőtt már járt egy
delegáció a polgármester úrnál - lé-
vén maga is polgárőr- így most is
részletes tájékoztatást adott a város
közrend védelmi helyzetéről és a
rendőr-polgárőr együtt működésről.
A beszélgetést magyaros ebéd zárta
a Kék Öböl étteremben.

A kenesei őrs vezetői és munkatár-
sai csatlakoztak hozzánk, amikor a
konvoj elindult a Balatonalmádi Ka-
pitányság felé. A delegáció hivatásos

rendőr tagjai izgalommal várták a
találkozást, melynek bevezetőjeként
Budai Tibor r. főtörzszászlós és az
egyik ciprusi kolléga Christakis rög-
tönzött karate bemutatót tartottak.
Beszámoltunk a közös járőrözésekről
a 71-es úton, különösen a turista sze-
zon alatt illetve a nagy létszámú ren-
dezvények biztosításáról.

A kapitányságon találkoztunk Dr.
Linczmayer László r. alezredes kapi-

tány úrral, majd munkatársai mu-
tatták be az új rendőrségi épületet.
A magas szakmai színvonalú rend-
szer mellett elismeréssel szóltak a
külföldi kollégák a szociális helyisé-
gek és a sport lehetőségek láttán.   

A konkrét akarattyai együttműkö-
désről Éliás Gábor r. őrnagy úr társa-
ságában adtunk beszámolót, néhány
konkrétummal fűszerezve. A nem ré-
giben közös éjszakai járőrözésben volt
Budai Tibor r. főtörzs zászlós, Thury
Pál elnök és a cikk szerzője. A rutint
hirtelen “küldés” törte meg, amikor
is azonnal Akarattya külterületére
mentünk lakossági bejelentésre. A
helyszínen rögzítettük a szituációt és
a rendőr kollégánk megtette a szük-
séges lépéseket. A bejelentők nagyon
köszönték a gyors intézkedést. Az éj-
szaka többi része nyugodtan telt el.

A találkozó végén került sor a szo-
kásos jelvény, sapka és poló cserékre
és a közös fényképezésre.

A búcsúkor a köszönet mellett szólt
a meghívás: jövőre gyertek Ciprusra
és Tallinba, szeretettel várunk Ben-
neteket!

A találkozót szervező Nemzetközi
Polgárőr Szövetség (Auxiliary Police
Federation/APF) elnöke Kiss Csaba
Zoltán úr is megerősítette a találko-
zók folytatásának terveit 2017-re. 

A tudósítást készítette: DR. SÉLLYEI

GÁBOR ex-akarattyai polgárőr, APF
nemzetközi koordinátor

Nemzetközi polgárőr találkozó Akarattyán

Helyreigazítás A legutóbbi lapszámban két névhiba történt, mindkettő az egyesületi közgyűlési beszámolóban
volt a 29. oldalon: Helyesen Lakics György (Vatics György helyett), továbbá helyesen Subai Józsefné (Sobai helyett).
A sajtóhibáért szíves elnézésüket kérjük. Szerkesztő
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A Veszprém Megyei Rendőr-főkapi-
tányság állománya 2016. október 21-
én tartotta ünnepi állománygyűlését
Október 23-i Nemzeti Ünnepünk al-
kalmából, amelyen a kiváló teljesít-
ményekért kinevezésekre és jutalma-
zásokra került sor. 

Veszprém Megye Főkapitánya kie-
melkedő munkája elismeréseként
nemzeti ünnepünk alkalmából 2016.
november 1-i hatállyal kinevezte a Ba-
latonalmádi Rendőrkapitányság meg-
bízott kapitányságvezetőjét, dr. Lincz-
mayer László rendőr alezredest kapi-
tányságvezetőnek.

Tárgyjutalomban részesítette a Ba-
latonalmádi Rendőrkapitányság ál-
lományából 
• Kiss Annamária rendőr főtörzszász-

lós bűnügyi vizsgálót
• Gibicsár Tamás Róbert rendőr törz-

szászlós körzeti megbízottat
• Kenéz Tamás rendőr törzszászlós

baleseti vizsgálót.
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

vezetője magasabb beosztásba he-
lyezte és kinevezte 2016. november

1. hatállyal Gazda Andrea főtörzsőr-
mestert járőrvezetőnek.

Munkájukhoz sok sikert kívánunk.

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Kinevezték Balatonalmádi Rendőrkapitányát

Talán nemcsak én érzem, hogy az
idő mintha felgyorsult volna, repül-
nek a napok, hetek, hónapok, és má-
ris itt van ismét Advent időszaka.
Az év végi ünnepekre készülődés bi-
zony jó alkalom a vásárlásokkal kap-
csolatos bűnmegelőzési tanácsok
adására. Az ajándékok, az ünnepi
asztalra valók megvásárlása nem kis
feladat, és nem kis költség. Éppen
ezért tanácsos meggondolni, mit és
hol veszünk meg!
Ez az időszak a tolvajok, a trükkös
tolvajok, a csaló árusok, az internetes
csalók számára valódi szezon. A si-
kereik alapja, hogy csalogatóan jó

áron kínálnak jó minőségűnek, már-
kásnak mondott termékeket, ame-
lyekkel örömmel lepnénk meg ma-
gunkat vagy szeretteinket. A valóság
azonban az, hogy ezek nagyon gyak-
ran ócska, az elfogadható minőségen
aluli kivitelű, nem megfelelő műszaki
állapotú, az elvárásoknak egyáltalán
nem megfelelő árucikkek. Ami persze
csak az utolérhetetlen eladó távozása
után derül ki.
Csak ismételhetem, hogy mindenkép-
pen fogjunk gyanút,
• ha a házalók feltűnően olcsón akar-

nak értékesnek látszó tárgyakat el-
adni, 

• amikor telefonon ajánlanak ked-
vező lehetőséget gyapjú vagy mág-
neses ágynemű, ékszer, műszaki
cikk, gyógyászati termékek vásár-
lására, vagy lehetőséget olcsó üdü-
lésre, utazásra,

• ha egy idegen minden áron be akar
jutni az otthonunkba árucikkek
megmutatásával,

• ha valaki egyesület, jótékonysági
szervezet, súlyosan beteg felnőtt
vagy gyermek nevében pénztámoga-
tást gyűjt.

A termékbemutatókkal összekötött ki-
rándulásokon történő, „rámenős” áru-
sítást jogszabályban szigorították, ezzel

Év végére készülődve …
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talán csökken az utólag meggondolt
vásárlások száma.
Az üzletek, piacok, kirakodóvásárok
forgatagában se feledkezzünk meg
arról, hogy - az ajándékokra szánt
nagyobb összegekkel - útnak indulva
a nagy tömegben könnyebben válha-
tunk bűncselekmény áldozatává. 
Egy kis odafigyeléssel megelőzhető
a baj, ha 
• mindig olyan helyre tesszük a pénz-

tárcánkat, ahol nehezen hozzáfér-
hető, 

• a bankkártya pin-kódját nem írjuk
a tokra, nem tartjuk a kártya mel-
lett,

• a parkolóban nem tévesztjük szem
elől értékeinket, a gépkocsi utaste-
rét a csomagtartóban történő pa-

kolás idejére is zárva tartjuk.
A megbízható helyen történt vásárlás
az alapja a reklamációnak, a garancia
érvényesítésének! 
Az óra átállítás is jelzi, hogy az év-
végéhez közeledve egyre rövidebbek
a nappalok, sötétben indulunk reggel
és érkezünk haza este.
Nagyon fontosnak tartom, hogy a
kevésbé jól kivilágított utcákon, he-
lyeken nagyobb figyelemmel közle-
kedjünk, hiszen a sötété ruhában, a
féktávolságon belül a járdásról le-
lépő, vagy az úttest szélén közlekedő
gyalogos maga is közreműködhet
egy balesetveszélyes helyzet kialaku-
lásában. A KRESZ nem kötelezi lakott
területen belül láthatósági mellény
viselésére a gyalogost és kerékpárost,

pedig a baleseti tapasztalatok bizony
indokolnák ezt. 
A jól láthatóság és a jó látás alapfel-
tétele a baleset-mentes közlekedés-
nek, ezért is támogatja a rendőrség
a közlekedésbiztonságra felhívó kam-
pányokat, és fordít nagy figyelmet a
gyermekek közlekedési szabályisme-
retének fejlesztésére. A közlekedés-
ben minden fél egyenrangú részt-
vevő, és egyaránt felelős a balesetve-
szélyes helyzetek kialakulásának
megelőzésében.  
Békés, örömteli, és szeretetben megélt
karácsonyi ünnepeket kívánok a ba-
latonalmádi rendőrök nevében!

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Kedves filmbarátok!
A Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület januárban ismét filmvetítésre invitálja a kedves érdeklődőket. Ahogy
ősszel tettük, a következő film kiválasztásába is szeretnénk bevonni leendő vendégeinket. A NAVA – Nemzeti Audi-
ovizuális Archívum – gyűjteményéből a következő filmeket kínáljuk januári alkalmakra:
ERKEL – fekete-fehér, 113 perces, magyar film, 1952. Rendezte: Keleti Márton. Szereplők: Pécsi Sándor, Szörényi
Éva, Gábor Miklós, Ajtay Andor, Solthy György. Erkel Ferenc életének filmre vitelével, a magyar zeneirodalom fontos
évtizedeit ismerhetjük meg. Januárban az Erkelről szóló film külön aktualitással is bír: a Magyar Kultúra Napját
január 22-én ünnepeljük, arra emlékezve, hogy Kölcsey ezen a napon fejezte be a Himnuszt.
SZEGÉNY GAZDAGOK – színes, 90 perces, 1959-ben készült, magyar film. Rendezte: Bán Frigyes. Szereplők: Krencsey
Marianne, Bara Margit, Benkő Gyula, Láng József, Mády Szabó Gábor.
KERTES HÁZAK UTCÁJA – fekete-fehér, 1962-ben készült, 79 perces magyar film. Rendezte: Fejér Tamás. Szereplők:
Bara Margit, Pálos György, Gábor Miklós, Tábori Nóra, Schubert Éva, Latinovits Zoltán.
LUDAS MATYI – színes (digitalizált), 1950-ben készült, 107 perces magyar vígjáték. Szereplők: Soós Imre, Horváth
Teri, Solthy György, Ruttkai Éva, Pártos Erzsi, Kiss Manyi, Somlay Artúr, Balázs Samu.
RÉGI IDŐK FOCIJA – színes, 1973-ban készült, 78 perces, filmszatíra. Rendezte: Sándor Pál. Szereplők: Garas Dezső,
Márkus László, Major Tamás, esztergályos Cecília, Kern András, Péter Gizi, Szilágyi István.

Kérjük, szíveskedjenek megjelölni, mely filmre adnák/adják a voksukat és január 10-ig az alábbi címekre visz -
szajuttatni:  Önkormányzati hivatal (Iskola u. 7.); Szépkilátás Akarattya Klub (Rákóczi u.6.), e-mail címen:
akarattyafurdo@gmail.com. A „választás” eredményéről, pontos időpontjáról (január második felére tervezzük a ve-
títést) plakátokon, szórólapon és internetes felületeken is értesítjük a kedves érdeklődőket!
Áldott Karácsonyt és Boldog új évet kívánunk!

AKARATTYAI FÜRDŐTELEP EGYESÜLET
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Még nagyon, de nagyon kisgyer-
mekek voltunk, én és a kishúgom,
amikor egy decemberi délután va-
rázslatos dolgok történtek otthon, a
kis-szobában. Az egész azzal kezdő-
dött, hogy a nagymama, akivel az
idő tájt együtt múlattuk az időt, meg-
rakta a vaskályhát, mely a jó huzat-
nak kö-szönhetően azonnal duru-
zsolni kezdett, valahogy úgy, mint a
cicánk, aki barátságos dorombolásá-
val biztosította a maga számára a
meleg szobában maradás lehetősé-
gét. Kint már sötétedett az amúgy is
sejtelmesen ködlő hólepte fagyos vi-
lág felett, bent viszont villódzó meleg
fények törtek elő a kályha rostélyos
nyílásán csodálatos színekkel és
árnyképekkel népesítve be alkonyodó
szobánkat, a meseszerű élményekre
mindig fogékony lelkünk igen nagy
örömére. Odakucorogtunk a nagy-
mama köré, aki a közelítő kará-
csonyról mesélt. Vagyis nem mesélt,
hanem igaz történetet mondott el,
de olyat, amely nemcsak régen esett
meg, hanem ami itt és most velünk
is meg fog történni. 

Tudjátok bogárkáim  -  kezdte fel-
fedni előttünk a titkok titkát  -  a Jé-
zuska már elrendelte, hogy az an-
gyalkák rakják meg különféle aján-
dékkal a fényes aranyszekeret. El se
tudjátok képzelni, hogy mi minden
lesz azon...! Amikor azután elkészül-
nek a munkával, befognak a szekér
elő négy gyönyörű pejlovat, felül a
bakra a legjobb kocsis, akin patyo-
latfehér ruha, prémsapka meg fehér
bunda lesz, kezébe veszi a gyeplőt,
suhint egyet az arany ostorral, s
megkezdi hosszú útját. Mert tudjá-

tok a Mennyországból egy hosszú
kanyargós úton lehet csak leeresz-
kedni Magyarország felé, hogy elér-
kezzen hozzátok is a kis Jézuska
ajándéka. Amíg a kocsis irányítja a
lovakat, addig a sok angyalka körbe-
járja a vidéket, mert nekik az a fel-
adatuk, hogy a jó gyermekeknek szét-
osszák az ajándékokat. 

A nagymama elhallgatott... -  Még
most is érzékelem az akkori csen-
det, amelyből szinte kihallatszott a
szívünk dobogása és a kályha mo-
noton duruzsolása. Közben élénk
fantáziánk újrateremtő ereje nagy
utat járt be, hisz egy szempillantás
alatt mi magunk is a történés sze-
replőinek érez-hettük magunkat.
Mit részeseinek, sokkal inkább fő-
szereplőinek, hiszen a Jézuska fé-
nyes küldöttsége egyenesen hozzánk
készül érkezni. Izgalom vett erőt raj-
tunk, ezért rögtön meg is kérdeztük:
De hát mikor fognak ideérkezni...?
-  S legnagyobb meglepetésünkre, a
nagymama már tudta: Épp most for-
dultak be a fölöttünk lévő utcába; s
máris sorolta a gyermekek nevét,
akiknek a háza előtt ezekben a per-
cekben áll meg az aranyszekér. Fel-
tűnt nekünk hogy egy fiút, a Janikát,
kihagyta. Hát vele mi lesz? -  kér-
deztük. Ő az idén nem kap ajándé-
kot, mert csúnyán beszélt és cigizett.
Mert bizony aki rosszul viselkedik,
az kimarad az ajándékosztásból.  -
Megszep-pentünk. Igaz, hogy nem
cigiztünk és nem beszéltünk csú-
nyán, de a lelkiis-meretünk némi
rosszaságról mégis árulkodott. Ne-
kem például eszembe jutatta, hogy
kishúgom cofos haját néha meghú-

zogattam, meg a hokedliról akkor
is leugráltam, amikor nem lett volna
szabad. Szóval bűneim tudatában
azért mégis megreszkíroztam a lé-
nyeges kérdést: Mama, mi kapunk
a Jézuskától ajándékot? Komolyan
ránk nézett s csak annyit mondott:
Hát az még kérdéses, viszont hama-
rosa elválik. Újra csend következett.
Éreztük, hogy most már nem babra
megy a játék, mert rögtön itt lesz-
nek. Azonnal megígértük, hogy
ezentúl nagyon, de nagyon jók le-
szünk, meg azután sze-retnénk látni
az ajándékokkal megrakott arany
szekeret, amely most már csak né-
hány háznyi távolságra lehet tőlünk.
Jól van aranyoskáim  -  oldotta a fe-
szültséget a nagymama és odaenge-
dett bennünket az ablakhoz. Olyan
kicsik voltunk, hogy csak az ablak
legalsó pereméig értünk fel. Ha láb-
ujj-hegyre ágaskodtunk, akkor ki-
láttunk... Néztünk a sötét éjszakába,
mögöt-tünk villódzott kályha fénye,
s mi láttuk a csodát. Igen, határo-
zottan tanú-sítom, hogy pontosan
úgy láttunk mindent ahogy a nagy-
mama elmondta: a pejlovakat, a ko-
csist, az aranyszekeret meg a sok-
sok ajándékot, a glóriás angyalká-
kat. Mi az hogy láttuk? Nemcsak
láttuk őket, hanem hallottuk az éne-
küket is. Gyönyörűen énekeltek. Az
egész valami olyan szép volt, mint
az éjféli misén a templomban; s köz-
ben az ajándékok is megérkeztek:
pontosan úgy, ahogy a nagymama
elmondta. Az angyalkák még bizo-
nyítékról is gondoskodtak; mert a
fenyőfán nálunk hagyták hófehér
angyal-hajukat.

Az én adventi történetem
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Újra advent van. Nem rég kint jár-
tam a temetőben a nagymama sírjá-
nál; s amíg én imát mondtam érte, ő
addig rám mosolygott odafentről,
ahonnan az angyalkák útjukra szok-
tak indulni. Az én adventi történetem
pedig folytatódik. A bölcs nagymama
átlényegül; s amíg ő beszél hozzám,
én már Izajást, Jeremiást és Malakiás
prófétát hallgatom. A sötét éjszaka:
gyarlóságainkból, gyengeségeinkből,
szellemi korlátainkból, betegségeink-
ből és magányosságunkból eredő
szorongás, amelyben egy angyali
hang szólal meg körülbelül így: Kis-
testvéred lesz, úgy fogják hívni, hogy
Emmá-nuel. (Vö. Mt 1,23)  -  De hisz
ez azt jelenti, hogy Velünk az Isten!   

Ebben a lelki találkozásban újra el-
ámulok. Ez most nagyon jó. Csupa
fény, ragyogás, melegség és tisztaság.
Megszűnt szorongásom és magá-
nyosságom. Belülről, a lelkem mé-
lyéről elindul valami megmagyaráz-

hatatlan felszabadító érzés, amely
önkéntelenül is kibuggyan belőlem,
s máris a glóriát éneklők seregében
találom magamat. Nagy sereg, meg-
számlálni sem lehet. Boldogok, mert
rátaláltak Istenre.  -  Igen, most már
értem, hogy karácsony titka miért
érint meg minden embert. Van akit
csak kívülről, de aki megnyitja előtte
lelke kapuját, az belülről is, sőt nála
marad. 

Kezembe veszem az ajándékot, úgy
hívják, hogy Ige, az Isten Szava, s ke-
zembe veszem a kenyeret, a minden-
napit, a föld termését és az emberi
munka gyümölcsét. Nézem a kenye-
ret, s hallgatom a szót, s közben az
Ige testté lényegíti át a kenyeret. Akik
ezt értik, azok azt éneklik, hogy “hó-
pehely ostya, csöpp búzakenyér, benne
lásd az édes Úr, téged szomjaz rád bo-
rul, egy világgal ér fel.” Most már én
is benne látom a betlehemi Kisdedet.
Lélegzetelállító csoda a gyermek misz-

tériuma; de nincs időm elmerengeni,
mert egy szempillantás alatt változik
a kép: az ostyában a Gyermek véresen
agonizáló Keresztre-feszítetté változik,
akit valami iszonyú sötétség vesz kö-
rül.  -  Adventi vendégünk, hát te nem
tudtad, hogy milyen fogadtatás vár itt
rád...? Miért mentél bele ebbe a ke-
lepcébe?   -  Csend. Mintha nem
akarna válaszolni. Már-már fölénye-
sen azt hiszem, hogy “megfogtam”, de
ő csak hallgat, s közben az ostyába
rejtett kép ismét változik: megdicsőült
formát ölt, sőt meg is szólal. Hallom
az Ige szavát: “Békesség nektek!” (Lk
24,36)   “Ne féljetek!” (Mt 28,10)  -
Igen, én végérvényesen legyőztem a
halált. 

Az én adventi történeten nem egy
gyermekkori bájos mese némi tanul-
sággal, hanem élethosszig tartó lelki
zarándokút Ahhoz és Azzal, aki vég-
telenül szeret engem. 

DR. BALÁZS PÁL, c.apát, plébános

Greccio olasz városkát  -  mely Assisi
és Róma között vadregényes hegyen
épült  -  kevesen ismerik; pedig 1223.
karácsonyán olyan dolgok történtek
ott, amelyek azóta minden évben az
egész világon megismétlődnek. Fran-
cesco, akit ma Assisi Szent Ferencnek
ismer a világ, elhatározta, hogy a ka-
rácsonyt ugyanolyan körülmények
között fogja megünnepelni, mint
ahogy az Betlehemben annak idején
megtörtént. Tervét megosztotta tár-
saival, akik serény szervező munkába
kezdtek. Helyszínül Greccio városka
fölötti hegyet választották, mely bő-
velkedik barlangokban, ahol hegyi
pásztorok szokták meghúzni magu-

kat télvíz idején. Üzenettel küldte
társait a pásztorokhoz, megkérdezve
őket, mit szólnának hozzá, ha szent-
este vendégek érkeznének hozzájuk:
Francesco és társai, hogy együtt ün-
nepeljék itt fönn a hegyen Jézus szü-
letését a barlang lakóival: a pászto-
rokkal, az ökörrel, a szamárral meg
a sok kis báránykával. A pásztorok
meg-lepetésükben alig akartak hinni
a fülüknek. A hosszú hideg éjszakák
és ködös rövid nappalok nyomasztó
hangulata bizony már jó ideje ráült
a lelkükre, amit a közelgő magányos
karácsony tudata már-már szinte el-
viselhetetlené tesz számukra..., és
íme most valami csodálatos és sej-

telmes ünnep ígérkezik, mert erről a
Ferencről már igen sok érdekes dol-
got  hallottak, bár vele még sohasem
találkoztak. Mindenesetre a hír hal-
latára meg-pezsdült az élet a hegyen.
Kíváncsi érdeklődéssel készülődtek,
minden pásztor takarított, rendezke-
dett, pedig még azt sem tudták, hogy
valójában mi is fog itt történni. 

A váratlan esemény híre leszivár-
gott a városkába is. Suttogni, beszél-
getni kezdtek róla az emberek, és
közben a legtöbben arra az elhatá-
rozásra jutottak, hogy bizony ebből
az eseményből ők sem maradhatnak
ki. -  De hát mi is lesz ezen a kará-
csonyon? -  tűnődtek el önmaguk

Greccio
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kérdésein a városlakók is; és mivel
választ senkitől sem kaptak, kíván-
csisággal vegyes izgalmuk szinte te-
tőfokára hágott, mire szentestére
kelve lenyugodott a téli nap a grec-
cioi hegyek mögött.  -   De mégsem
sötétedett be teljesen, mert a téli ég-
bolt csillagos ragyogása visszatükrö-
ződött a frissen behavazott táj hófe-
hér palástjáról. 

Csend van. Vagy talán mégsem? Ki-
csiny vidám csapat érkezik a város-
kába. Batyu a hátukon, vándorbot a
kezükben és néhány lámpás.  Éne-
kelnek; olyan magával ragadó bol-
dogság árad körükből, amelyet min-
denki megérez. Az emberek házacs-
káik ablakából figyelik a városkán
áthaladó csapatot; ők meg csak éne-
kelnek és mendegélnek mint a za-
rándokok. Elhagyva a várost rátérnek
a behavazott kanyargó hegyi ös-
vényre, mely a pásztorok tanyája felé
vezet. Magasan járnak, amikor visz-
szapillantva észreveszik, hogy az
előbb még csendes, sötét és mozdu-
latlan városka megindul utánuk.
Lámpásaik és fáklyáik fényénél fér-
fiak és nők, öregek és fiatalok sor-
jáznak a nyomukban. Mire a bar-
langhoz érnek, már végeláthatatlan
sor kígyózik utánuk. Meghatottan
fogadják őket a pásztorok, de még
az állatok szeméből is valami hálás
köszönetféle sugárzik. 

Karácsony van. Külsőleg minden
olyan, mint annak idején Betlehem-
ben. Barlangistállóban vagyunk pász-
torokkal és állatokkal, meg széna,
szalma és jászol vesz bennünket kö-
rül. Távolról vándorok érkeztek, hely-
ből pedig kíváncsiskodók; de hát va-
lami lényeges mégis csak hiányzik:
maga az isteni kisded, aki értelmet
ad ennek a különös összejövetelnek. 

Egyszer csak elhallgat az ének és
csend lesz. A jászol mellett felegye-
nesedik egy vézna, fiúcska alkatú
férfi. Ő az Assziszibeli Ferenc. Be-
szélni kezd. Mindenkit megszólít, és
oly bensőséges szeretettel köszönt,
mintha már nagyon, de nagyon ré-
góta ismerné valamennyiüket. Még
a báránykákhoz, a szamár testvérhez
és az ökörhöz is van néhány szemé-
lyes jó szava. Közben két testvér egy
deszkalapot helyez a jászol tetejére.
A batyukból fehér gyolcsterítő kerül
elő, mely máris elfedi a gyalulatlan
deszka ridegségét. Ráhelyeznek gyer-
tyát, keresztet, sőt még egy arany-
kelyhet is. Mellé kerül egy kis kenyér
és egy kulacs bor. Mindenki figyeli a
készülődést. Ekkor Ferenc odalép az
egyik testvérhez. Meghajol előtte és
kéri, hogy öltse magára a miseruhát.
Most derül ki, hogy a barátok min-
denről gondoskodtak, még papot is
hoztak magukkal, mert az igazi ka-
rácsonyt akarják itt most átélni, ami-
kor valóban megjelenik köztünk, em-
berek között az Isten Fia. 

Éjfélre jár az idő. Jelt kell adni. Meg-
rázzák az egyik kolompot, mire vala-
mennyi bárányka megingatja fejecs-
kéjét, s a sok apró csengő csilingelő
hangja felülmúl minden korábbi ha-
rangzúgást. Greccio barlangjában
kezdetét veszi az éjféli mise. Ferenc
nem pap, hanem diákónus. Ő szolgál
a pap mellett, felolvassa karácsony
örömhírét, és átélt lelkesedéssel be-
szél Isten végtelen szeretetéről, mely
az idők teljességében kiáradt minden
emberre. Majd a miséző pap kezébe
veszi a kenyere és a bort, és elhangzik
fölötte  Krisztus örökérvényű szava:
ez az én testem, ez az én vérem, mire
Greccioban, a hegyen, a barlangistálló
jászololtárán megszületik az Isten

Fia. Greccioban Betlehem van és Ka-
rácsony. Greccioban a Béke Fejedelme
va-lami hallatlan örömmel és boldog-
sággal ajándékozta meg az oda se-
reglett emberek szívét. 

1223. óta sok-sok év telt el, de a
greccioi élmény újra teremti ön-ma-
gát. Azóta állítanak az emberek Bet-
lehem-et otthonaikban, templomaik-
ban, a városok terein és utcáin, pia-
cokon vásárcsarnokokban, kórházak-
ban és a legkülönbözőbb intézmé-
nyekben. Azóta tudják, hiszik, de
mindenképpen érzik az emberek,
hogy Betlehem az Üdvözítő nélkül
csak tűnő folklór,  vele azonban élő
és éltető valóság. 

Életem során sok-sok Betlehemet
láttam Magyarországon is meg a
nagyvilágban is. Most mindenesetre
egy ellesett pillanat élményét osztom
meg a Kedves Olvasóval. A nyolcva-
nas évek elején két évet Olaszország-
ban töltöttem. Karácsony táján a ha-
zai környezet hiányát érzékenyebben
reagálja le az ember, mint máskor.
Mindenesetre lenyűgöztek a gazdag
fantáziával fölépített Betlehemek
mini csodái. Az egyik alkalommal
Rómában az Il Gesú templom Betle-
heme előtt álltam nagyon sok láto-
gató között. Többnyire szülők hozták
kisebb-nagyobb gyermekeiket. Kará-
csony ünnepe volt. Tekintetem a Bet-
lehemről először a gyermekekre,
majd szüleikre, főleg az édesapára
tévedt. Döbbenetes élmény volt. Ér-
zékelhetővé vált, hogy gondolataik
révén, a lelkük mélyén nagyon mesz-
sze járnak, talán létrendeket szelnek
át pillanatok alatt, és megérkeztek a
kimondhatatlan határára, még az
igazi Betlehemen is túlra. Hazatalál-
tak. Tiszták, jók és szentek voltak. 

DR. BALÁZS PÁL, c.apát, plébános
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Balatonakarattyán (a Szépkilátás klubhelyiségben):

December 25. Karácsonyi istentisztelet úrvacsorával 9 órakor

Január 1. Újévi istentisztelet 9 órakor

Balatonkenesén a református templomban:

December 5-9. Adventi Esték hétfőtől péntekig 17 órakor

a Gyülekezeti Házban

December 24. Szenteste a gyermekek szolgálatával 16 órakor

December 25. Karácsonyi istentisztelet úrvacsorával fél 11 órakor

December 26. Karácsonyi istentisztelet legátus szolgálatával és

úrvacsorával fél 11 órakor

December 26. Evangélikus istentisztelet úrvacsorával 16.30 órakor

December 31. Óévi hálaadó istentisztelet 17 órakor

Január 1. Újévi istentisztelet fél 11 órakor

Mindenkit szeretettel várunk alkalmainkra!

2016. november–december

Karácsonyi ünnepkör alkalmai
a református gyülekezetben

A Caritas latin szó, azt jelenti, hogy
felebaráti szeretet. A megnevezés
„Caritas Hungarica” hűen kifejezi azt
a törekvést, annak az alázatos igye-
kezetnek az értelmét, amit a Katoli-
kus Karitász „munkásai”, e szervezet
aktivistái önként vállalnak.
A XIX. század végén szerveződtek

Európa-szerte az egyes püspöksé-
gek területén olyan emberbaráti
szervezetek, melyek a nehezebb
sorsra jutott embertársaik életének,
napi gondjaik és nélkülözéseik el-

viselhetőségét szeretettel, anyagi és
tárgyi juttatásokkal teszik elvisel-
hetőbbé.

A rendszerváltás után újraszerve-
ződött Katolikus Karitász a Veszp-
rémi Püspökség területén is nagy
odaadással végzi tevékenységét. Plé-
bániánkon Balázs Atya, valamint Er-
zsébet és Teréz nővérek irányítása és
gondviselése mellett egy kis csapat
gondoskodik a környezetünkben élő
rászorulók támogatásáról. 

A megajándékozás anyagi alapját

a helyi önkormányzatok, cégek és
magánemberek adakozása jelenti. 

Mikulás ünnep keretében ajándék-
csomagot kapnak a gyerekek, Kará-
csony és Húsvét előtt pedig a Plébá-
nia gyűjtéséből tartós élelmiszert és
szerény ajándékcsomagot kapnak a
rászoruló idősek és családok. 

A Karitász aktivistái nagy odaadás-
sal végzik tevékenységüket, és a
megajándékozottak öröme visszahat
rájuk.

DR. MING ANDRÁS

A Katolikus Karitász munkája plébániánk
területén, Balatonkenesén és Balatonakarattyán
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Advent a hozzánk érkező Isten ün-
nepe, amikor Jézus jövetelét ünne-
peljük. 

Az idézett Ige Zakariás régi és jól
ismert próféciájában található, és
köztudottan beteljesedett a jeruzsá-
lemi bevonuláskor, amikor Jézust uj-
jongó zarándokok köszöntötték a vá-
rosban. Azonban ez olyan prófécia,
amely nem csupán egyszer és egyfé-
leképpen teljesedett be, hanem Isten
kegyelméből újra meg újra betelje-
sedik ma is. Az adventi idő kínál erre
nagy lehetőséget nekünk.

„Íme, királyod érkezik hozzád.” Ez
a prófécia gyönyörűen megragadja
advent lényegét, és általa Isten felkí-
nálja nekünk, hogy ebben az évben
valódi adventünk legyen.

„Íme, királyod érkezik hozzád.” Mi
minden van e mondat mögött?

Ha Királyként, akkor nem üres kéz-
zel jön. Ő meggazdagító Úrként ér-
kezik hozzánk. Áldásaival, lelki aján-
dékaival érkezik. Királyként érkezik,
hogy vezessen bennünket. Adventün-
ket az Ő királyi fényével szeretné
megtölteni: bölcsességével, útmuta-
tásával, hatalmával.

Az advent szerintem az esztendő
egyik legszebb időszaka. De sajnos
nem csak szép, hanem veszélyes is.
Ilyenkor nagyon könnyen eltéved az
ember – lelki értelemben. Annyi min-
den rakódik rá az adventi időszakra,
hogy sokan emiatt vétik el az egész
ünnep lényegét.

Mindannyian tapasztaljuk, hogy
mennyire rátelepszik a média, a rek-

lámszakma. Beszélnek arról, hogy az
advent a „karácsony-várás” ideje. Be-
szélnek adventi díszkivilágításról,
fénybe öltöztetünk ilyenkor mindent;
és szó van adventi bevásárlásról is,
mert az „adventi vásár” mindig is jó
üzlet volt.

De arról, hogy Ki is érkezik valójá-
ban, és mivel akar megajándékozni
minket, arról csak a bibliai igében
hallunk hitelesen. Nyilvánvaló, hogy
ilyenkor a karácsonyt is várjuk, de
hívő emberként adventben mi Kirá-
lyunk érkezését ünnepeljük. És na-
gyon szép a fénybe öltöztetett tele-
pülés, fontosak az adventi fények, de
elsősorban mi azt kérjük Urunktól,
hogy belül gyújtsa meg az ő fényét,
és adjon találkozásokat önmagával!

„Íme, Királyod érkezik hozzád.”
Hadd említsem meg a másik tipi-

kus adventi veszélyt is, hiszen év-
ről-évre mindannyian tapasztaljuk.
Az adventi időszakban valahogy
mindig megsokszorozódnak a ten-
nivalóink. Érezzük, hogy ilyenkor
jóval többet kell sürögni-forogni,
mint máskor, beszerezni mindenféle
kelléket, hogy minden rendben le-
gyen karácsonyra.

Óriási a veszélye annak, hogy a ten-
nivalóink elsodornak bennünket. Vi-
gyáznunk kell nagyon, nehogy a vé-
gén már azt se tudjuk, miről is szól
ez a nagy készülődés! Nehogy majd
csak karácsony elmúltával, a felpör-
getett tempóból ismét kicsit vissza-
lassulva eszméljünk rá: Igen, ott volt
az az adventi időszak, amin bizony

csak keresztülrohantam, de gazda-
godni nem tudtam belőle.

„Íme, Királyod érkezik hozzád” –
mondja a prófécia.

Vajon mit válaszolok erre? Hogyan
fogadom Őt? Hogyan készülhetek az
érkezésére? Hogyan lehet arra jól ké-
szülni?

Egyszer Jézus látogatóba érkezett
barátaihoz, a két nővérhez, Mártához
és Máriához. Márta elsősorban a
vendéget látta benne, akiről gondos-
kodni kell, hát neki is látott. Mária
viszont egészen másként tekintett Jé-
zusra. Mennyei bölcsesség tanítóját
látta benne, a meggazdagító Mestert,
az Urat, akinek szavaiban élet van!
Leült hát Jézus lábai elé, és szinte
itta a szavait.

Egészen biztosan nem véletlen,
hogy a Szentírás ebben a történetben
nem azt örökítette meg, hogy Jézus
miről beszélt, mit tanított. Hanem
azt, hogy ki hogyan reagált az ő ér-
kezésére! Ki hogyan fogadta Őt!

Mit is válaszolt Jézus Márta kifa-
kadására? „Uram, mondd már neki,
hogy segítsen, hiszen ki sem látok a
munkából!” Jézus ezt mondta neki:
„Mária a jó részt választotta, amit
nem vehetnek el tőle.”

A jó részt választotta, de mi is volt
ez a „jó rész”? Hát az, hogy Mária le-
ült, és lenyugodott. Kiengedett.
Csendben volt. Hallgatott. Egész lé-
nye arról árulkodik, hogy csak ki-
nyitja magát Jézus előtt, és issza sza-
vait, táplálkozik azzal, amit hall, gaz-
dagodik belőle!

„Örvendj nagyon, Sion leánya! Íme, Királyod érkezik hozzád.”
(Zakariás könyve 9,9)

Advent idején
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Mária példája gyönyörűen megmu-
tatja nekünk, hogy miképpen lehet
az advent nagy lehetőségével élni. A
„jó részt” választani, és nem engedni
meg semminek és senkinek, hogy azt
elvegyék tőlünk.

Nem vagyok naiv, jól tudom, hogy
ettől még nem lesz kevesebb az elin-
téznivalónk adventben. Ha meleget
akarunk, ki kell menni fát hasogatni,
ha valaki vendéget vár, meg kell
gyúrni a tésztát, enni kell adni a csa-
ládnak, be kell szerezni egy csomó
mindent karácsonyig; igen, ezeket
mind el kell intézni.

Az viszont igenis a mi döntésünk,

hogy engedjük-e, hogy a tennivalóink
végleg elsodorjanak bennünket! Ige-
nis a mi döntésünkön múlik, hogy
találunk-e olyan perceket, minősített
időket, amikor csakis a mi Királyunké
lehetünk. Amikor megnyugszunk az
Ő társaságában. Amikor pontosan
úgy teszünk, ahogyan Mária is tett:
Csendben vagyunk. Kiengedünk min-
dent a gondolatainkból és kienge-
dünk mindent a kezünkből is. Ilyen-
kor nem csak az izmaink ernyednek
el, hanem lelki görcseink is kienged-
hetnek. Ilyenkor nem magyarázunk,
nem akciózunk, csak kinyitjuk ma-
gunkat, és isszuk Jézus szavait.

Igen, rajtunk áll, hogy találunk-e ma-
gunknak ilyen kiemelt időket. Otthon,
az egyéni csendességeinkben, Biblián-
kat kinyitva és imádkozva. És gyüle-
kezeti alkalmainkon is, melyeket Isten
készít nekünk, hogy Vele találkozhas-
sunk, szavából segítséget nyerjünk,
életünk nagy kérdéseit Elé vihessük.

„Íme, Királyod érkezik hozzád.”
Azt kívánom minden kedves Olva-

sónak, hogy az Ő érkezése hassa át
egész adventi időnket. Engedjük,
hogy érkezésének öröme, és a Vele
való meggazdagító találkozások táp-
láljanak bennünket!

NÉMETH PÉTER, lelkész

2016. november 27.
NABE csoportunk feladatai közé tar-
tozik az akarattyai adventi gyertya-
gyújtás programjainak megszerve-
zése. A hónap utolsó vasárnapjának
délutánján Akarattyán a Rákóczi
parkban, a körszínpadnál került sort
az első adventi gyertyagyújtásra. A
vendéglátásról ezúttal a NABE-cso-
port gondoskodott. Thury Zsuzsa kö-
szöntő szavai után Dr. Balázs Pál
címzetes apát úr osztotta meg a kö-
zelgő ünneppel kapcsolatos gondo-
latait az egybegyűltekkel. Ezt köve-
tően az apát úr felkérésére Zsuzsa
ünnepélyesen meggyújtotta a szín-
pad előtt díszelgő koszorú első gyer-
tyáját, majd a Szivárvány népdalkör
adott ízelítőt karácsonyi dalcsokruk-
ból, a műsor végén pedig Tanai Judit
szavalatát hallgattuk. A program zá-
rásaként az akarattyai és kenesei tag-
társak annak rendje és módja szerint
vendégül látták a jelenlévőket, és az

elmaradhatatlan zsíros kenyér mel-
lett házi készítésű süteményekkel,
valamint forró teával és forralt borral
kedveskedtek az ünnepi gyertyagyúj-
táson résztvevőknek.  
Következő vasárnapokon a Balaton-

akarattyai Fürdőtelep Egyesület,
majd a helyi Nyugdíjas klub és végül
az akarattyai önkormányzat várja
szeretettel Balatonakarattya  apraját
s nagyját. 

Szűcs Anikó (NABE tag)

2016. december 04. 
A második adventi vasárnapot a Ba-
latonakarattyai Fürdőtelep Egyesület
szervezte meg. Ők is nagy igyekezet-
tel és szeretettel várták az érdeklő-
dőket, akiknek a műsor után sok fi-
nomságot, teát és forralt bort kínál-
tak. Műsorukban láthattuk az aka-
rattyai iskolásokat verselni és éne-
kelni – köszönet érte Bora néninek - ,
majd Árpád atya köszöntője után
Szabadi Józsefné Magdi gyönyörű
énekét hallhattuk. Közben meggyúj-
tották a második gyertyát.  A hideg
ellenére szívünk melegével, örömmel
telve mentünk haza.

Dr. Bánkuty Józsefné

Ádventi vasárnapok
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Tavaly ősszel arra gondoltam, milyen
kár, hogy a szebb napokat megért,
régen élénk vitorlás életnek otthont
adó, kőszórással védett medence a
Bercsényi strand nyugati szegletében
ebek harmincadján, eredeti szerepé-
ből kiesve („kihanyagolva”) csak úgy
van.

Vadász Tomival gyors fejszámo-
lásba, hányás – vetésbe kezdtünk:
mit is kéne csinálni a medencével,
ez mennyibe kerülne, hányan hasz-
nálnák, mennyien férnénk, milyen
szervezeti formában lehetne mű-
ködni, hogyan kellene kinéznie, mi-
lyen engedélyek szükségesek, milyen
egyéb költségekkel kell számolni, ki
fizetné, stb.

Megkerestük azokat a lakosokat,
üdülősöket, akikről feltételeztük,
hogy érdekeltek lennének a kisebb-
nagyobb vitorlásuk elhelyezésében.
Így alakítottuk meg a Bercsényi Kis-
hajós Társaságot huszonöten. A tag-
ság bizalmat szavazott a tervezetem-
nek és a medence rendbetételéhez
szükséges pénzt összeadtuk. Időköz-
ben az Önkormányzat is magáévá
tette a civil kezdeményezésünket és
fuvarral, termőfölddel segített ben-
nünket. Köszönjük.

A nyáron, napfordulókor névadó
ünnepség keretében Taslár Henrik
Vitorlás Menedéknek kereszteltük a
kikötőnket. Jelenlétével megtisztelt
bennünket a névadónk fia Taslár

 Tibor és kedves lánya. Pomucz Tamás
vitorlás olimpikonnal így hármasban
lepleztük le az avató kövünket a hor-
gonnyal.

Ténykedésünket nem mindenki
nézte jó szemmel, följelentettek ben-
nünket illegális kikötő üzemeltetés
miatt. Az illetékes hatóság kiszállt,
szemrevételezett, jegyzőkönyvezett,
határozott: meg kell kezdeni a kikötő
hivatalos fennmaradási engedélye-
zési eljárását. A bürokratikus terhek
mellett ez azt jelenteti, hogy a kősz-
órás melletti „járdát” fel kell újítani,
biztonságossá kell tenni, kikötő bi-
kákkal ellátni és a móló végére meg-
világított hajózási jelzést kell he-
lyezni.

Megcsináltuk!
Balatonakarattya község első vitorlás kikötőjét
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Jelentem, összedobtuk a pénzt és a
betonozással elkészültünk, a tavaszra
lesz jelzés a móló végén és az Ön-
kormányzat, mint engedélyes elindí-
totta ez ügyben a bürokrácia gépe-
zetét. Köszönet a följelentőnek, mert
így valóban tiszta jogi helyzetet fo-
gunk biztosítani. Többek között ez is
záloga annak, hogy a kikötőt üze-
meltetésünkbe vegyük hosszú távra.
A községnek ebből annyi haszna
származik, hogy a kikötőhöz tartozó
szárazulati terület használatáért bér-
leti díjat fogunk fizetni. Az államnak
az lesz a haszna, hogy a vízfelületért
fogunk mederhasználati díjat fizetni.
Nekünk az érdekünk, a hasznunk,
hogy a kishajóinkat csendes, bizton-
ságos helyen tudhatjuk, ahol a gye-
rekeink, unokáink közelebbi ismeret-
ségbe kerülhetnek a vízzel, a vitorlá-
zással.

A kikötő nyitott. A férőhely és a
biztonság figyelembe vételével bárki
igénybe veheti. A maximális hajó-
hossz 22’ vagyis 6,7 m, a merülés
max 0,8 m. Jelenleg a kikötőhelyek
beteltek, de kézi sójázással parti tá-

rolással vitorlásokat, kenukat tudunk
fogadni.

Miért különleges ez a kikötő?
1. Mert olyan emberről nevezhettük

el, aki ezen a helyen úttörője volt
nem csak az „akarattyai létnek”, ha-
nem tevékenységével hozzájárult a
balatoni vizisportok népszerűsítésé-
hez, fejlesztéséhez. Csónaképítő mű-
helyéből kikerülő csónakokkal, vitor-
lásokkal a családja segítségével ok-

tatott úszást, vitorlázást, üzemelte-
tett strandot, csónakkölcsönzőt.

2. Pomucz Tamás gyöngyszemnek
nevezte a Balaton tükrén. Sorra épül-
nek a nagy kapacitású, csili - vili vi-
torlás kikötők a Balaton körül. Ez jó.
Jó drágán, jó drága hajók részére,
nagy vízmélységgel, színvonalas szol-
gáltatásokkal. De mi lesz a kalózo-
sokkal, swertkílerekkel, kenusokkal?
Nekik nem kell 2,5 m vízmélység,
daru, apartman, gyertyafényes ven-
déglő. (Talán meg sem tudnák fi-
zetni!?) De kell a Balaton, az ezüst-
híd, a nádi poszáta, a récék, a nyugi.
Mindez sokkal olcsóbban megvaló-
sítható sekély vizű kikötőkben, ahol
szinte medermélyítés nélkül, pusztán
a hullámvédelemmel kialakítható vé-
dett medence. Sajnos ma más a divat.
Pedig még felelhetők olyan zugok,
ahol 20-40 kishajónak lehetne olcsón
kikötőt építeni. Akarattyán ilyen a
Gumirádli északi végében levő, kö-
zösségi tulajdonban levő öblözet. Re-
mélem, hamarosan gyarapodik a Ba-
laton itt is egy gyöngyszemmel!

kovi
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Egyre jobban elharapódzó jelenség te-
lepülésünkön, hogy sokan szatyrokkal
felszerelkezve - vagy akár kis kocsit
tolva maguk előtt - járják az utcákat,
és a kerítésen kívül lévő az utcán levő
fákról, fajtánként csoportosítva gyűj-
tik össze a különféle gyümölcsöket. 

Ami miatt írásra szántam magam
az, hogy ruházatuk alapján sokuk
jól szituált, és néha még az unoká-
jukat is magukkal viszik a beszerző
körútra. Ha az ember szól, hogy
olyan dolgot tulajdonítanak el, mely
nem az övék, minden esetben az a
válasz, hogy ez közterület és innen
szabad elvinni. Ez Nem Lopás! 

Kié is az egyes telkek előtti közte-
rületeken az ingatlantulajdonosok
által ültetett és gondozott fák ter-
mése?

Mivel ezen fák kerítésen (ingatlan-
határon)  kívül vannak, az ingatlan
tulajdonosa - annak ellenére, hogy
ápolja, gondozza a fát - annak termé-
sére hivatalosan jogot nem formálhat.
A közterületen (az önkormányzat te-
rületén) lévő fák termése az önkor-
mányzat tulajdonát képezi. Az egy
másik kérdés, hogy az önkormányzat
igényt tart-e ezen termésre vagy nem. 

Amennyiben az önkormányzat nem
tart igényt a termésre, a településen

kialakult szokásjog léphet életbe au-
tomatikusan. Régen – mikor gyerek
voltam - volt egy szokásjog Akaraty-
tyán, mikor is a gyümölcsszedést az
ingatlan tulajdonosának előzetes en-
gedélyével kezdték csak meg, és a
ház előtt lévő fáról leszedett gyü-
mölcs felét az ingatlan tulajdonosá-
nak átadták. 

Jó lenne, ha ismételten életbe lépne
a közterületen termő gyümölcsök-
kel, növényekkel kapcsolatos szokás-
jog, mely erkölcsi útmutatásul
tudna szolgálni az ott élőknek és
nyaralóknak. 

DR. MEGYERI GÁBOR

Fáink gyümölcse

Akarattya már az Alapítók idejében
híres volt arról az igen szép és hasz-
nos látványról, amit a sorra kialakí-
tott utcákban a telkek előtti sávban
ültetett gyümölcsfák nyújtottak. Ezek
a fák évtizedeken át gondozottak vol-
tak, árnyékot  adtak és ízletes gyü-
mölcsöt teremtek gazdáik és különö-
sen a szünidőben a gyermekek szá-
mára. Még utcákat is elneveztek az
ott pompázó fákról: Barackos utca,
Cseresznyés utca stb. Az elmúlt évti-
zedben kezdődött generációváltás so-
rán a szép fák elöregedtek, kiszárad-
tak, sokat gazdáik vágtak ki, hogy
parkoljanak azok helyén. Az önálló
Akarattya mgteremtése lehetőséget
adott lakosságunk számára, hogy
kedvelt községünkben kiemelt figyel-
met fordítsunk a virágosításra , par-
kosításra és a kiöregedett köztéri fák
pótlására.

A Képviselő Testület jóváhagyásával
2015. év tavaszán elindítottunk egy
akciót, amelynek során felhívást tet-
tünk közzé a lakosság számára az
Önkormányzat által ingyenesen biz-
tosított, egyéni választások szerinti
gyümölcsfák ültetésére, gondozására
a saját telkük melletti közterülete-
ken. Már az első alkalommal sikerült
50 db fát gondozásba adni , ezért az
akciót azóta még háromszor megis-
mételtük. Ezen év  október végéig ily
módon több mint 250 db gyümölcsfa
került kiültetésre. A gyümölcsfákon
felül a Falugondnokság további min-
tegy 50 db díszfát ültetett a környe-
zet szépítése céljából. 

Ezen örömteli gyarapodás mellett
meg kell említeni azt a szomorú tényt,
hogy az áramszolgáltató már évtize-
dek óta brutális, lélektelen módon
csonkítja a faállományt minden esz-

tendőben. Ezekben a hetekben is van-
dál pusztítást végeztek, több tucat fát
csonkítva. Felkértük az Önkormány-
zatot, hogy a „védelmi munkák” ered-
ményeit fényképekkel illusztrálva
küldje meg az elkövetőnek és a kör-
nyezetvédelmi illetékes hatóságnak. A
tavasszal a Falugondnokság végezzen
kárenyhítő metszéseket, a költségeket
pedig számlázza le az elkövetőnek.

Szeretnénk az értékmentő tevékeny-
séget a jövőben is folytatni, kibővítve
tervezett köztéri virágágyások kiala-
kításával, a fák rendszeres, szakszerű
gondozásával, az öreg fatuskók gépi
kiszedésével és a civil szervezetek ide
vonatkozó javaslatainak megvalósí-
tásához nyújtott támogatással. 

Köszönjük minden résztvevő mun-
káját, és kérjük, várjuk a tavaszi
újabb akcióba bekapcsolódó polgárok
jelentkezését. BÁNKI ATTILA

Értékmentés a köztéri gyümölcsfák pótlásával
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Lelkes tagtársként büszkén kijelent-
hetem: a Nők a Balatonért Egyesület
(NABE) Balatonakarattyai és Bala-
tonkenesei csoportja felettébb színes
és mozgalmas novembert tudhat
maga mögött. 

Mindjárt a hónap első szombatján
a népes csapat a főváros felé vette
az irányt: csoportunk vezetője, Thury
Zsuzsa ugyanis egy igazán tartalmas
budapesti kirándulást szervezett a
kenesei és akarattyai NABE-s höl-
gyeknek, valamint további  érdeklő-
dőknek .  Jómagam ezúttal kényel-
mes helyzetben vártam a november
5-i programot, hiszen Budapesten élő
tagtárs lévén a szülővárosomban „fo-
gadhattam” a társaságot. És nem is
akárhol csatlakoztam ám a csoport-
hoz! Az 1987 óta az UNESCO Vilá-
görökség listáját szereplő Budai vár-
negyedben találkoztam a „lányokkal”,
majd a délelőtt folyamán végigjártuk
a város egyik leggyönyörűbb részé-
nek gyöngyszemeit: megnéztük a
Mátyás templomot, felmentünk a
Halászbástyára és jót bandukoltunk
a Budavári palota történelmi épületei
között.

A „budapesti szombat” második
programjaként a Mátyás templomtól
alig néhány perces sétára lévő Szik-
lakórházba mentünk, ahol egy egy-
szerre lenyűgöző és – számomra leg-
alábbis – hátborzongató időutazás
vette kezdetét. A Budai Vár alatti
Sziklakórház termeiben megdöb-
bentő hitelességgel keltek életre a II.
világháború, az 1956-os forradalom
és a hidegháború történései. Az ál-

landó tárlaton a több mint 2300
négyzetméteres kiállításon a műkö-
dőképes gépészettel és korabeli be-
rendezési tárgyakkal, viaszfigurákkal
felszerelt létesítmény zegzugos termei
hűen idézték a háborús állapotokat,
és különös érzés volt látni a hideg-
háború eszközeit is eredeti környeze-
tükben. A 60 perces tárlatvezetésen
nem csupán a második világháborús
és az 1956-os kórházat térképeztük
fel, de bepillantást nyerhettünk egy
légoltalmi riasztóközpont minden-
napjaiba, megtekinthettük a Szikla-
kórház történetét bemutató műszaki
kiállítást, valamint a Sziklakórház hi-
degháborús atombunkerét is.  

A roppant érdekes, de azért megle-
hetősen lelket marcangoló túra után
mintegy levezetésképpen kávéztunk
egyet a Várkert Bazárban, fél 4 körül
pedig megérkeztünk a szombati
program utolsó állomásához, az Or-

szágházhoz. A Parlamentben a Ház
idegenvezetője kísérte a csoportot, és
bár én szívem szerint kétszer-három-
szor annyi időt is simán eltöltöttem
volna a neves épületben, mint,
amennyit a szervezett körbevezetés
engedett, így is kedvünkre gyönyör-
ködhettünk a csodaszép látnivalók-
ban: a díszlépcsőtől kezdve a kupo-
lacsarnokon és a körülötte elhelyez-
kedő termeken át a Szent Koronáig
és a koronázási ékszerekig, nem be-
szélve az épületben számos helyen
visszaköszönő, Róth Miksa által ké-
szített üvegfestésekről és üvegmoza-
ikokról. Nem mindennapi érzés volt
körülnézni az „ország házában”, úgy-
hogy méltóképpen zártuk a tartal-
mas és sokszínű budapesti kirándu-
lást.

Egy héttel később, november 12-én
délután pedig már Kenesén serény-
kedtünk, merthogy az elmúlt évek-

Mozgalmas november,
avagy év végi NABE-programok a javából!
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hez hasonlóan idén is a Kultúra Háza
adott otthont az immár hagyomá-
nyos Márton Napi Libaságok elne-
vezésű NABE-rendezvénynek. Nagy-
nagy örömünkre a mostoha időjárás
ellenére is sorra érkeztek a vendégek
a közös városi libázásra, a Kultúra
Házát benépesítő kicsik és nagyok
ragyogó tekintete pedig egyértel-
műen elárulta: a Márton-napi soka-
dalom egy népszerű, várva várt és
sok érdeklődőt vonzó esemény. 

A rendezvény nyitányaként egy
NABE tagunk, Vargáné Dobó Katalin
óvodapedagógus ismertette a Márton
nap történetét, majd az óvodások

műsora következett. A nagyteremben
a Mesetarisznya játszóháza várta a
játékos kedvű apróságokat, és termé-
szetesen Lúdas Matyi is ellátogatott
a neves alkalomra. Az emeleti kéz-
műves foglalkozásokon lampiont és
libabábot is készíthettek az ügyes
kezű gyerkőcök, de volt libás puzzle
kirakás, kukoricamorzsolás, sőt, jó
hangulatú táncház is, ez utóbbi Var-
gáné Dobó Katalin vezetésével. Saj-
nos a makacsul esős időjárás meg-
hiúsította a szabadtéri lampionos fel-

vonulást, de a nap egyik legjobban
várt programja a házon belül is igen-
csak hangulatosra sikeredett. Mind-
eközben az „Aki Márton- napon libát
nem eszik, egész évben éhözik…” jel-
mondatot szem előtt tartva a NABE-
tagok jóvoltából libazsíros kenyeret,
ludaskását, libatepertőt, libazsírt és
isteni házi süteményeket kóstolhat-
tak a vendégek, akik zamatos újbor-
ral (vagy frissítő meleg teával) öblít-
hették le a finom falatokat.

SZŰCS ANIKÓ (NABE tag)

A Balatonakarattyai Nyugdíjas Klub októberben nagy lé-
pést tett előre! 19 taggal megszavaztuk az egyesületté
válást, elfogadtuk új megnevezésünket: Balatonakarattyai
Nyugdíjas Klub Egyesület! Megszavaztuk az ehhez szük-
séges dokumentumokat, Alapszabályunkat, székhelyün-
ket, feladatainkat. Titkos szavazáson megválasztottuk az
elnökség tisztségviselőit. Elnök: Horváth Lajosné (Klá-
rika), elnökhelyettesek: Kalcsó Zoltánné (Aranka) és Kor-
nis György, akik a jelölést és megválasztást elfogadták.
Kifejezték, hogy tevékenységük során a közösség érdekeit

fogják szem előtt tartani. A nyugdíjas klub tagjai elfo-
gadták, hogy az egyesület bejegyzését az elnökség kez-
deményezze az illetékes bíróságnál, aminek reméljük,
még ez évben meg lesz az eredménye! Ebben sokat segí-
tett dr. Endrődi Éva ügyvédi tanácsaival és Lukács Ta-
másné, Bea a szervezésben való közreműködésével. 

Vállalt feladatainknak már napokon belül eleget tettünk,
amikor az önkormányzat által meghirdetett közmeghall-
gatás kb. 100 résztvevője részére pogácsát sütöttünk!

KORNISS GYÖRGY

A nyugdíjasok egyesületet alakítanak
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Fürdőgyűlés Balatonakarattyán
(Balatoni Kurír 1933.07.26)

Folyó hó 22-én tartotta taggyűlését a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület. Dr.Csilléry Béla budapesti pénzügyigazgató,
a Fürdőegyesület elnöke megnyitójában hangsúlyozta, hogy balatonakarattyának mindazon természeti adottsága megvan,
ami a fürdőfejlesztés szempontjából szükséges. Hogy csak az erők összefogására van szükség. Azért tartanak minden évben
Balatonakarattyán taggyűlést, hogy a helyszínen beszéljék meg a szükséges tennivalókat, s az esetleges panaszokat orvosol-
hassák. Az akarattya gyűlés másik célja, hogy a villa és telektulajdonosokat társadalmilag is összetartsa. A villa és telektu-
lajdonosok nagyon szép számban, körülbelül kétszázötvenen jelentek meg. A gyűlésen a telep agilis ügyvezető igazgatója is-
mertette a folyamatban levő fürdőügyi intézkedéseket.
A gyűlést társasvacsora követte, majd a jó hangulatban levő fiatalság táncra perdült, mely hajnali 4 óra körül végződött.

PÖRKÖLT PONTY

A pontyot lepikkelyezzük, megmossuk, a hasán kibe-
lezzük és tetszés szerinti darabokra vágjuk. Leghelyesebb
a haránt vágást alkalmazni, mert így egyenlő vastagságú
darabokat nyerünk. Azután megsózzuk és lábasba, vagy
tepsibe rakjuk. Azután finomra vágott hagymát (minden
kg. halhoz 20 dkg-ot) zsírban jól megizzasztunk, ízlés
szerint édes-nemes paprikával fűszerezzük, hideg vízzel
kissé felhígítjuk, majd jól felforralva ráöntjük a halra,
melyet a tűzhelyen, vagy a sütőben gyors tűznél puhára
párolunk. 

Télen befőtt paradicsomot, nyáros friss vagdalt paradi-
csomot is tehetünk a levébe. Sós vízben főtt burgonyával
szokás felszolgálni. Hidegen kocsonyázva is nagyon jó.

Ez esetben kevesebb hagymát használunk, a levet vala-
mivel jobban hígítjuk és átszűrve öntjük a halra.

CSUKA SAVANYÚ KÁPOSZTÁVAL

Jó hordós káposztát megfőzve gyengén berántjuk. Egy
lábas fenekére tesszük a káposztafőzelék egy részét, erre
rárakjuk a csuka tisztított darabjait, a káposzta másik
részével befödjük, egy-két kanál jó sűrű tejfelt eresztünk
reája és a sütőbe helyezve készre pároljuk.

Receptek a karácsonyi vacsorához
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A Földindulás hatalmas színházi sikere annyi pénzt ho-
zott apámnak, hogy kis házacska vételére gondolhatott.
felvetődött az is, hogy nyaralónak alkalmas házat keres-
sünk. A család hamar és könnyen egyetértett abban,
hogy a Balatonnál próbálkozzunk. Kétségtelenül előnyös-
nek tetszett, hogy az északi parton vasúton is az első ál-
lomás Akarattyáé, tehát Budapest jól megközelíthető.
Hamarosan sikerült is alkalmasnak látszó házat találni.
A tulajdonosa Gazdik Kálmán építőmester volt, maga
tervezte és építette családjának. Az akkor Temesvár-nak
nevezett utca 22. számú háza volt, ma Batsányi u.46.
Gyorsan, könnyen meg lehetett egyezni a vételárban, va-

lamint a fizetési feltételekben. Nyomban birtokba is le-
hetett venni, tehát az előttünk álló nyarat már ott töl-
töttük. Adódtak ugyan kényelmetlenségek, hiszen nem
volt villany, tehát petróleumlámpával kellett világítani.

A házat nem lehetett komfortosnak tekinteni, hiszen a
komfortot csak a villany képviselte, de fával, szénnel fűt-
hető tűzhelyen kellett főzni, nem volt vízvezeték, sem
folyóvizes fürdőszoba, sem angol wc, szükség esetén csak
kályhával lehetett fűteni. Egy külön helyiséget használ-
tunk ugyan fürdőszobának, a vizet azonban mosdótálban
kellet kivinni és kiönteni. Akarattyán abban az időben
nagyon kevés házban használtak villanymotoros szivaty-
tyúval működő vízvezetéket, s nagyon kevés háznak volt
emésztőgödre a szennyvíz összegyűjtésére.

A parcellázó előírása értelmében a telektulajdonosoknak
létre kellett hozniuk a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egye-
sületet, ennek minden telektulajdonos kötelezően tagja
volt, a telke mérete szerint kirótt tagdíjat kellett fizetnie.
Az egyesület a közterület ügyeit intézte, a strandokat
működtette, őröket alkalmazott. Még 1939-ben is földes
utcák, járdák voltak, az utcákat közvilágítás alig világí-
totta. Három strand működött, a tagoknak deszkából
épült kabinjuk lehetett, a tulajdonos elődünktől mi is
kaptunk egyet. A három strand közül az Aliga felé eső
partrészen terült el a Bercsényi nevű, a tőle Kenese felés
következett a középső, a Rákóczi nevű, a fővárosi üdülő
közelébe eső parton feküdt a Bezerédi nevű strand. A
partra vezető úttól jobbra állt Tazlár Henrik faháza,
benne lakás, asztalosműhely, csónakkölcsönző iroda. Az
Aligára vezető parti útról meg lehetett közelíteni a ná-
dasban még egy raktárnak használt faépületüket. Télen
ott tartották csónakjaikat.

Noha Akarattya nagyon rosszul volt ellátva boltokkal
1939-1940-ben ez még nem okozott különösebb gondokat,
mivel pl. aligai kereskedők házhoz szállították a megren-
delt árút, húst, kenyeret, naponta tejet stb. Házalók ke-
rékpárról halat kínáltak vételr. a környékről földműves
asszonyok hoztak tejfölt, túrót, tojást. . Működött három

Miként élt Kodolányi János író Akarattyán
Szemelvények ifj.Kodolányi János Balatoni vadludak c. könyvéből

I.rész
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vendéglő is mindhárom az országút mellett.A háború
azonban egyre jobban éreztette kedvezőtlen hatását

Akarattyán tehát fürdőtelep jött létre. Állandó lakói
alig voltak. Az idősebbek, a nyugdíjasok, valamint ház-
tartásban elfoglalt nők tavasztól őszig ott tartózkodhat-
tak, augusztus végén azonban néhány nap alatt érezhe-
tően csökkent az ott élők száma.

Akarattyán a parcellázó révén nem egy korábban is lé-
tezett községben, községhez kapcsolódóan jött létre a
fürdőtelep, ahogy más Balaton menti községekben, pl.
Akaliban történt. Nem létezett tehát hagyományosan ki-
alakult, együtt élő formálódó társadalom sem. 

Már a kezdeti időkben sikerült ismerősökre, barátokra
is szert tenni. Közéjük tartozott Kardoss Béla kenesei
adóügyi jegyző, valamint Dömötör Sándor, a kenesei Fő-
városi Üdülő könyvelője.  Dömötör Sándor, Solymossy
Sándor tanítványaként végezte el az egyetemet. Folklór
tárgyú doktori értekezést írt a betyár romantikáról.Nép-
hit, hiedelmek kutatásával foglalkozott, erősen érdeklő-
dött a népmese iránt. akkor végezte el az egyetemet,
amikor nehéz, vagy lehetetlen volt elhelyezkedni, ezért
ragadta meg az Üdülőben kínálkozó alkalmat s vállalta
a könyvelői beosztást. Kenesén is fővárosi tisztviselőként
élt, szolgálati lakásban, mindazokkal a kedvezményekkel
ellátva, amelyet a Főváros beosztottjainak nyújthatott.

Apám az autót 1940-ben vette. Kis fekete Ford Taunus
volt, én vezettem. Kissé szabadabban mozoghatott, nem
szorult szívességre. 

Ha föllapozzuk az 1933. februárjában kinyomtatott „A
Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület telektulajdono-
sainak névjegyzékét, megismerhetjük a neveket, valamint
a tulajdonosok foglalkozását. Nagy számban látunk kö-
zöttük minisztériumi, pénzügyi, vasúti tisztviselőket, ál-
lamtitkári s más hasonló rangúakat is. A legnagyobb
rangú talán Karafiáth Jenő, az akkor nyugállományú ál-
lamtitkár, később Budapest főpolgármestere volt. Öt vá-
lasztották az Egyesület díszelnökévé. Érdeklődésük, tár-
sadalmi helyzetük szerint nem álltak közel apámékhoz,
lassan és nehezen ment végbe a beilleszkedés. Apám
kívül maradt Akarattya „társadalmán”. Társasága a már
említett Kardoss Bélából, valamint Dömötör Sándorból,
azon kívül odalátogató budapesti barátaiból, ismerőseiből
állt. A budapesti vendégek többnyire délelőtt érkeztek,
majd este elutaztak. Akadtak azonban olyanok is, akik
több napot ott töltöttek, a manzárdszobában kaptak szál-

lást. Az utóbbiak közé tartozott Simándy Páln(Gombos
Ferenc) volt református lelkész, újságíró, lapszerkesztő,
könyvkiadó szerkesztője stb. Várkonyi Nándor művészet-
történész, irodalomtörténész, könyvtáros, a Sorsunk.
szerkesztője. Mindig szívesen látott vendég volt Várkonyi
Nándor. Akkoriban Várkonyit behatóan foglalkoztatták
azok a művelődéstörténeti kérdések, amelyekről a Szíriát
oszlopai című könyvét írta. 

A következő év, amikor szülei kényszerűségből télre is
ottmaradtak, sem kedvezett az eredményesebb munká-
nak. 

Nem nehéz elképzelni, hogy akarattyai helyzetünk szi-
gethez hasonlított. A család két fiatalabb tagja, húgom
és én kapcsolatokat talált a hozzánk hasonló ifjúság tag-
jai között. Kisebb-nagyobb társaságokba verődve össze-
jártunk, időnként lementünk a Fővárosi Üdülő vendég-
lőjébe, hiszen ott lehetett táncolni is. Akkor még hasz-
nálható volt a teniszpálya is, szűkebb körű érdeklődést
az is vonzott. Apámék elszigetelten élte, főleg a látoga-
tóba érkező barátokkal, ismerősökkel érintkeztek. 

Én különösen szerencsésnek tekinthettem magam. A
ház előző tulajdonosa ránk hagyott egy kétpárevezős,
gurulópados csónakot. A típusát nehéz meghatározni,
ugyanis szélesebb volt a dunai csónakoknál, ám mégsem
annyira, mint a balatoni csónakok. Apám hozzájárulá-
sával tárgyalhattam Tazlár Henrikkel, hogy elképzelhe-
tőnek tartja-e vitorlássá alakítását? Sikerült megállapod-
nunk, tehát hozzá is fogott a munkához. Ennek eredmé-
nyeként hamarosan vitorlás tulajdonos lettem. Hosszabb
és némileg keskenyebb volt mint az akkoriban nagyon
kedvelt Dinghi, versenyen tehát nem vehettem részt vele,
azonkívül a vitorlán sem lehetett rajta a típus jelzése,
valamint sorszáma. Sebaj, lehetett vele vitorlázni, még
apámat is beültettem és kipróbáltattam vele.

Aki a 20-as évek elején, a 30-as évek végén az előnyös
parcellázáskor telket vásárolt, ritkán volt abban a hely-
zetben, hogy azonnal, vagy rövid időn belül építkezni
tudjon. A háború terjedése, terheinek növekedése fokozta
az építési nehézségeket. Egyre észlelhetőbb lett az anyag-
hiány, tehát nem a költségek növekedése hátráltatta az
építkezést, hátráltatta a karbantartást is. Utak építéséről
szó sem lehetett, vízvezetékről, csatornáról még kevésbé.
Szinte csodának tekinthető, hogy a Hangya Szövetkezet
üzletházát, a katolikus templom közelében, a Fürdőtelep
Egyesület irodájának tőszomszédságában föl lehetett épí-
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teni és a vásárlók számára meg lehetett nyitni. A létre-
hozásban sok telektulajdonosnak is része volt, hiszen so-
kan vásároltak üzletrészt, tehát segítettek előteremteni a
szükséges pénzt. A háború után a tulajdon kérdését föl-
vetni sem lehetett, az üzletházat állami kezelésbe vették.
Az üzletrészek tulajdonosai soha semmiféle kárpótlást
nem kaptak. Nem holmi nagykapitalista vállalkozásról
volt szó, hanem kis részjegyzők csekély pénzeiről. Leg-
alább annyi haszna volt, hogy a háború éveiben hozzájá-
rult az akarattyaiak áruellátásához. 

A manapság terjesztett híresztelésekkel ellentétben sok
látogató fordult meg Akarattyán, egy részük szálló ven-
dégként, többségük apám barátjaként. Mindig szívesen
láttuk Simándy Pált, valódi nevén Gombos Ferencet. Fel-
vidéki származású református lelkész volt, mígnem „ Az
elsikkadt hegyi beszéd” című tanulmánya szembeállította
egyházi elöljáróival. Újságíró lett Bajcsy Zsilinszky tá-
borában, majd a Püski Kiadó irodalmi szerkesztője. Pali
bácsival is, más látogatóval is egyre inkább a háború
eseményei, s  a túlélés lehetőségei kerültek megbeszélésre.
A háború alatt azonban még nem álltak rendelkezésre
házhelyek, ahol építkezni lehetett volna, s nem voltak
használatba vehető házak sem. A munkát keresők a há-
ború alatt még leginkább kerti vagy ház körüli munkát
vállaltak. A Fürdőtelep Egyesület alkalmazott néhány
férfiembert őrnek, a közterületek rendben tartására,
strandokon adódó feladatok ellátására. Az Egyesület iro-
dájában ellátták az adminisztratív hivatalos ügyeket, ám
ez nem volt azonos a községi közigazgatással. A jegyzőség
Kenesén működött, ugyanott volt a községi körorvos,
valamint a gyógyszertár is. A Fürdőtelep Egyesület vala-
milyen önkormányzati szerepet töltött be, természetesen
szűk határok között. Testületi határozatok alapján rótták
ki a telektulajdonosok hozzájárulási kötelezettségeit,
döntötték el, hol készítenek járdát, hogyan tartják rend-
ben a közterületeket. 

Apám 1943-ban már egyre inkább úgy látta, hogy a
háborúból való kiválás érdekében kell munkálkodnia. A
szárszói konferenciára Akarattyáról ment át. Kolozsvári
Béla, a budapesti Református Gimnázium tanára aján-
lotta föl, hogy gépkocsival átviszi. Útitársként én kísértem
el. A megnyitót apám tartotta. Egész nap ottmaradtunk,
előadásokat, hozzászólásokat hallgattunk meg.

1944-ben a légi háború révén közvetlen hadiesemények
közé kerültünk. A hatalmas bombázórepülő alakulatok,

vadászgép kisérőikkel Olaszország felől a Balaton irá-
nyában közelítették meg magyarországi céljaikat. Gyak-
ran voltunk tanúi a négymotoros bombázó kötelékeknek,
sokszor vadászgépek csatáinak, gépek Balatonba zuha-
násának…Anyámék tehát akkor kerültek veszélybe, ami-
kor a háború elérte Akarattyát. November december hó-
napban Lepsény, Balatonfőkajár, Polgárdi táján német-
magyar csapatok az előrenyomuló szovjet csapatokkal
szemben védelmi állásokat építettek ki. Az Akarattya és
Lepsény-Polgárdi közötti terület csatatérré vált. Ekkor
az akarattyai házakban itt-ott éltek még állandó lakosok,
valamint ott rekedt emberek, akik anyámékhoz hason-
lóan a túlélésre rendezkedtek be. A nyaralókban katoná-
kat szállásoltak el. Akarattyához közeledve szemembe
ötlöttek a pusztulás nyomai. Sértetlen ház alig akadt. A
házon mutatkoztak sérülések nyomai.

Akarattyán a mindennapos békés élet az arcvonal tá-
volodásával nem indulhatott meg azonnal. A házak na-
gyobbik része nyaralónak épült, annak is használták,
még ha egyiknek-másiknak az idósebb nemzedékhez tar-
tozó tulajdonosa megengedhette magának, hogy a nyár
végén ne induljon haza városi lakásába, hanem megvárja
az ősz eleji szép napokat. Állandó lakos alig élt Akaraty-
tyán, a télre a hosszab ideig ottmaradók is eltávoztak.
1944-ben többen terveztek tartósabb maradást, mivel a
budapesti légitámadások sokakat biztonságosabbnak vél-
hető hely keresésére bíztattak. A háború által megtépá-
zott Akarattyán nemigen maradhatott senki. Akik köny-
nyen megszerezhető zsákmányt reméltek, békéssé váló
viszonyok között látogatták meg a nyitott, ablaktalan
házakat, s vették magukhoz, ami megtetszett. A mi há-
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zunkba meghúzódott család valahol hajléktalanná vált,
tehát élt a kínálkozó lehetőséggel. Nemcsak lakta a házat,
hanem a kertet is művelni kezdte.

Az akarattyai társadalom 1945-ben kezdett átalakulni.
A nyaralótulajdonosok közül többen lettek állandó lako-
sok. Olyanok, például akiknek a városi lakása még jobban
megsérült, mint az akarattyai. Szép számmal akadtak
olyanok, akik 1944-ben Ausztriába, Németországba  me-
nekültek, s távollétükben senki sem viselte gondját há-
zuknak. Természetesen olyanok is adódtak, akik nem tér-
tek vissza. Az ő házukra, kertjükre a hatóság rátette a ke-
zét, majd igénylőknek odaadta. Elkezdődtek a tulajdonjogi,
birtokháborítási viták is, mivel az elfoglalt, üresen talált
házak új lakói gyakran nem akarták a használatba vett
házat, kertet vissza adni. A helyi társadalom lassan állandó
lakókra, valamint nyaralótulajdonosokra szakadt. A há-
borút követő években az állandó lakók száma nőtt. A há-
ború idején elpusztultak a villanyvezetékek, transzformá-
torok, megszűnt az áramszolgáltatás, sem világítani, sem
elektromos berendezéseket nem lehetett használni.

Apám politikai támadásoknak kitéve, egzisztenciálisan
korlátozva megfélemlített életet élt. Ezt írja levelében
Várkonyi Nándornak:” Elég jó nyarunk volt. Hadakoztunk
a derék nép összes magyar történelmi tulajdonságaival.

Tolvajok és rablók ellen védekeztünk, aludtunk a garázs-
ban, hogy tulajdon felesünk el ne lopja akár az egész
kertet, vitáztunk rendőrökkel, mert mondanom sem kell,
hogy denunciáltak egyszer-kétszer, csikargattuk vissza a
szomszédba elhurcolt javaink egy-egy töredékét, éhez-
tünk, és így tovább.” 

Apám helyzete pedig egyre romlott, hiszen kisebb pub-
likációk tiszteletdíja csurrant-csöppent csupán. A havonta
megjelenő folyóiratok közül a Sorsunk, valamint a Válasz
közölte írásait.

Apám rossz hangulatához bizonyosan a magánya is
hozzájárulhatott. Akarattyán ezt másképpen nem lehetett
feloldani, csupán vendégekkel, látogatókkal. Akadtak lá-
togatók, ám nagyon rendszertelenül. Az utcában az egyik
házban élt visszavonultan Szomor Aurél nyugalmazott
tábornok. Minthogy a közelben laktak, apám olykor át-
ment egy kicsit beszélgetni. Az ő társaságuk azonban
nem tudta pótolni azokét, akik műveltségük, érdeklődési
körük révén közelebb álltak apámhoz. Akarattyán erre
nem volt lehetőség.

Apám 1945-ben nagyon hamar szemben találta magát
különféle ellene irányuló vádakkal, vádaskodásokkal.
Megjósolta őket a Zárt tárgyalás című írásában, mégis
megfigyelték.

A nagy érdeklődés övezte Balatoni Helytörténészek III.
Szakmai Találkozójára a balatonfüredi Városi Helytörté-
neti Gyűjteményben került sor 2016. október 29-én.

A résztvevőket a találkozósorozat kezdeményezői, Tö-
reky Lászlóné Balatonederics polgármestere és Takács

Gábor, valamint a mostani összejövetel házigazdái, Mol-
nár Judit balatonfüredi képviselő, bizottsági elnök és
Miklós Tamás gyűjteményvezető köszöntötték.

Tavaly novemberben Takács Gábor egyetemi docens,
egyiptológus szervezte meg az első találkozót Balatone-
dericsen a helyi településvezetés és Töreky Lászlóné pol-
gármester asszony támogatásával.

A találkozónak a Városi Helytörténeti Gyűjtemény adott
méltó otthont. Az összejövetelre mintegy hetven részt-
vevő érkezett. Molnár Judit üdvözölte a város nevében a
megjelenteket. „A Balaton összeköt.” A füredi szakmai
találkozó a fenti mottó adta tematika köré szerveződött,
mint tudjuk a Balaton vize nemcsak elválaszt, hanem
össze is köt.

Vannak közös témák, személyek, események, akik, ame-
lyek összbalatoni hatásúak, vonatkozásúak. …Herte-
lendyről és Eötvösről

Helytörténészek Füreden!
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A köszöntőket követően Lichtneckert András a tó első
gőzösének, a 170 éve vízre bocsátott Kisfaludynak a tör-
ténetéről tartott előadást. 

A 100 éve elhunyt Eötvös Károlyt idézte meg Praznovszky
Mihály irodalomtörténész. Eötvös korának egyik legismer-
tebb és legszínesebb társasági személyisége volt. A hallga-
tóság szellemes és sziporkázó – számos mosolyra fakasztó
anekdota és forrásrészlettel színesített – előadás keretében
ismerhette meg „Utazás a Balaton körül” írójának életútját,
az ügyvéd és politikus íróvá válásának történetét. 

Az évfordulók jegyében emlékezett meg Makra Ernőné
a Balatoni Szövetség egykori titkáráról a füredi illetőségű
Cséplő Ernőről. 

Györgydeákné Takács Hajnalka a negyed százada el-
hunyt Zákonyi Ferencre emlékezett. 

Vér Lászlóné kenesei helytörténész a helyi kötődésű
és tragikus sorsú balatoni poétára, Soós Lajos jegyző és
költőre emlékezett születésének 160. évfordulója alkal-
mából. 

Az almádi gimnázium alapító-igazgatója, az EU jószol-
gálati nagykövete, Czuczor Sándor előadásában a helyi
értékek feltárásának fontossága mellett felhívta a figyel-
met az ismeretek minél szélesebb körű közvetítésére, a
fiatalabb generációk számára is fogyaszthatóvá tételére.  

Jákói Bernadett a nagy földrajztudós, geográfus Chol-
noky Jenő balatoni és veszprémi kötődésű turistaelnöki
tevékenységét mutatta be előadásában. 

Polniczky József a Káptalanfüred évtizedei képekben
című könyvéről, az anyaggyűjtésről és kiadásról szólt.

Németh Ferenc be- és szó szerint felmutatta a Szepezdi
krónika 2. kötet bekötött, kiadás előtt lévő 800 oldalas
kéziratát. Majd elismerő moraj közepette hívta meg a
balatoni helytörténészeket a 2017 májusában tartandó
IV. fenyvesi találkozóra. Az előadás-sorozat végén kért
szót Kálóczi Kálmán, a Balaton Világörökségéért Alapít-
vány elnöke, aki további munkára és együttműködésre
kérte a találkozó résztvevőit.

Összegzésként Takács Gábor üléslevezető elnök köszönte
meg az előadóknak az időkeretet betartó önfegyelmüket,
méltatta a résztvevők munkáját, és megköszönte Balaton-
füred és a Füredkult konferenciaszervezői támogatását

Balatonakarattyáról Taslár Tibor és Ránky Péter  vett
részt, és már most fogjuk jelezni, hogy 2018-ban Aka-
rattya alakulásának 90-edik évfordulóján mi szeretnén
a házigazdája lenni a helytörténészek összejövetelének,
szem előtt tartva a Sütő András által kimondott igazsá-
got, amely szerint „A múltjától megfosztott ember, há-
lyogos szemmel tekint a jövőbe” RÁNKY PÉTER



KULTÚRA

34

2016. november–december

A Szépkilátás bisztró földszintjén volt részünk két eme-
letnyi boldogságban november 24-én. Ekkor volt az első
filmvetítése  fürdőtelep egyesületünknek. A “ Két emelet
boldogság”  iránt előzetes tájékozódás szerint nagyobb
volt az érdeklődés, mint a valóban megjelentek száma,
de ez általában sokszor van így újszerű kezdeményezé-
seknél. Lelkes kis közönség kacagott sokszor a poénokon.
A film, Herskó András rendezése, nem az az alkotás, ami
mélyenszántó, örök igazságokat mond ki és nem is drá-
maiságával akar klasszikussá válni.... Egyetlen célja, hogy
szórakoztasson és bemutassa a letűnt rendszerben frissen
átadott társasház (?) lakóinak mindennapjait, ahogy az
valóban megesik...

Számomra nagy élmény volt sok nagy színészünk fia-
talkori megjelenése. Így kedves volt Domján Edit és Kaló
Flórián fiatal párja (a magán életben is házasok voltak),
Garas Dezső és Krencsey Mariann össze nem illő párosa,
Rajz János kedves villamosvezetője, a még főiskolai hall-
gató Mécs Károly és a csodás kisugárzású Törőcsik Mari
párosa, Szabó Ernő házmestere,  a kedves Csűrös Karola
és Szabó Gyula  duója, a túl aktív nagymama, Pártos
Erzsi és a többiek. Sokat nevettünk a fiatalok esetlenségén
éppúgy mint az idősek” örök érvényű” tapasztalatain .

Úgy érzem, hogy a fürdőtelep egyesület kezdeményezése
jó és lesznek érdeklődők a jövőben is a vetítések iránt.
Várjuk a következő programot! PÁLINKÁS FERENC

Filmklub - kezdeti lépések

Cselényi folyó hó 12-én tartotta nóta estjét Balatonaka-
rattyán Horváth Sándor vendéglőjében. (Ma: Szépkilá-
tás.szerk.) Cselényi neve megmozdította nemcsak az aka-
rattyai villatulajdonosokat, hanem a környék nyaralóit
is, kik annyira megtöltötték a 250-300 személyt befogadó
kerthelyiséget, hogy az kicsinek bizonyult. Cselényinek
Akarattyán villatelke van, így egészen otthon érezte ma-
gát, s ebben a baráti körben talán még inkább szívéből
jöttek a szebbnél-szebb magyar nóták.

Ki is Cselényi?
Az első világháború idején katonaszínházat alapított,

ott rendezett és játszott. Hazatérése után vizsgát tett a
Színészegyesületben. 1919-ben a Műszínkörhöz, 1920-
ban a Budai Színkörhöz szerződött. 1921-ben az Óbu-

dai Kisfaludy Színházban játszott. 1922-ben a Városi
Színházban a Bolond Istók című zenés játék címszerepét
énekelte. Onnan Hevesi Sándor a Nemzeti Színházhoz-
szerződtette, ahol régi, híres népszínművek férfi fősze-
repeit alakította. Népszerűek voltak rádiós szerepei; szá-
mos hanglemez készült vele. A két világháború közötti
időszaknak és a második világháború idejének leghíre-
sebb, legendás magyarnóta-énekese volt.

Az 1940-es évek elején a Baross kávéház énekese. A Ma-
gyar sasok című 1944-ben bemutatott repülőfilm magyar
nóta betétjeit ő énekelte, ez volt ritka filmbeli szereplé-
seinek egyike. (Wikipédia)

nézzük meg:
https://www.youtube.com/watch?v=ZsUm96U7o1w

Cselényi est Balatonakarattyán
(Balatoni kurir 1933.08.16)

Megfejtés: Ki kicsoda a képen 
Köszönettel vettük Erdélyi Marikától a megfejtést, aki felismerte az óvodából Takács Nellit,

a Margit vonali emlékmű képről Jaskó Ferencet, Vér Lászlónét, Vér Lászlót, Fehér Pista bácsit,

Lehőcznét és kiránduló képen pedig Horváth Sándort és természetesen Erdélyi Mihályt és Mihálynét.
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Egyszerre hat levél is érkezik a Balaton vidékéről, hogy nagy kígyóalakú halat, vagyis angolnát fogtak. Az egyik halász a mú-
zeumba is beküldte az angolnáját. Pedig ez a halfaj a Balatonban nem természeti csodaképpen jön elő. Hunyady Imre gróf
bocsátott a Balatonba valami húszezer apró angolnát ezelőtt néhány évvel s azokból nőtt fel az a nehány példány. A halászok
persze nincsenek hozzászokva ehhez a különös halhoz, s nagyokat néznek, mikor egy-egy beleakad a hálóba. A minap egy
Tollár Vencel nevű hajós horoggal fogott egy angolnát. Érezve, hogy nagy hal akadt a horgára, a derekára kötötte a madzagot
és kézzel ragadta meg a hal kopoltyúit. Az óriás hal úgy körülcsapta a halászt, hogy az a csónakkal együtt a vízbe esett, de
a hal nem menekülhetett el, mert az inge alá csúszott be. Így úszott ki Tollár a partra, ahol a másfél méter hosszú angolnát
csaknem bottal kellet agyonvernie. A balatoni halászok nem eszik meg az angolnát, mert azt hiszik, hogy a kígyónak és a
halnak törvénytelen gyermeke.

- A legnagyobb balatoni angolnát, mely megfelelő hosszúsága mellett nem kevesebb, mint három kilót nyomott Rosenberg
János kenesei halász-bérlő alsó örsi halászbokra fogta ki e héten. A halászok értesítették urukat e ritka fogásról, ki azt
nyomban Csáky Albin miniszter számára csomagoltatta. Bolgár Ferenc orsz. képviselő épp akkor értesült a ritka fogásról s
Rosenberghez sietett eladóra kérvén tőle a balatoni angolnák e díszpéldányát, de a halászbérlő azzal felelt, hogy ilyen ritka
adományát a Balatonnak csak uraiknak szoktuk felajánlani. Ha azonban a képviselő úr ajándékba elfogadja, úgy oda adom.
Bolgár el is vitte s oda ajánlotta a bíboros hercegprímás asztalára. Bolgár viszonzásul saját lapját küldi ezután a genereuse
halászbérlőnek.

Angolnák a Balatonban 
A Balaton c. folyóiratból, 1893

A legtöbb magyar szemében az an-
golna a rágós balatoni rém, pedig rá-
gósnak nem rágós, és rémmé is mi
tettük.

Az angolnafélék családjába tartozó
az európai angolna (Anguilla angu-
illa) őshonos Magyarországon, a Du-
nán keresztül jutottak fel példányai
a hazai vizekbe, a Sió-csatornán ke-
resztül a Balatonba is. Az  angolnára
jellemző, hogy lárvakorukban a ten-
gerben élnek, majd felúsznak édes-
vizekbe, hogy életük nagy részét ott
töltsék, és amikor hívja őket a vadon
szava, visszaúsznak ívni a Sargasso-
tengerbe, ahol ezt követően elpusz-
tulnak.

A tömeges betelepítések a Bala-
tonba az Országos Halászati Felügye-

lőség vezetőjéhez, Ribiánszky Mik-
lóshoz fűződnek. Ő találkozott az ak-
kori (1961-ben) NDK-ban az intenzív
angolnaneveléssel, amelynek alapján
1962 és 1991 között 83 millió ivadé-
kot telepítettek a Balatonba. Az így
termelt hal pedig elsősorban német
piacra ment, amiért valutát kaptak.

“Egész Európában az angolna bizo-
nyult a legmagasabb áron eladható
mezőgazdasági terméknek, és ami
talán még fontosabb, ez hozta a leg-
nagyobb profitot. Egy kis hal négy
év alatt harmincdekásra nőtt meg,
ez 25 deka hasznos húst adott, nem
tartalmazott ikrát, és a pikkelyezéssel

Angolna
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sem kellett bajlódni nála” – nyilat-
kozza Gönczy János, a Balatoni Ha-
lászati Társaság akkori vezérigazga-
tója Moldova Györgynek A Balaton
elrablása című könyvben.

A legnagyobb kárt azzal okozta,
hogy testalkatának köszönhetően re-
mekül bebújva a parti kövek közé
megcsípte az ott vedlés után elbújó,
védtelenül puha kecskerákokat (As-
tacus leptodactylactus) és folyami rá-
kokat, amelyek így a betelepítési hul-
lám első éveiben eltűntek. A menyhal
(Lota lota) és a réticsík (Misgurnus
fossilis) eltűnését a Balatonból szin-
tén az angolna számlájára írják, eb-
ben ivadék és ikrafaló természete ját-
szik közre. 

HOGYAN EHETŐ?

Meg kell nyúzni. A füstölésen túl a
legjobb megoldás vörösboros ragu-
nak elkészíteni, garantáltan nem lesz
rágós.

HOL KERESSÜK:

Fenéklakó hal ezért szívesen bújik az
iszapba, ahová szinte teljesen be
tudja ásni magát, van, amikor csak
a feje látszik. Szeret megbújni víz-
bedőlt fák, bokrok mellett. Nagyobb
tavakban, mint például a Balatonon,
a partbiztosító kövezések réseiben is
előszeretettel tanyázik. Nagyobb vi-
zeinkben (mint a Balaton, Velencei-
tó, Fertő-tó, ahol rendkívül erős ál-
lomány él) kecsegtet jó angolnazsák-
mány.

KAPÁSI IDŐK

Az angolna éjszakai ragadozó, de
nappal is vesz magához táplálékot,
sőt a legtöbb kapitális angolnát ép-
pen, hogy nappal sikerül becser-
készni. Holdvilágnál egészen a fel-

szín közelébe rabolnak, elsősorban
apró küszöket, ilyenkor hallani cup-
pogós rablásokat. Hangjukat  har-
csáéval nem lehet összetéveszteni,
mert a harcsának a rablása mélyebb
hangú csobbanás. Az időjárás is be-
folyásolja rablási kedvüket, napsü-
tésben szinte alig lehet horogra
csalni, szeles, esős időben viszont fo-
kozottan aktív, ilyenkor könnyű meg-
fogni. Tapasztalat szerint mélyebb
tavakon eredményesek lehetnek a
hajnali órák.

HORGÁSZMÓDSZEREK

Legtöbb esetben a fenekező horgász-
módszer ajánlott, tulajdonképpen
ugyanaz a módszer amit a harcsá-
zásnál alkalmazunk.

FELSZERELÉS

Masszív, megbízható felszerelés kell,
mivel a halat megállás nélkül azon-
nal a partra kell erőszakolni (nem
lehet fárasztani, mert farkával meg-
kapaszkodik a legkisebb akadályba
is és letépi magát a horogról). Egyen-
letes határozott, és erős húzással kell
partra kényszeríteni. A bot tekinte-
tében követelmény, hogy spiccakciós
legyen, hossza 3 m, dobósúlya 80-
150 g. Az orsóra férjen fel 0,50-es
zsinórból 100 m (50-es orsó), a zsi-
nór 0,35 mm-es legyen. Nem kell
megijedni, ha az angolna a pontyo-
zás, vagy harcsázás mellékhalaként
jelentkezik, mivel a szerelékek meg-
felelnek, azaz azonosak lehetnek
mind a három halénál.

CSALIK

Állati eredetűek jöhetnek szóba, az
angolna apróállat evő, illetve raga-
dozó. A legjobb a hal, illetve a gi-
liszta. Az élő kishal 3-5 cm legye, il-

letve szeletbe is felrakhatjuk a ho-
rogra. A gilisztát mindig csokorba
tűzzük (a kishalak gyakran lecsipe-
gethetik). További lehetséges csalik:
marhamáj, lép, tüdődarabka stb.

FÁRASZTÁS, KIEMELÉS,
ÉLVE TARTÁS

A fárasztás annyiból áll csupán, hogy
egyenletes húzással pumpálva, távol
tartsuk a halat a fenéken lévő aka-
dályoktól, amiben megkapaszkodhat,
ha ügyesen csináljuk, az angolna va-
lósággal kipattan a vízből. Szákolni
nem érdemes, mert egyrészt az erő-
sen nyálkás bőrű hal teljesen össze-
piszkítja a hálót, másrészt könnye-
dén kibújik belőle. Egyszerűbb a zsi-
nórt megfogva partra csúsztatni.
Amint kiemeltük a halat a vízből ra-
gadjuk meg újságpapírral, vagy kesz-
tyűvel jó erősen a feje mögött (ha az
angolna harcsa vagy ponty helyett
jött, biztos kéznél lesz egy durvább
kialakítású kéztörlő) és a horgot sza-
badítsuk ki, amennyiben mélyen
nyelte el a horgot ne próbálkozzunk,
a hal tisztításakor úgy is visszakap-
juk a horgot (gyakran előfordul,
hogy nagyon elnyeli a horgot. A ha-
lat élve tartani nem éppen egyszerű,
minden kis résen ki tud bújni, rend-
kívül szemfüles, a legjobb módszer
nejlonzacskóba belerakni, és a zacskó
száját jó erősen elkötni. Legjobb
azonnal megölni. A farok részét erő-
sen odacsapjuk valamilyen kemény
tárgyhoz, itt vannak a hal főbb ideg-
rendszeri szervei. A halat nyúzzuk
meg, mégpedig úgy, hogy a fejénél
fogva felkötjük, a nyakánál körbe-
metsszük, és a bõrét kombinált fo-
góval kétoldalt megfogva egy lendü-
lettel, mint egy zoknit lehúzzuk.
Utána távolítsuk el a belső szerveit.
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Ismét egy kézilabdázót szeretnék be-
mutatni az Akarattyai Napló olvasó-
inak, aki immár évek óta Balaton-
akarattyán piheni ki egész éves mun-
kájának fáradalmait. A csinos, fiatal,
és szerény hölgy családanya és nem
mellesleg háromszoros olimpikon
(2000 Sydney – ezüstérem, 2004 At-
hén – V. hely, 2008 Peking – IV. hely),
Európa- és magyar bajnok kézilab-
dázó irányító poszton. Az interjúra
családjával érkezik. Régi ismerősök
lévén egy kicsit elbeszélgetünk a régi
kézilabdás emlékekről, a kisbaba Lu-
cáról, aki már 10 éves és balerina,
vagy inkább manöken alkatával ci-
gánykereket hány a teraszon. Pig-
niczki Krisztinával beszélgetek élet-
éről, pályafutásáról.
1. Miért pont a kézilabdát választottad?
Édesapám nagy sportrajongó volt.
Imádta a labdarúgást és a kézilabdát.
Abban az időben a gyárak szponzo-
rálták a nagy sportegyesületeket. Így
volt ez Szegeden is. A Szegedi Textil-
gyár szponzorálta az N/B I-es foci és
kézilabdacsapatot is. 10 éves voltam,
amikor bekerültem egy kezdő kézi-
labdás csoportba, 2 évig csak edzé-
sekre jártam. De közben sportoltam
mást is. Mezei futóversenyekre jár-
tam, atletizáltam. 6. osztályos ko-
romban kezdtem el komolyabban ké-
zilabdázni, csapatban játszani.
2. Pályafutásod főbb állomásai?
Szegeden kezdtem. Itt lettem ifjúsági
és junior válogatott. 1993-ban igazol-
tam Győrbe a Győri ETO KC-hez, majd
2001-ben Dunaújvárosba a Duneferr
NK-ba. 2008-ban családostul Francia-
országban folytattam a kézilabdázást. 
3. Mi volt a legnagyobb sikered?

Egyértelműen a 2000. évi Sydney-i olim-
piai ezüstérem. De nagy sikernek tar-
tom a zágrábi világbajnoki ezüstérmet
és a romániai Európa bajnoki címet.
Büszke vagyok arra is, hogy a Dunaferr
csapatával magyar bajnok lettem.
4. Ki, vagy mi inspirált ezen a pályán?
Nem volt igazán példaképem, maga-
mat inspiráltam. Nagyon jó edzőm
volt, Mandl Gábor, aki híres után-
pótlásedző. Mindig belülről jött a
késztetés, hogy jobb és jobb legyek.
Nagyon szerettem a meccseket, a
meccsek hangulatát. 
5. Sérülés, kudarc, hullámvölgy?
Elég korán megsérült a térdem, már
16 éves koromban, ami sajnos egész
pályafutásom alatt végigkísért. Ke-
resztszalag szakadásom még kétszer
kiújult.  Nehezen éltem meg a váltást,
hogy Győrből Dunaújvárosba igazol-
tam, bár ez később jó döntésnek bi-
zonyult. Az elvesztett olimpiai döntőt
a meccs lefújásának pillanatában ku-
darcnak éltem meg, de utólag bele-
gondolva igenis dicsőségnek számít,
hogy benne lehettem abban a 14-es
keretben, aki az olimpiai döntőt ját-
szotta Sydney-ben. Hullámvölgy nem
volt a pályafutásom alatt, soha nem
akartam abbahagyni. Viszont nem
akartam a pályát egy alacsonyabb
osztályban befejezni, ezért igazoltam
Franciaországba az Issy Les Mouli-
neaux csapatába. Nem mondom,
hogy könnyű volt az első 1-2 hónap
egy 2,5 éves kisgyerekkel, nyelvtudás
nélkül. Most visszagondolva, nem
biztos, hogy vállalnám. De utólag is-
mét igazolta az élet, hogy jól döntöt-
tem, mert nagyon sokat profitáltunk
ebből, én is és a családom is.

6. Ha nem kézilabdáztál volna, milyen
másik sportot választottál volna?
Valószínűleg semmi mást. Focizni
szerettem, de akkoriban a női foci
még nagyon gyerekcipőben járt. A
vívás érdekelt volna, vagy talán mai
szemmel nézve a kajak-kenut kipró-
báltam volna.
7. Mire vagy kire vagy a legbüszkébb?
Lucára! A család az első az életem-
ben! Büszke vagyok arra is, hogy
amikor visszatértem Győrbe, sokan
megismertek, megismernek. Ez szívet
melengető érzés! Lehet, hogy valami
jót és maradandót csináltam a kézi-
labdában? 
8. Ha nem a kézilabdával foglalkozol,
mi a kedvenc időtöltésed?
Minél több időt szeretek a családom-
mal tölteni, a Balatonra járni és ki-
kapcsolódni. Aki profi sportoló volt,
vagy most is az, tudja, hogy ez mit
jelent. A profi sport mellett nincse-
nek ünnepek. Igyekszem ezeket most
bepótolni.
9. Most mivel foglalkozol?
Jelenleg a Győri Audi ETO KC után-
pótlás edzője vagyok. Két korosztály-
ban, ifjúsági és a serdülő bajnokság-
ban nevelem, oktatom a fiatal kézi-
labdázókat.
10. Mit jelent neked Akarattya?
Egy nagy álmom valósult meg az
akarattyai ház megvásárlásával. Sze-
gedi vagyok, így régebben nehezeb-
ben jutottunk le a Balatonra. Aka-
rattya most a nyarat, a pihenést, a
családi kikapcsolódást jelenti.
Krisztina, köszönöm az interjút és
kívánom, hogy minél több időt tud-
jatok együtt tölteni a családoddal, itt
Akarattyán!

Játékosportré 10 kérdéssel



Bizonyára észrevették, hogy lapunk nem a hónap egy bizonyos napján, hanem eltérő időpontokban kerül pos-
taládájukba. Mint ahogyan újságunk címe érzékeltetni kívánja, ez egy „napló”, melyben minden, az adott hó-
napban fontos történést szeretnénk megörökíteni és tudatni Önökkel is, éppen ezért elkerülhetetlen, hogy a
Balatonakarattyai Napló időnként kissé későbbi időpontban, a következő hónapba átcsúszva jelenik meg.
Jó olvasást kívánunk! RÁNKY PÉTER, felelős szerkesztő

Tisztelt Olvasóink!
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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
ügyfélfogadási ideje
(előzetes bejelentkezés alapján):
minden szerdán 14.00–16.00
Képviselői fogadóóra
(előzetes bejelentkezés alapján):
minden pénteken 16.00–18.00

Körjegyzőség: Balatonfőkajár
8164 Kossuth u.8
☎ 88/483-181

Háziorvosi ellátás:
Balatonakarattya, Szent István u. 1.
Dr. Détár Bianka ☎ 30/989-4302
Rendelő: ☎ 70/7742-000
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

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
Tátorján Gyógyszertár:
Balatonkenese, Fő u. 23.
☎ 88/481-283
Hétfő–péntek:       8.00–18.00

Posta:
Balatonakarattya, Rákóczi u. 69.
☎ 88/574-880, 30/834-7491
Hétfő–péntek:       8.30–16.00
Szombat:              8.00–12.00

Könyvtár, Közösségi Ház:
Balatonakarattya, Iskola u. 7.
☎ 88/656-677
e-mail: hivatal@balatonakarattya.hu
Nyitva tartás:
Hétfő–kedd:          9.00–15.00
Szerda–csütörtök: –
Péntek:                  9.00–13.00

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

Területi Szociális Szolgáltató:
Balatonkenese, Táncsics M. u. 20.
☎ 88/482-943
Szakápolói szolgálat:
Balatonkenese, Táncsics M. u. 16.
☎ 20/950-8805, 70/379-0429
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

Polgárőrség:
☎ 70/574-8343

Balatonakarattya Fürdőtelep
Egyesület:
akarattyafurdo@gmail.com

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

Vízirendőrség:
Siófok
☎ 84/310-712

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

EON:
Veszprém, Kossuth L. u. 1–2.
☎ 40/444-000
Műszaki hiba bejelentése:
☎ 80/301-301

DRV ZRt. Ügyfélszolgálat:
Siófok
☎ 40/240-240

Gázművek:
Veszprém, Mártírok útja 9.
☎ 88/423-278

Vertikál Nonprofit Zrt.:
☎ 22/366-029, 22/576-070
e-mail: info@vertikalrt.hu

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

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:
☎ 06 88-656-677, 0036 20215-0870
https://kozvilhiba.hu/
e-mail: hivatal@balatonakarattya.hu

Közérdekű információk




