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- Milyen eredményekről tud beszámolni 2018 
végén?
„Az ezer mérföldes utazás is egyetlen lépéssel 
kezdődik.”- tartja a keleti bölcsesség. Mi is így 
kezdtük meg a munkát 4 évvel ezelőtt és most 
2018 végén elmondhatjuk, sok kicsi és nagy lé-
péssel messzire jutottunk, gondolok arra, hogy 
eddig minden évben sikerült jelentős beruházá-
sokat megvalósítani, és közben egy felkészült 
kis hivatal, kirendeltség üzemeltette a települést: 
ellátja az anyakönyvi feladatokat, adóügyeket, 
hatósági jogköreit, szociális feladatokat, család-
támogatást, strandüzemeltetést, a kulturális és az 
állami ünnepek teljes lebonyolítását.
- Mi jelentette a legnagyobb kihívást az idén?
Nem biztos, hogy sikerül csak egy dolgot monda-
ni, a két strandunk felújítását befejezni a szezon 
kezdetére, és a TOP pályázat keretében elnyert 
kerékpárforgalmi út fejlesztését elindítani és még 
sorolhatnám.
- Mire a legbüszkébb?
A sok fejlesztés és alapfeladat-ellátás ellenére hi-

telfelvétel nélkül sikerült az elmúlt 4 évben gaz-
dálkodni.
- Hogy áll a Kenesétől való szétválás ügye?
Ez a kérdés hangozhatott volna úgy is, hogy mire 
nem vagyok büszke. A Balatonakarattya és Bala-
tonkenese közötti vagyonmegosztási perben ed-
dig gyorsított eljárás keretében már 8 tárgyalásra 
került sor, jelenleg szakértő kirendelése folyik, 
de így is rettentően lassúak az ilyen típusú pe-
rek, 15-20 évig is eltarthatnak. Balatonakarattya 
fenntartja azon álláspontját, hogy a közös tulaj-
don megszüntetése mindkét település kiemelt 
érdeke lenne, de úgy tűnik Kenese a jelenlegi ál-
lapotnak a fenntartásában érdekelt. Az első évek-
ben őszintén bíztunk abban, hogy az egyezteté-
seink megállapodással vagy részmegállapodással 
zárulhatnak, amely méltó alapja lenne egy közös 
jövőnek, de ez már elmúlt.
- Mitől lehet sikeres egy önkormányzat?
Természetesen az ott dolgozó emberek szaktudá-
sától és emberségétől, persze a tárgyi feltételek 
is nagyon fontosak. Sikerült egy jó kis csapatot 
összehozni Akarattyán, és egy dinamikus, jó hi-
vatalvezetőnk van.
- Mit vár a következő évtől?
Szeretném, ha folytatódna Akarattya sikeres fej-
lődése, problémamentes lenne a hivatali ügyin-
tézés, és Kenese átadná legalább a törzsvagyo-
nunkat. A következő év persze az Önkormányzati 
Választások éve is lesz,  és akkor majd kiderül, 
hogy a választók mit gondolnak a mi munkánkról.
Kívánok Akarattya minden polgárának szeretet-
teljes karácsonyi ünnepeket, békés, boldog, ered-
ményekben gazdag újévet, kívánom, hogy az el-
következendő 2019-es esztendőben is a szeretet, 
az összefogás, az együttgondolkodás jellemezze 
mindennapjainkat. 
Köszönöm a beszélgetést! Boldog ünnepeket!

Dr. Bánkuty Józsefné

Év végi beszélgetés Matolcsy Gyöngyi  
polgármester asszonnyal
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A Balatonakarattya Balaton Kapuja Polgárőr 
Egyesület szeretne köszönetet mondani minden 
kedves támogatónak, hogy a kitűzött célunkat 
még az idei évben sikerült elérni, a közösség ösz-
szetartó ereje most is példásan megmutatkozott. 
Egyesületünk a település példáját követve év-
ről-évre gyarapszik.

Örömteli beszerzéssel zárult a Balatonakarattya  
Balaton Kapuja Polgárőr Egyesület 2018-as  
éve. Az immár három éve hatékonyan tény- 
kedő és prosperáló szervezet novembertől új  
járőrautóval kiegészülve ellenőrzi Balaton- 
akarattya utcáit. Sőt, közterületi szolgálat-
ellátásunk fejlesztésére az Országos Polgár- 
őr Szövetségtől ünnepélyes keretek között ve- 
hettünk át jól felszerelt kerékpárokat.
Működésünket a rendészeti munka megerősíté-
sében, támogatásában a Veszprém Megyei Ren- 
dőr-főkapitánysággal megkötött együttműkö-
dési megállapodás foglalja keretbe. Alapfelada-
tunk a helyi közrend és közbiztonság védelme, 
illetve a bűnmegelőzésben való közreműködés. 

Rendezvényeket felügyelünk, katasztrófák ese- 
tén segítünk az eredeti állapot helyreállításá- 
ban, védjük az állatokat és a természetet.
Közúti közlekedési baleset esetén, a helyszínen  
biztosítjuk a közlekedés zavartalanságát a rend-
őrök megérkezéséig. Folyamatos szolgálatve-
zénylés szerinti jelző-figyelő járőrözést teljesí-
tünk Balatonakarattya bel- és külterületén.
Hivatásunk sokszínű és érdekes, mivel soroza-
tos felkéréseket kapunk magáncélú események, 
sportprogramok és jelentősebb alkalmak biztosí-
tására.

Az ősz folyamán két alkalommal is nagy sikerű 
horgászversenyt szervezett Ladányi Imre alelnök 
Úr, melynek a nevezési díjából befolyt összeget 
a balatonakarattyai Szilfa óvodának ajánlottuk.

Örömmel várunk mindenkit, aki a fenti soro-
kat olvasva csatlakozna az akarattyai polgárőr-
séghez, jelentkezni Cserép Péter Elnök Úrnál a  
06-70-508-5538-as telefonszámon lehet.

Vági Gyula

Köszönetet mondunk
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2018. október 10.  

1./ Közmeghallgatás.
2018. október 17.

1./ Döntés az Urban Family zrt. által benyúj-
tott kérelemről a konténerkávézó bérleti 
szerződésének meghosszabbítása tárgyában.
Balatonakarattya Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az Urban Family Zrt. kérelmét 
megtárgyalta és a következő határozatot hozta:
Balatonakarattya Község Önkormányzata és az  
Urban Family Zrt. között létrejött szerződést 
határozott időtartamra 1+1 évre meghosszabbítja. 
Az Urban Family Zrt. részére az ideiglenes fel- 
építményét a rendelet szerinti fizetési feltéte- 
lekkel engedélyezi. Amennyiben az önkormány-
zat más célra szeretné hasznosítani a területet, 
akkor egyoldalúan felmondható a szerződés. 
A képviselő-testület felhatalmazza Matolcsy 
Gyöngyi polgármester asszonyt, hogy a szer-
ződést aláírja.
2./ balatonakarattya község önkormányzat  
képviselő-testületének a településkép védel- 
méről és alakításáról szóló rendelet megal-
kotása.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi- 
selő-testülete részletesen megtárgyalta a telepü- 
léskép védelméről és alakításáról szóló rendele-
tet, azonban úgy ítéli meg, hogy egyes részletkér- 
désekben további szakmai egyeztetésre van szük- 
ség.
Ezen egyeztetések lefolytatását követően a ren-
deletet haladéktalanul megalkotja. 
3./ balatonakarattya község önkormányzat 
képviselő-testület 62/2018. (viii.1.) önkor-
mányzati határozatának módosítása. 

4./ településszerkezeti terv módosítása.
5. balatonakarattya község helyi építési 
szabályzatáról szóló 6/2014. (Xii.8.) önkor-
mányzati rendelet módosítása.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a meghívóban meghirdetett 2., 3., 
4. és 5. napirendi pont tekintetében úgy határo-
zott, hogy újabb szakértői egyeztetésre és ponto-
sításra van szükség, melyet a képviselő-testület 
2018. november 07. napjára kezdeményez.
A dokumentum módosításra kerüljön visszakül-
désre a szakértők részére.
6./ vis maior pályázat benyújtása – települési 
utak csapadékkár helyreállítására. 
A Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép-
viselő-testület ülésén úgy határozott, hogy a vis- 
maior támogatás címen pályázatot nyújt be a 
Belügyminisztériumhoz.

2018. november 07.

1./ településrendezési eszközök program-
pontjainak módosítása.
1.) A Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/005/ 
3121-2/2018 számon nyújtott tájékoztatása alap-
ján a fenti számon meghozott településrendezé-
si eszközök módosításáról szóló önkormányzati 
határozat módosítása szükséges. A tájékoztatást 
az önkormányzat képviselő-testülete elfogadja és 
módosítja a határozat mellékletében elfogadott 
programpontokat.

2.) A 62/2018.(VIII.1.) számú határozat 1. mellék-
lete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.

3.) Egyebekben a módosított határozat egyéb ren-
delkezései továbbra is hatályosak.

4.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert a szükséges intézkedések megtételére, szerző-

Beszámoló a képviselő-testület üléseiről
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dések megkötésére, a módosított dokumentáció 
állami főépítész részére történő megküldésére.

2./ partnerségi egyeztetés lezárása.
1. Balatonakarattya Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 82/2018. (XI.7.) számú ha- 
tározatával és annak melléklete szerinti tarta- 
lommal elfogadta a településrendezési eszkö-
zeinek módosítását tartalmazó tervezési prog-
ramot.
2. A képviselő-testület megállapítja, hogy a ter- 
vezési program pontjaihoz kapcsolódóan észre- 
vétel, egy módosító javaslat érkezett. A módo- 
sító javaslatról a Polgármester hatáskörében  
eljárva döntött, azt elfogadta, melyet a képviselő-
testület tudomásul vesz és abban foglaltaknak 
megfelelően kéri lefolytatni az eljárást.
3. A képviselő-testület az egyeztetési eljárást le-
zárja.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a szükséges intézkedések megtételére.
3./ tervdokumentáció módosítása.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete felkéri a tervezőt (Pro Arch. Épí-
tész Stúdió1085 Budapest, József krt. 36.), hogy 
az elfogadott javaslatnak megfelelően módosít-
sa a tervdokumentációt.

2018. november 09.

1./ a top-3.1.1-15_ve1-2016-00023 projekt  
keretében kerékpárforgalmi út építés közbe-
szerzési eljárásának eredményhirdetése.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Kerékpárút építés - TOP-3.1.1-15-
VE1-2016-00023 projekt keretében tárgyú eljárás 
eredményét jóváhagyja és amennyiben a nyertes 
ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján be-
nyújtotta az alkalmasság körében előírt igazoláso-
kat és dokumentumokat, úgy engedélyezi az eljá-
rás eredményéről szóló összegezés ajánlattevők 

részére történő kiküldését az alábbiak szerint.
Az eljárás nyertese a Globe Aqua Kft., mely ér-
vényes ajánlatot nyújtott be nettó 207 167 902,- 
Ft összegben, és aki a legmagasabb pontszámot 
érte el.  
Az ajánlatkérőnek a nyertes ajánlatában foglalt el-
lenérték a TOP-3.1.1.-15-VE1-2016-00023 pro- 
jekt keretében EU-s támogatásból, valamint sa-
ját hatáskörben biztosított fedezetből a nettó 
20 879,- Ft összeg rendelkezésre áll.
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Idén is megemlékeztünk október 23-án a Forrada-
lom és Szabadságharc évfordulójáról. 
Az 1956-os hőseink és mártírjaink emlékére 12  
évvel ezelőtt (az 50. évfordulóra) állítottak az aka- 
rattyai polgárok adakozásából a Rákóczi parkban 
egy nagyon szép emlékkövet.  Az alapító tagok kö- 
zül most is a Balatonakarattyán élő dr. Ming And-
rás tartotta a visszaemlékező beszédet. 
Ő 62 évvel ezelőtt egy 16,5 éves budai gimnazista 
volt, és emlékeiből áradt az a lelkesedés, ami an- 
nak idején kis országunk minden társadalmi 
rétegét magával ragadta, az a szenvedély, ami 
akkor lehetővé tette, hogy a világ egyik legerő-
sebb hadseregével sikeresen szembeszálljunk. 
A forradalom sikereinek, győzelmének a felele-
venítése után részletesen kitért az előadó arra a 
csalódásra, amit országunknak a Nyugat okozott 
azzal, hogy üres bíztatáson kívül végignézte, 
hogy miként veri le a Szovjetunió óriási katonai 
erővel kis Hazánkat és hagyta, hogy ismét a 
Szovjetunió prédájává váljunk. Ez vezetett a Ká- 

dári bábkormány felállításához. Ahhoz a kor-
mányhoz, amely aztán embertelen megtorlással 
élt vissza a hatalmával. Ártatlan emberek töme-
geit börtönözték be, napirenden voltak a kegyet-
lenségek, kínzások, akasztások. Újra megnyitot-
ták az internáló táborokat. Rengetegen elhagyták 
az országot, és az itt maradottak közül sok ártat-
lan emberre várt szörnyű sors. Emberi sorsokat 
tettek tönkre, sokak érvényesülését, továbbtanu-
lását megakadályozták. Több embert végeztek ki,  
mint azt 1848 után Haynau rémuralma tette.
Dr. Ming beszédében Albert Camus írásából idé-
zett: „A legázolt, bilincsbe vert Magyarország töb- 
bet tett a szabadságért, mint bármelyik nép a 
világon.”
Ahogy hallgattam a beszédet az ötlött fel ben-
nem, ha az iskolákban a történelem órák ilyenek 
lennének, akkor sok diáknak nem csupán évszá-
mok, fogalmak bemagolása jutna eszébe.

Köszönöm.
Dr. Bánkuty Józsefné

1956-os ünnepi megemlékezés
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Aki fát ültet az bízik a jövőben, hosszú távra ter-
vez, reményt sugall és az életnek ad esélyt. Tartja 
a népi bölcselet.
2018.11.10-én szép napsütötte őszi napon került 
sor a Balatonakarattyai Rákóczi parkban az 5. 
Rákóczi emlékfák ültetésére. A kezdeményezés 
Romhányból indult, 2016 tavaszán. Az ott részt-
vevő települések képviselői eldöntötték, hogy a 
továbbiakban minden tavasszal és ősszel tartanak 
egy összejövetelt a soron következő településen, 
ahova elviszik a saját Rákóczi fájuk fajtájának 
csemetéjét és azt elültetik, ezáltal létrehozva egy 
Rákóczi ligetet. 
Az ötletgazda Hajdú István nyomán Romhány  
volt az első település, azt követte Ziliz, majd  
Mikepércs és Sajósenye. Az idei őszre Balaton-
akarattya vállalta a rendezés lebonyolítását, jövő 
tavasszal pedig Kőtelek tervezi azt megszervezni.
A vendégek fogadását követően Matolcsy Gyön-

gyi polgármester asszony köszöntötte a megje-
lenteket. A beszédében kiemelte az ilyen össze-
jövetelek fontosságát, majd az óvodások műsora 
következett, melynek során fákkal kapcsolatos 
dalokat énekeltek a gyerekek. Ezt követően min- 
denki járműre szállt és a szabadtéri színpadon 
megtekinthettük a Conestoga Country Line Dan-
ce tánccsoport műsorát. Talán azt gondolhatnánk, 
hogy hangulatában és tematikájában nem illesz-
kedett az eseményhez, de annak ellenére mégis 
több embert magával ragadott a hangulat. Azt 
tartja a közmondás, hogy mindenki azzal főz, 
amije van, a mi településünkön ez a tánckar mű-
ködik. Lehet, sokan nem is tudják, hogy a Cones-
toga tánccsoport szerveződése Balatonakarattyán 
a Gáspár telepről indult, a vezetőjűket pedig Kutt-
ler Anitának hívják. Ezúton is gratulálok nekik, 
további sok sikert a tevékenységükhöz. A műsort 
követően átsétáltunk a Rákóczi fához, ahol Rán-
ky Péter képviselő úr ismertette a fa történetét. 
A Rákóczi Szövetség alelnöke Martényi Árpád 
virágot helyezett el a Rákóczi szobornál, majd 
a beszédében kitért a hagyományok ápolásának 
fontosságára, Rákóczi életére és a halálát követő 
évek sikertelen időszakára, valamint Thaly Kál-
mán fontos szerepére, akinek ma is köszönhetjük 
a Rákóczi iránt kialakult tiszteletünket.
A beszédek meghallgatását követően elérkezett 
a nap csúcspontja, a faültetés. A falugondnok-
ság emberei gondosan előkészítették a terepet, a 
szükséges szerszámokat és vizet.
A résztvevő települések Romhány (török mogyo-
ró), Ziliz (kocsányos tölgy), Süttő (hársfa), Bács 
borsod (kocsányos tölgy), Dabas (kocsányos 
tölgy), Mikepércs (kocsányos tölgy).
Akik nem tudtak részt venni, de elküldték a fái-
kat: Sajósenye (hársfa), Kőtelek (körte).
A faültetést követően Árpád atya ferences szer-
zetes, megáldotta a csemetéket, majd séta követ-
kezett a szép napsütéses időben ki a magaspartra. 
A résztvevők közül sokan még nem látták ilyen 

Rákóczi emlékfák ültetése Balatonakarattyán
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környezetből a Balatont, többen elcsodálkoztak, 
hogy milyen festői a Balaton innen letekintve és 
fogadkoztak, ha legközelebb erre járnak, mindig 
be fognak kanyarodni, megcsodálni a panorámát. 
Javasoltam nekik az esti órákat, amikor az almádi 
dombok fölött lebukik a nap, a vízen megjelenik 
az aranyhíd, ami felejthetetlen élmény mindenki 
számára. 
A rendezvény zárásaként egy kiadós ebédet fo-
gyasztottak el a résztvevők, majd a kötetlen be-
szélgetést követően elégedetten, jókedvvel és a 
gratulációjukat kifejezve távoztak.
Köszönet illet meg mindenkit, akik részt vettek 

a rendezvény megszervezésében és lebonyolítá-
sában, elsősorban az önkormányzat dolgozóit és  
a nyugdíjas klub résztvevő tagjait, akik finom ro-
pogós, friss és meleg pogácsát sütöttek erre az 
alkalomra.
A következő találkozó helyszíne Kőtelek lesz 
2019 tavaszán.
A kezdeményezést csodálatosnak tartom, mert 
aki fát ültet, az jövőt épít, melyet gyermekei és 
unokái szemével lát. Bízom benne, hogy lesz 
folytatás!

ács GáBor

Önkormányzat
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A Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület és Ba-
latonakarattya létrejöttének 90 éves jubileumá-
nak évében tartották meg a Balatoni Helytörté-
nész találkozót.
Ötletgazda dr. Takács Gábor és Ederics polgármes- 
ter asszonya kezdeményezték a Balatoni helytörté-
nészek összefogását. Eddig hat találkozóra került 
sor: Balatonedericsen, a Helka gőzős fedélzetén, 
Balatonfüreden, Balatonfenyvesen, Balatonboglá-
ron, Szepezden és most a 90. évfordulóját ünneplő 
Balatonakarattyán. 
A tanácskozásnak a Magyar Honvédség Rekreá-
ciós és Konferencia Központja adott helyt az ön-
kormányzattal és a Balatonakarattyai Fürdőtelep 
Egyesülettel kialakított együttműködés keretében. 
A találkozóra 21 balatoni településről 65 helytör-
ténész érkezett a legkülönbözőbb előadásokkal. A 
találkozó súlypontja ezúttal a Balatonfő volt, így 
előadást tartottak Csajág, Kajár és a házigazda, 
Akarattya helytörténészei. Kajárról, Kürti Imre: 
A főkajári halászok tragédiájáról, Halm Helga:  
A kajári reformátusok történetéről, Simon Gyula, 
Csajágról: Néhány szó a székesfővárosi üdülőről, 
Udovecz György a 100 éves akarattyai honvéd 
üdülőről szóló könyvbemutatóval, Világosról, He- 
inrich Pál: Dr. Karafiáth Jenő álma Akarattya és a 
kajári sarok fejlesztéséről tartottak magvas előa-
dásokat.
A házigazdák részéről Taslár Tibor és Koltay Jó-
zsef Akarattya díszpolgárai számoltak be Aka-
rattya 90 éves múltjára való visszaemlékezéseik-

ről: Taslár Tibor: Élete és munkája Akarattyáért, 
id. Koltay József: A Vízközmű Társulat 60 éves 
jubileumáról. Vetített, képes előadást tartott a Ba- 
latonakarattyai Fürdőtelep Egyesület, ill. a tele-
pülés történetéről Ránky Péter.
Természetesen ezután a szokásoknak megfelelő- 
en a tóparti települések helytörténészei sorban be- 
számoltak saját településükről, új helyi kiadványú 
helytörténeti könyvekről, eseményekről: Szemes- 
ről, Lelléről, Boglárról, Baltonberényből, Hollád- 
ról, Lesencetomajról, Tapolcáról Gyenesdiásról, 
Badacsonytomajból, Balatonrendesről, Füredről, 
Almádiból, Keneséről. 
Hangodi László: Harcok égen és földön. Epizódok 
a nyugati Balaton-felvidék II. világháborús had-
történetéből címmel magvas előadást tartott.
dr. Kovács Emőke beszámolt a  Balatoni imp-
ressziók című (sorsok, helyek, történetek a Bala-
tonnál) - új könyve részleteiről számolt be.
Reméljük, hogy a sok-sok érdekes előadás anya-
ga összegyűlik a Balaton körüli települések hely-
történetét összefogó majdani kiadványban.
A beszámolók és az elfogyasztott ebéd után, aki-
nek még volt energiája és kedve a résztvevők kö-
zül az a település kis villanybuszával, illetve au- 
tóval kilátogatott Akarattyára a Rákóczi Parkba, 
ahol rövid „idegenvezetést” tartottak az akaraty-
tyaiak.
A gyönyörű időben megtekintettük a Rákóczi fa 
maradványait, a Rákóczi parkban található kü-
lönböző emlékeket: Wass Albert plakettet, Ezred- 
év kapuját, 1956-os emlékkövet és az idén ada-
kozásból felállított Rákóczi mellszobrot. A szo-
bor körül összegyűlteket megörvendeztette a  
korábban nem tervezett, spontán kialakult táro-
gató előadás. A résztvevők meghatottan hallgat-
tak Kiss Ferenc tárogatójának hangja mellett, fel-
emelő érzés hatotta át a helytörténészeket.
Ezután a bemutató után kivonultunk a Kisfaludy-
sétányra,  a magaspartra, ahol a szemünk elé tárult  

VII. Balatoni Helytörténész találkozó  
Balatonakarattyán
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Önkormányzat

a lassan lenyugvó Nap fényében a Balaton, a 
„magyar tenger” gyönyörű látványa. Sokáig gyö-
nyörködtünk a látványban és boldogok voltunk, 
hogy a Balatoni Helytörténészek Találkozója ez-
úttal is fontos ismereteket gyűjtött össze a jövő 
nemzedék számára a Balaton környékéről. A kö-
vetkező találkozó Balatonlellén lesz, sok sikert 
kívánunk nekik is.
A rendezvényt a Balatonakarattyai Fürdőtelep 
Egyesület támogatta.

ránky Péter
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Megkezdődött az adventi időszak. Vasárnap dél-
után Matolcsy Gyöngyi polgármester asszony 
meggyújtotta az első gyertyát a Rákóczi parkban 
felállított adventi koszorún. Németh Péter lelkész 
úr mondott ünnepi beszédet. Az óvodások és az 
iskolások műsora után Hatás Andrea énekelt. Az 
idén is meghitt, családias hangulatban telt az első 
vasárnap délután.

Az adventnek eredetileg semmi köze nem volt az 
ajándékbeszerzéshez, boltba járáshoz vagy gaz-
dasági tevékenységhez. Éppen ellenkezőleg: a 
várakozás, az ünnepre való felkészülés belül, a 
lélekben zajlott, az emberek önmagukat öltöztet-
ték díszbe. Megszokott dolog volt régebben, még 
böjtöt is tartani, ami a lelki megtisztulás elősegí-
tője volt.

Első adventi gyertyagyújtás



Önkormányzat2018. november–december

13

Advent második vasárnapján a Nők a Balatonért Egyesület rendezte a második gyertyagyújtás ünnep-
ségét. Thury Attiláné az egyesület elnöke köszöntötte a vendégeket és mesélt egy megható karácsonyi 
történetet a Megkopott cserépedény címmel, majd az iskolások műsora következett. A gyertyagyúj-
tás fényét emelve Balázs atya beszélt a közelgő ünnepről. Szép és meghitt délutánt töltöttünk ismét 
együtt.

Megjött a Mikulás

Advent második vasárnapja 
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Balatonakarattyai Nyugdíjas Klub Egyesület  
közgyűlése

Kiegészítés az Akarattyai Napló októberi számához

Adventi ajándékok készítése

A Balatonakarattyai Nyugdíjas Klub Egyesü- 
let 2018. november 19-én megtartotta éves köz-
gyűlését. Horváth Lajosné Klári lemondott elnö-
ki megbízatásáról. Elnöknek a jelen lévők Kalcsó 
Zoltánné Arankát (eddigi elnökhelyettest) válasz-
tották meg egyhangúlag. Helyére elnökhelyettes-
nek Walter Attiláné Zsuzsát szintén egyhangúlag 
választották meg. Az önkormányzattól kapott tá-
mogatás eddigi felhasználásáról szóló pénzügyi 

támogatást tudomásul vették, részletes beszámo-
ló később lesz! Decemberre még színházlátoga-
tást tervezünk Veszprémbe, ha kapunk jegyet. 
Köszönjük a segítők közreműködését, Zsapka 
Bea hivatalvezetőnek és Körmendi Éva ügy-
védasszonynak, akik önkéntesen segítik egyesü-
letünket.

kornis GyörGy

Sajnálatos módon kifelejtettem az Oberfrank úrral való találkozásról szóló cikkből a következőt: 
A program ötletadója, részben szervezője és háziasszonya Kardos Éva akarattyai lakótársunk volt. 
Az érintettől elnézést kérek a mulasztásért!
 Köszönettel: Pálinkás ferenc
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Válasz egy olvasói levélre
Kedves Hedda!

Olvastam a naplóban a „Gondolataidat”. Túlnyomó részével teljesen egyetértek, de van, 
amivel nagyon nem. Ezért kalapálom most a billentyűzetet!
Örülök, hogy az elmúlt négy év fejlődését látod és ki is fejezed az örömödet, hiszen szükség 
van a jó meglátására, elmondására első sorban azoknak, akiknek mindezt köszönhetjük. 
Kicsit persze mi is részesei vagyunk, ha másért nem, hát azért, mert láthatjuk, értelme volt 
a leválásnak.
Én is büszke vagyok Akarattyára, örülök, hogy itt építettem házat. Néha mikor alkalmas 
volt, büszkén invitáltam a nézelődőket egy szippantásra a Hosszúmezei panorámából. Az-
napra meg volt a jó cselekedetem.
A Kisfaludy sétány (és a világosi magaspart) egyedülálló módon tárja elénk a Balatonunkat. 
Nagyon sok szép, panorámás helyet lehetne említeni a Balaton körül is, de olyat nem, hogy 
utca hosszan látható a lapos déli és a hegyes északi part, a somogyi dombok, a napkelte és a 
napnyugta, Tihany, Badacsony, a horizont alá süllyedő boglári hegy.
Szerencsések az ott lakók. Mi is, kik arra sétálunk néha, ácsorgunk a partélen a csenevész 
szilfák között. Számoljuk a vitorlásokat, várjuk, hogy tojásosodjon a Nap az aranyhíd végén.
Mindezt a szépet nem tagadhatjuk meg másoktól. Sem a Fácános utcaiaktól, sem Putnokiak-
tól, sem Mesztegnyőiektől, sem senkitől. Mert nem a miénk! Mint egy kerti grill. Mi is csak 
fogyasztók vagyunk, az ottani háztulajdonosok is!
Nekünk – Neked, nekem, másoknak – az a dolgunk, (szerintem) hogy a döntéshozókat segít-
sük a helyes megoldás megtalálásában. Én nem vagyok híve a tiltásnak, zárásnak.
Inkább tárjuk a világ elé és büszkélkedjünk csodálatos lakhelyünkkel! A Kisfaludi sétány 
községünk ékköve. Vagyis inkább pártája! A „hogyan” a lényeg! Innen ismét egyetértek 
Veled.
1. Le kell zárni a gépjármű forgalom elől, csak a telek tulajdonosok hajthassanak be.
2. A merőleges utcákban parkolókat kell kialakítani. Ha minden utcában az útburkolat asz-
faltozása mellett ki lesz alakítva parkoló, nem jelent nagy egyidejű terhelést a jármű forga-
lom sehol, mert megoszlik.
3. Parkosítani kell pihenőkkel, játszókákkal, sportszerekkel, padokkal (többel, hogy ne le-
gyen koncentrált a gyerekzsivaj?) vigyázva, hogy a panoráma megmaradjon.
4. Vendéglő kell! A Rozsdás helyén egy komoly panoráma vendéglő, ahol lehet községi ren-
dezvényt tartani és nem a Szépkilátásban nyomorogni, vagy a Honvédba bekéretőzni. Kell 
még az utca elejére és végére is kisebb vendéglátó. Ezzel a wc kérdés is megoldódhatna!
5. Korszerű burkolattal is el kell választani a kerékpárutat, (alkalmi gépjármű) a sétáló és a 
sport (futó) pályákat.
6. A „híres nevezetességünket” természetesen meg kell óvni. Az „inváziótól” mindenkép-
pen! Erre vannak adminisztratív és technikai eszközök. Nem kell ott bográcsozni, dajdajoz-
ni, de egy szolid születésnap, esküvő, falusi rendezvény otthont találhatna ott.
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7.  Híres nevezetességünket büszkén be kell mutatnunk a világnak, de a természeti adottság- 
hoz nekünk is hozzá kell adnunk annak érdekében, hogy a lakó és a látogató is jól  
érezze magát. A fenti, infrastruktuális beruházásokra szükség van úgy, hogy az érdekek ösz-
szehangolásával komplex fejlesztés történjen, ne csak egy bicikliút kanyarogjon.
8. A Kisfaludy sétány a mi megújuló erőforrásunk: minden hajnalban és minden alkonyat-
kor megújul. (Mi is, ha rácsatlakozunk.) Nekünk kitárni, csinosítani kell és nem bezárni! 
Szerintem.
Tisztelettel köszöntelek, dédöregapám ma is aktuális, idevágó soraival:

Szép Balaton, hegyes völgyes 
Vidéked van te neked, 
Tündérvilág meséinél 
Százszor szebb az életed!

Erdő, mező koszorúzza 
Ezüst színű ruhádat, 
Sok kebelnek szíve-lelke 
Szeretve ég utánad.

Holdvilágos csendes éjben 
Regényes ábrázatod, 
Az ég minden csillagait 
Fényesebbre mosdatod.

Felüdíted a szíveket 
És a lelkek velejét, 
A szerelem rózsájának 
Hervadozó levelét.

Kit semmi sem vigasztal már, 
Kinek teher az élet, 
Menjen el a Balatonra, 
Szíve újra feléled.

Óh mi szép! Óh csak ez a szép
Szívet, lelket hódító!
A Balaton partján élni
Mily élet hosszabító!

2018. november, Kovi (Kovács István)

(Csizmadia Károly:  
Bujdosó Magyarok 1904)
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A Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület  
elnökségi üléséről

Tájékoztató néhány témáról a 2018. november 
2-ai elnökségi ülésről: 
1.) Sokat gondolkoztunk azon, hogy mire is költ-
sük a személyi jövedelemadókból befolyt 133 ezer 
forintot. Úgy gondoljuk, hogy a nyári időszak al-
kalmasabb ennek az összegnek az elköltésére, mert 
akkor több tagunk vehetne részt a rendezvényen. 
Jelenleg két elképzelésünk van: 

- Fáklyás felvonulás a körszínpadtól, majd tűzgyúj- 
tás és szalonnasütés a magasparton egy kis zenével,  
Szent Iván-éjen (2019. június 21. vagy 22.)

- Irodalmi előadás Jókairól, kedvenc étkei kóstol-
gatásával, a Szépkilátásban. Itt a műsort rendez- 
nénk egyesületi forrásból, a fogyasztását minden- 
ki maga fedezné.

Szeretnénk mindkét programot megrendezni, a 
rendelkezésre álló keret függvényében. 

2.) Újraindítjuk a „Fogadj örökbe egy padot” 
akciónkat. A szeptemberben tartott fórumon i- 
gény jelentkezett arra, hogy a Kisfaludy sétány  
kilátója melletti padokat bontsa el az önkor-
mányzat. Sajnos, ezen a nyáron menetrendszerű- 
vé vált a vadkempingezés és az ezzel kézben járó  
szemetelés. Három padot és 2 szemetest a kilá- 
tótól balra szánnánk, és erre keresünk támo-
gatókat. Továbbra is 150 ezer egy „pihenő sziget” 
kialakítása, várjuk a jelentkezőket.

3.) További két padot egy szemetessel a Gáspár- 
telepen a Hóvirág utca végében nyíló kilátóhoz 
gondoltunk kihelyezni. Mind az öt padot átad-
nánk az önkormányzatnak, és a valós kihelyezést 
ők végeznék. Sajnos itt, ennél a kis kilátónál a 
kerítést is le kellene cserélni. Amennyiben ösz-
sze tudjuk gyűjteni az ehhez szükséges forrást, 
az önkormányzattal együttműködve megszépít-
hetnénk ezt a most elhanyagolt kis kilátót.  Kér-

jük a gáspártelepieket, segítsenek ebben és já-
ruljanak hozzá környezetünk szebbé tételéhez. 
Várjuk adományaikat. Ránky Emőke szívesen ad 
tájékoztatást a 30/2308404-es telefonszámon. 

4.) A jobb tájékoztatás érdekében elhatároztuk, 
hogy 4 tájékoztató táblát helyezünk ki a Gáspár- 
telepen. Kérjük a gáspártelepieket, javasoljanak 
olyan helyet ennek a 4 táblának, ahol felhívhatják 
a figyelmet hirdetményeinkre. (A javaslatokat az 
akarattyafurdo@gmail.com elérhetőségre kérjük 
megtenni.)

5.) 2019. február 23-án szombaton 17:00 órakor 
Praznovszky Mihály irodalomtörténész előadá-
sával tisztelgünk a Magyar Próza Napján. „Krú-
dyval a Vörös Postakocsin” című előadására sze-
retettel hívunk minden érdeklődőt. 

6.) Végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, sőt 
talán a legfontosabb témánk a fiatal családok 
igényeinek felmérése volt. Mint általában a la-
kosság, sajnos egyesületünk tagjai sem lesznek 
fiatalabbak. Nagyon fontos lenne a fiatalok ér-
deklődésének felkeltése tevékenységünk iránt. 
Szeretnénk megtudni: milyen programok érde-
kelnék a fiatal családosokat, mivel segíthetünk 
abban, hogy jól érezzék itt magukat és szívesen 
jöjjenek Akarattyára. Úgy látjuk, sok aktív fiatal 
család él, nyaral Akarattyán, kérjük tehát a segít-
ségüket. Ötleteiket felkarolnánk és lehetőségeink 
szerint – akár anyagilag is – örömmel támogat-
nánk ezeket a programokat. 

Az elnökségi ülés határozatait tartalmazó jegy-
zőkönyvet elolvashatják az „akarattyafurdo.wor-
dpress.com” honlapon.

Ránky EmőkE
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Mert télen is közlekedünk!
Bár még nincs tünete, de számíthatunk rá, hogy 
az évvége a telet, a havat is, de a hidegebb időt 
mindenképpen magával hozza. A megváltozott 
közlekedési feltételekre való felkészülés elsősor-
ban a gépjárművek vezetőitől kíván több odafi-
gyelést.
A látási és láthatósági körülmények romlása, a 
reggeli és esti szürkület szükségessé teszi a gép-
járművek világítóberendezéseinek gyakoribb el-
lenőrzését, tisztítását. 
A műszaki állapot felülvizsgálata, fagyálló hűtő 
és ablakmosó folyadék feltöltése mellett itt az 
ideje a gumicserének. A fagyos, jeges, nedves 
utakon, +7 fok alatt a nyári gumi már nem tapad 
megfelelően, nem nyújt biztonságot.
A rosszabb út- és látásviszonyok miatt célszerű 
lassítani a vezetési tempón nagyobb követési tá-
volságot tartva, hiszen a sérüléssel járó balese-
tek közel egy harmadát az útviszonyoknak nem 
megfelelően megválasztott sebesség okozza még 
a jó időben is.
A klímaberendezés karban tartása a belső páráso-
dás megelőzését is szolgálja.
Téli felszerelésként jégmentesítőt, hóláncot, la-
pátot, takarót érdemes bekészíteni a gyakran és 
hosszabb utakon autózóknak.

Hosszabb útra indulva, elakadásra felkészülve 
tele tankkal, elegendő folyadékkal, élelemmel, 
több takaróval célszerű készülni.
A gépjármű vezetők mellett a gyalogosok figyel-
mét is fel kell hívnom a rossz látási feltételekre. 
A rendőrség őszi Látni és látszani! kampánya rá-
juk kiemelten vonatkozik. Minden gyalogos gá-
zolásnál felvetődik, hogy a „nem jó láthatóság” 
meghatározó szerepet játszott a baleset bekövet-
keztében. Ma már a gyermekek iskola táskáin, 
ruházatán gyakran látunk fényvisszaverő eleme-
ket, amelyek egyértelműen az észrevehetőségü-
ket szolgálja. Nem gondolom, hogy törvényi ren-
delkezés kell ahhoz, hogy a saját testi épségünk 
megőrzése érdekében mi felnőttek is viseljünk 
ilyen, a láthatóságunkat segítő kiegészítőket.  

Tudom, számtalanszor, számtalan helyen elhan-
goztak már a fenti figyelmeztetések, felhívások a 
közlekedés témájában, de mégsem lehet elégszer 
elmondani, ahogy azt kollégáim és saját tapasz-
talataim is mutatják.

Stanka máRia R. őRnagy

Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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Olvasói levél
Szia Péter!

Nem tudom hány ember van Akarattyán, aki vé-
gigjárt minden utcát oda-vissza. Biztos nem so-
kan vannak, de most én is közéjük tartozom. Tet-
tem mindezt a tulipános kapuk érdekében.
Kétszer gyürkőztem neki a projektnek. Egyszer, 
amikor összeírtam, tavasszal és most ősszel, ami-
kor a képeket készítettem. Lehet, hogy nincs meg 
mindegyik és valamelyik elkerülte a figyelmemet, 
de ha találok (találunk) még lehet pótolni. Talán 
télen kellett volna csinálni a képeket, mert akkor 
jobban látszanak a tulipánok, ezek őszi képek, 
amikor volt még lombkorona a fákon.
Sajnos amióta elkezdtem összegyűjteni az anya-
got, már három tulipánt elveszítettünk az építke-
zések miatt. Fogadd szeretettel az utcasorrend 
szerint összegyűjtött tulipános kapuk fényképét, 
hátha tudod hasznosítani Balatonakarattya tör-
ténetében.
Külön köszönettel tartozom Bátornak (a kutyánk),  
nélküle ez a munka nem jött volna létre.

Üdvözlettel: Ventics Ági
Balatonakarattya, 2018. november 25.

Kedves Ági!

A fenti levelet nagy örömmel vettem kézhez, nem 
beszélve az összegyűjtött tulipános kapuk fény-
képeiről, összesen 141 tulipános kapu van Aka-
rattyán.

Szeretném felhívni az újonnan építők figyelmét a 
meglevő, esetleg lecserélendő tulipános kapuk, 
kerítések megmentésére, ami településünk egyik 
nagy értéke, melynek megóvása szerepel a Tele-
pülés Arculati kézikönyvünkben is. Találtunk szé-
pen felújítottat is!

Lehet, hogy ezzel a felhívással sikerül elkerülni, 
hogy Akarattya arculatához nem illő kerítések, 
zárt falkerítések épüljenek a jövőben.

Még egyszer köszönöm Áginak Balatonakarattya 
és a magam nevében.

ránky Péter

Néhány kapukép:
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Vásárolunk, vásárolunk, de mit és hol?
Egyre többet hallani a karácsonyi ajándékvásár-
lásról az emberek beszélgetéseit hallva.
Nekem a téli bevásárlásokkal kapcsolatban egye-
lőre a tűzifa beszerzésével kapcsolatos visszaélé-
sek jutnak az eszembe. Sajnos nagyon gyakori, 
hogy a hirdetésekben közreadott információk, 
ajánlatok a szállítás idejére erősen torzulnak. Ma-
gyarul nem azt a minőséget és/vagy mennyiséget 
adják át a megrendelőnek, mint amiben megálla-
podtak. Ma az internet és a mobiltelefonok vilá-
gában könnyen ismeretlen és elérhetetlen marad 
az, aki eleve hamis szándékkal hirdeti portékáját 
eladásra, rontva ezzel a bizalmat, ami mindig is a 
szerződések, egyezségek, megállapodások alapja 
volt. Ezért javaslom, hogy tüzép telephelyekről, 
ismert forrásokból vásároljanak fát télire, nehogy 
pórul járjanak.
Ez sajnos nem csak a tűzifa esetében fordulhat 
elő, hanem bármilyen portéka megvásárlásakor. 
Már évek óta azt tanácsolom, hogy az interne-
ten történő vásárlás esetén utánvéttel fizessünk 
a csomag kézbesítésekor. Más vagy hibás termék 
átvételével ekkor is csalódhatunk, de legalább a 
rendőrségi eljáráshoz, a kármegtérüléshez, a si-
keres nyomozáshoz jelentős segítséget nyújt a 
csomag tartalma és csomagolása is, mint infor-
máció.
Nem győzöm eleget hangsúlyozni, hogy az ide-
genektől, a házalóktól történő vásárlásnak mi-
lyen veszélyei vannak! Ők még kevésbé érhetők 
utol, ha rossz minőségű terméket kapunk tőlük, 
még ha olcsón is, ha garanciális jogainkkal sze-
retnénk élni, vagy meggondoltuk magunkat, és 

nem tatunk igényt a termékre. A bizonytalan ere-
det mellett kifejezetten jellemző, hogy a házalók 
hamis és silány minőségű termékeket akarnak a 
ránk sózni, aminek eredményeképpen valójában 
csak sok bosszúságot szerzünk magunknak.
Külön felhívom a figyelmet a nagyobb üzletek-
ben, piacokon, bevásárlóközpontokban történő 
vásárlás veszélyeire. Ideális helye a zsebtolva-
jok tevékenységének! A könnyen hozzáférhető 
zsebekben, kosarak, szatyrok tetején, bevásárló 
kocsiban – gyakran ráadásul nyitott táskákban - 
hagyott pénztárcák valóságos csáberővel bírnak 
nem csak a „hivatásos” zsebtolvajok számára, 
hanem az alkalmi tolvajoknak is. Akinek már 
lopták el iratokat is tartalmazó tárcáját, az tud-
ja igazán, hogy az anyagi veszteségen túl – kü-
lönösen, ha a bankkártya PIN kódjának könnyű 
hozzáférésére is esélyt adtunk - mennyi kelle-
metlenséggel jár az iratok pótlása.
Értékeink védelme elsősorban a saját dolgunk! 
„Az alkalom szüli a tolvajt!” - mondás az em-
beriség történetével egyidős. A bevásárlás utáni 
pakolás - a nyitott gépkocsi csomagtartójának ta-
karásában - például kiváló alkalom a tolvajnak az 
utastérből, vagy a csomagtérből történő lopáshoz.
Úgy vélem, a velünk született óvatosság legyen 
mindig vezérünk, ha valamilyen üzletbe, vásár-
lásba, egyezségbe belemegyünk és ne az anyagi 
haszonszerzés, a „jól járok vele”, kapzsiság.
Jó vásárlást kívánok!

stanka máRia R. őRnagy

Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Ajándékozzunk boldogságot!

Ebben az időszakban sokan törjük a fejünket 
azon, mivel is lephetnénk meg a szeretteinket. 
Vajon mivel szerezhetnénk nekik igazán örömet? 
Közben többen megfeledkezünk arról, hogy 
mindaz, ami az életben valódi értéknek számít, 

pénzért nem kapható. Ilyen a boldogság is, ami-
vel a közelgő ünneptől függetlenül is bármikor 
megajándékozhatjuk azt, aki fontos a szívünk-
nek. Hogyan tehetjük boldoggá a másikat a min-
dennapokban?
Hívd fel! / Mosolyogj rá! / Dicsérd meg! / 
Érintsd meg! / Mondd, hogy szereted! 
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Közeledik az évvége  
Igaz, hóval nem találkoztunk még, de az igazi 
téli hideg már kopogtatott az ajtónkon. A tél kö-
zeledtével a szociális szolgálat és a polgárőrség 
mellett a rendőrség is készül a zord időjárásban 
veszélyeztetett emberekre történő nagyobb oda-
figyelésre.
A Rendőrség részéről folyamatos a veszélyezte-
tett csoportba sorolható emberek és tartózkodási 
helyeik feltérképezése, felkeresése. Ez nemcsak 
a fedél nélküliek számbavételét jelenti! Sok idős 
és nem idős, de magatehetetlen ember is él egye-
dül!
Köztük vannak, akik betegek, rokkantak, ele-
settek, nem tudják ellátni magukat megfelelően. 
Sokan élnek a települések külterületein, kieső 
helyeken, rossz körülmények között, akiknek nin- 
csenek szomszédjai, akikre nem figyel senki. Ők 
azok, akikre a hidegben is gondolni kell!
A rendőrség folyamatosan, visszatérően járja az 
elhagyott területeket, kollégáim rendszeresen 
felkeresik az ismert tartózkodási helyeket, az 
idős vagy elesett embereket saját otthonaikban, 
hogy szükség esetén intézkedjenek, vagy jelezze-
nek az önkormányzatok, társhatóságok, szociális 
szolgálatok felé. A segítség igazán házhoz megy! 
Ha az utcán találkozunk elesett, magatehetetlen 
emberrel, mellette sem mehetünk el! A rendőrség 
értesítésével megtesszük azt, az állampolgártól, 
az embertől elvárható lépést, amely akár életet is 
menthet. Hiszen az időben érkező segítség a leg-
nagyobb segítség!
Tudom, a segítségre szorulók között vannak 
olyanok is, akik nem jelzik, mire van szükségük, 
és vannak olyanok is, akik nem veszik igénybe, 
vagy nem fogadják el a segítséget. Úgy gondo-
lom, aki lelkiismerete szerint megteszi a tőle el-
várhatót, nyugodtan hajtja álomra fejét esténként.
Az évvége nemcsak a telet hozza magával, ha-
nem az ünnepeket is. A karácsony melege után 
az óév búcsúztatása kerül középpontba. A buli-
zásnak is vannak azonban szabályai!

Alkohol fogyasztása után, ittasan, tudatmódosító 
szer hatása alatt ne vezessen gépjárművet!
Készüljön fel járművével az úton történő esetle-
ges elakadásra nemcsak a gépkocsi állapotának 
ellenőrzésével, hanem takaróval, inni- és enni-
valóval, egyéb szükséges dolgokkal, különösen 
hosszabb út előtt!
Erősen ittas állapotban ne induljon el egyedül 
gyalog sem, ne álljon meg útközben, hogy meg-
előzze a kihűlést!
A tűzijátékok beszerzésére, használatára vonat-
kozó szabályokat tartsa be a balesetek elkerülése 
érdekében!
Petárda használata tilos és veszélyes!
Ne hagyja el barátait ismerőseit bulizás közben! 
Akivel együtt indult el, annak biztonságos haza-
érkezésére is gondoljon! Ezt különösen a fiata-
loknak ajánlom….
Fiatalkorúakat ne segítse alkohol és dohányáru 
megszerzésében!
Hangoskodással ne zavarja a környezet nyugal-
mát! 
Vigyázzon kutyájára, gondoljon más kutyájára a 
szilveszteri hangzavarban!
Felelősen közelítse meg a vízpartot, és tartózkod-
jon víz közelében, különösen alkohol fogyasztá-
sa után!
Tudom, hogy a szilveszteri buli a felhőtlen szó-
rakozás ideje, de az sem hatalmaz fel senkit arra, 
hogy mások nyugalmát semmibe vegye, vagy 
mások egészségét, testi épségét veszélyeztesse.
Rendkívüli eseménymentes szórakozást és  
boldog újévet kívánok Kollégáim nevében is!

Stanka máRia R. őRnagy

Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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Iskolás a gyermekem
Iskolás a gyermekem – a vele járó sok-sok jóval, 
és természetesen macerával – mint a korán kelés, 
a nem otthon felejtendő tanszerek, a szakkörök-
re járás, és a gyerkőc azokra való elvitele, a tíz-
órai, az uzsonna napi szinten való átgondolása. 
Emellett még a hangulatváltozással – nem csak 
a gyerekével – is napi szinte meg kell küzdened, 
úgyhogy nem minden nap indul alapból mó- 
kával és kacagással. Kis odafigyeléssel azon-
ban enyhíthető az iskolába járás traumája. 
- Aludja ki magát a gyerek!

A gyerekeknél – főleg a kisebbeknél – nagyon 
fontos, hogy időben ágyba kerüljenek, és jól 
aludjanak, hiszen ez megalapozhatja számukra a 
következő nap hangulatát és teljesítményét. Az 
alvásigény, ahogy a felnőtteknél, a gyerekeknél 
is egyénileg változó, de lehetőség szerint töre-
kedned kell arra, hogy legalább 9-10 órát alud-
jon. A pihentető alvást megalapozhatja a lefekvés 
előtti mese, vagy a nap történéseinek átbeszélése.

- Táplálkozzon egészségesen! = fittebb sulis órák

Nem lehet elégszer mondani, hogy mennyire 
tragikus a gyermekkori elhízás és rendszertelen 
táplálkozás. A késő este degeszre tömött pocak 
és nassolás nemcsak a kilók gyarapodásához 
vezethet, hanem nyugtalan, forgolódással teli 
rossz alvást is okozhat. Ugyanakkor az elhízás 
több betegség táptalaja is. Egy-két kiló pluszsúly-
nál te magad is átreformálhatod a család vagy a 
gyermek étrendjét, és az iskolába is olyan tízó-
rait csomagolhatsz neki, ami egészséges. Ezzel 
nemcsak a koncentrációs képességét növelheted, 
hanem a tornaórán is könnyebben veheti majd az 
akadályokat és nem válik a csúfolódó gyerekek 
céltáblájává. 

- Turbózd fel a szervezetét!

Akárhogy vesszük, az iskola egy stresszforrás,  
ami alaposan lemeríti a szervezet vitaminház- 

tartását. Gondolj előre, és mindig törekedj arra, 
hogy ezekből ne szenvedjen hiányt.

Melyek ezek:

-  A-vitamin: Forrása: tojássárgája, tej, tejtermé- 
 kek, máj

- D-vitamin: Forrása: az előzőhöz hasonlóan to 
 jássárgája, tej, tejtermékek, máj, napfény

- E-vitamin: Forrása: növényi olajok, gabonafé 
 lék csírája

- B1-vitamin: Forrása: hüvelyesek, máj, élesztő 
- C-vitamin: Forrása: citrusfélék, zöldpaprika,  
 kelbimbó, saláta, brokkoli, krumpli, friss gyü- 
 mölcsök

A szülő viselkedése alakítja a gyerek viselke-
dését. Hogyan hat a szülői magatartás a gye-
rekre?
- A folyton kedvesen kérlelő szülő nem ad hang-
súlyt a nyomatékos elvárásainak, a gyerekből 
egyre nagyobb akarnokot csinál.
- A mindig ideges, mindenért felcsattanó szülő 
gyereke egy idő után azt hiszi: „a felnőttek már 
csak ilyenek”, és nem is próbál változtatni a ma-
gatartásán. Mindegy ugyanis hogyan viselkedik, 
a szülői reakció ugyanolyan.

- A félénk szülő, aki nem meri kimondani a „nem 
szabad” kifejezést sem, bizonytalan gyereket ne-
vel, akinek fogalma sincs a határokról. Az ilyen 
kiskölyök gyakran tör-zúz, még a szülőre is rátá-
mad, ugyanis azt olvassa a szülői viselkedésből: 
„nekem ezt is szabad, nem probléma.”

- A nemtörődöm szülők gyereke lehet a véglete-
kig idegölő, de érdekes módon előfordul, hogy 
különösen jól nevelt. Az, hogy „nem érdekel, mit 
csinálsz, én magammal vagyok elfoglalva” szü-
lő gyereke miért rossz, az egyértelmű. Érzelmi 
biztonság hiányában (gyakran a sikeres üzlet-
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emberek, karrierista anyák gyerekei is ilyenek) 
mindent elkövetnek, hogy a szüleik figyelmét, 
ha negatív megnyilvánulású is, magukra vonják, 
hisztiznek, bohóckodnak, rendetlenkednek. Míg 
az ilyen gyerekek viselkedése könnyen megérthe-
tő, addig elgondolkodtató, miért válik igazán jól 
neveltté, problémamentessé az a gyermek, akit a 
szülő csak szőrmentén nevel. Nos, ezek a gyere-
kek gyakran azért jók, mert tartanak attól, hogy 
a szülő gond nélkül lemond róluk, lepasszolja 
őket, ezért igyekeznek a legkevesebb problémát 
okozni, megtanulnak háttérbe húzódva, szófoga-

dóan élni. Általában kamaszkorukban aztán pál-
fordulás történik, és megpróbálnak mielőbb más, 
nagyobb biztonságot jelentő személyt vagy cso-
portot találni. Valamennyi esetről elmondhatjuk, 
hogy nem jó a gyermek fejlődése szempontjából, 
mert a világban nehezen eligazodó gyermek nem 
kapja meg az útmutatást a viselkedéséhez.
Nem mindegy mikor, és hogyan dicsérjük a gye-
reket.  A szülői dicséret:
Te jó gyerek vagy! Milyen szerencsés vagyok, 
hogy a szülőd lehetek!

Dr. Bánkuty Józsefné

„Szeretni annyi: -elfogadni, 
kitárt szívből többet adni!
Másokban meglátni a szépet,
S örökre hinni: szép az élet!”
(Aranyosi Ervin)

Ezúton szeretném megragadni az alkalmat, hogy 
megköszönjük mindazoknak a segítségét, akik 
az évek során óvodánkat bármilyen módon tá-
mogatták.
Elsősorban szeretném megköszönni Matolcsy 
Gyöngyi polgármester asszony, illetve a képvi-
selő-testület munkáját, és segítségét. Az önkor-
mányzat minden dolgozóját is köszönet illeti, 
mert amikor, és amiben a segítségüket kérem, ők 
szívesen támogatják óvodai munkánkat.
Külön szeretnék köszönetet mondani Réfy Imré-
nek, a KARÁT alapítvány elnökének, és a KA-
RÁT Alapítvány minden kedves tagjának, hiszen 
nagyon nagy segítség számunkra, amit tőlük ka-
punk.
Nagyon köszönöm a helyi polgárőrök adomá-
nyát, amiből a karácsonyfa alá rengeteg játék fog 
jutni.
Szeretettel köszönöm Mocher Istvánnak, a Bala-
ton Kapuja Polgárőr Egyesület tagjának az éves 
polgárőri tevékenységéért járó jutalmat, amit óvo- 
dánknak ajánlott fel. 

Köszönöm szépen Majlinger Ferenctől kapott tá-
mogatásokat.
Szeretném megköszönni a NABE minden tagjá-
nak, Thury Attilánénak, hogy karácsonykor min-
dig gondol a gyerekekre.
A Mihály-napi süteményeket köszönjük a helyi 
nyugdíjas klub tagjainak.
Köszönjük szépen a kisboltok támogatását! 

Lila családi Abc, Vollár kisbolt, Balla garázsbolt 
minden kedves tagjának.

Az állatok világnapja programjának színesítését  
és a terápiás kutyának a részvételét a Julius-K9- 
nek köszönjük.
Köszönöm az óvodai szülői szervezet támogatá- 
sát!
Nem utolsó sorban köszönöm kolléganőim kitar- 
tó munkáját!
Még egyszer köszönöm szépen mindenkinek, akik  
bármilyen módon részt vettek óvodánk életének 
támogatásában!
Minden kedves olvasónak szeretnék áldott, békés  
ünnepeket kívánni!

Tisztelettel:
zsoBrák Mária

Óvodavezető

Köszönetnyilvánítás



civil élet 2018. november–decembercivil élet

24

Mozgalmas őszi időszak áll mögöttünk
A Nők a Balatonért Egyesület (NABE) balaton-
akarattyai és balatonkenesei csoportja idén is szí- 
nes, tartalmas és mozgalmas őszi hónapokat tud-
hat maga mögött. Kezdve a hagyományos éves 
csapatépítő kirándulásunkkal, amelyet ezúttal ok- 
tóber második vasárnapjára időzítettünk. 
Első úti célunk az Agostyánban létrehozott öko-
falu volt: a hely pontos neve Ágoston-liget, Tatától 
5 km-re található, a Gerecsei Tájvédelmi Körzet 
határán. A Természetes Életmód Alapítvány által 
kezelt 20 ha különleges terület, 2006 óta Natura 
2000 besorolást kapott. 
Népes NABE-csapatunk abban a szerencsés hely- 
zetben volt, hogy egy rendkívül elhivatott szakve-
zető segítségével ismerhettük meg az alapítvány 
által működtetett ökofalu életét. Az alapítvány 
1993 óta a komplex nevelési programjai segít-
ségével mintát mutat, a természetközeli életmód, 
a múltunk tisztelete iránt. Kiemelkedő a Történeti 
Ökológiai programjuk, ahol az ökofaluba láto-
gatók, óvodástól az egyetemistákig a nagy létszá- 
mú családokig találkozhatnak az elődeink élet- 
módjával, a hagyományok tiszteletével.
Bemutatják, egy ásatás eredményeként a 13-14. 
század életmódját, építkezését, táplálkozását, gaz- 
dálkodását, lelki életét, egy középnemesi falu 
múltján keresztül. A program címe: „Séta utcai 
ruhában a középkorban”.
Emellett a többórás séta során megnéztük az ország 
első, temetkezési célokra használható kegyeleti 
erdejét, útba ejtettük az Öregkovács-hegyi ása-
tásokon előkerült, jelenleg rekonstrukció alatt 
álló Árpád-kori körtemplomot, és felsétáltunk az 
Európa hírű Szent László-dombra.
Az agostyáni ökofaluban már több, mint húsz éve 
foglalkoznak őshonos állatok, tenyésztésével, ill.  
növények termesztésével (a magyar fajta há- 
ziállatok közül lovat, juhot, kecskét, nyulat, ba-
romfit, mangalica disznót nevelnek.)  A  látogatás 
során megismerkedhettünk az önfenntartó major- 
ság működésével, és meglátogathattuk a Kárpát- 

medencei Gyümölcsész Hálózat egyik minta-
kertjét. Ezen felül lehet itt állatot simogatni, gyógy- 
növényt gyűjteni, az érdeklődők elsajátíthatják a 
gyógyteakészítés tudományát, de az itteniek akár 
gazdáknak szóló tanácsadással is szolgálnak a 
vendégeknek. 
A kiadós séta után a 15. századi fogadóban közép- 
kori menü – tárkonyos mangalicaleves, fokhagy-
más petrezselymes tejföllel, kétféle ízesítésű le-
pénykenyér, cikória kávé, gyógytea, és egy pohár 
bor – várta a csapatot. A különleges gasztronómiai 
időutazást követően pedig a kirándulás következő 
állomása, a tatai Fényes Forrás Tanösvény felé 
vettük az irányt. Az egész évben, szezonon kí- 
vül is látogatható Fényes Forrás Tanösvény egy  
tizennyolc állomással rendelkező ökotu-risztikai 
útvonal, amely interaktív módon mutatja be a 
fürdő területének természeti kincseit.
Egyszerre informatív és szórakoztató turisztikai 
attrakció, mely bővelkedik kalandokban: önállóan, 
kötélhídon és csónakkal járhatják be a látogatók, 
és megcsodálhatják a karsztforrások lenyűgöző 
élővilágát. A tanösvényt a látogatóközpont helyi 
élővilágot bemutató kiállításai és foglalkozásai 
egészítik ki.
A láprétek és láperdők karsztforrásai 1973-ra a 
bányászat miatt kiapadtak, azonban annak leállta 
után, a kétezres években ismét megindultak.
A forrásokból enyhén szénsavas, 20-22°C hő-
mérsékletű víz tör fel. A térség egyedülálló nö-
vénytársulásoknak és állatvilágnak ad otthont.
2015-ben épült ki az egyedülálló, 1350 méter 
hosszan kanyargó, a láp fölé, cölöpökre épített, 
látványos ösvény, melyen számos információs 
tábla segít felfedezni a lápvidék páratlan állat- 
és növényvilágát, a forrásvidék látnivalóit, és 
megérteni a természeti jelenségeket. A tanösvény 
leglátványosabb része a közel 4 hektár nagyságú, 
mesés láperdőben, a nagy-égeresben kiépített sza- 
kasz a kilátótoronnyal. A nyílt vízfelületű lápból  
kikandikáló fatörzsek, égerfák valóban varázs-
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latossá teszik az egyedülálló tájat. Minden évszak 
tartogat valami gyönyörűséget, különösen szép 
a láp ősszel, mikor vékony, színes avarréteg ra-
kódik a kristálytiszta vízre. 
A mesebeli programot követően Tata egyik leg-
nevesebb cukrászdájában zártuk az igencsak 
tartalmas kirándulást, majd kisétáltunk a tó part-
jára, ahol gyönyörködtünk egy kicsit a város egyik  
legismertebb nevezetességében.
Élményből és különleges hangulatból tehát bőven 
jutott azon a napfényes októberi vasárnapon, és  
mi, a helyi NABE-csoport tagjai ezúton is sze-
retnénk megköszönni Thury Zsuzsának, hogy 
megszervezte ezt a tartalmas és sok látnivalóval 
szolgáló kirándulást.
A tatai kiruccanás után négy héttel, november 
10-én délután pedig már Kenesén serénykedtünk, 
merthogy az elmúlt évekhez hasonlóan idén is  
a Kultúra Háza adott otthont az immár hagyo-
mányos Márton Napi Libaságok elnevezésű 
NABE-rendezvénynek. 
Délután 3 órától sorra érkeztek a vendégek a közös 
városi libázásra, a Balatonkenesei Kultúra Házát 
benépesítő kicsik és nagyok létszáma, na meg a 
jelenlévők mosolygós tekintete sokadszorra is  
bebizonyította, hogy a Márton-napi kenesei soka-
dalom változatlanul egy népszerű, várva várt és 
sok érdeklődőt vonzó esemény. 
A rendezvény nyitányaként Vargáné Dobó Ka-
talin ismertette a Márton nap történetét, majd a 
kenesei Kippkopp óvoda óvodásainak szavalós-
éneklős-táncos műsora következett. A délután 
folyamán az emeleti kézműves foglalkozásokon 
libabábot, valamint igazán különleges, LED-del 
megvilágított lampiont is készíthettek az ügyes 
kezű gyerkőcök. De volt libás puzzle kirakás, 
kukorica morzsolás, többféle játékos vetélkedő, 
sőt, jó hangulatú táncház is Lippert Ferenc 
néptáncoktató  vezetésével. 
Mindeközben az „Aki Márton- napon libát nem 
eszik, egész évben éhözik…” jelmondatot szem 
előtt tartva a NABE-tagtársak jóvoltából isteni 
libazsíros kenyeret, ludaskását és ínycsiklandó 

házi süteményeket kóstolhattak a vendégek, akik 
a Kelet-Balatoni Borrend tagjai által felajánlott 
zamatos újborral öblíthették le a finom falatokat.
A rendezvény utolsó felvonásaként a kultúra 
háza előtti téren igazán hangulatos szabadtéri 
lampionos felvonulással zártuk a sokéves hagyo-
mánnyal bíró libás forgatagot. 

szűcs anikó (naBe tag)

Folytatva programjainkat, csatlakoztunk az Euró- 
pai Hulladékcsökkentési héthez (2018. novem- 
ber 17-25). 2018. november 21-re, az iskolában 
külön is kihirdetve, gyűjtőakciót szerveztünk a  
családoknak. A Balatonkenesei Kultúra Házá- 
ban a gyerekeket különféle oktató-társasjátékkal 
vártuk, miközben vállaltuk az elhasznált sütőo- 
lajok, elemek, izzók, fénycsövek begyűjtését.
Sajnos az érdeklődés igen csekély volt. 
2018. november 29.-én Labanc Györgyi kura-
tóriumi elnök (Természetes Életmód Alapítvány) 
előadásában egy tartalmas, egészségmegőrző dé- 
lutánt tölthettünk el. Györgyi megismertetett ben-
nünket a helyes táplálkozás szabályaival, a 3-1-2 
Meridián torna élettani hatásaival, gyakorlatával. 
Nagyon sok érdeklődő volt, akiknek a tetszé-sét 
méltán elnyerte Györgyi energikus, magá-val 
ragadó előadása. Köszönjük Pozsonyi Móniká- 
nak a TSZSZI, ismertebb nevén Idősek Nap-
közi Otthona vezetőjének, hogy otthont adott 
programunknak.
Év végi feladatunknak eleget téve, immár hagyo-
mányszerűen nagy lelkesedéssel szervezzük, fog- 
juk össze az akarattyai adventi vasárnapokat és 
díszítjük fel az óriás adventi koszorút.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani segítő-
inknek, a civil szervezetek vezetőinek és nem 
utolsó sorban tagjainknak az együttműködésért, 
a támogatásért.

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk! 
NABE csoport nevében: Thury Attiláné
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Évszakösszegző V.

KÖNYVAJÁNLÓ

Az idei őszünk meglehetősen rövidre sikeredett 
(hiszen jól tartotta magát a nyárutó, ami inkább 
nyárias volt, mint őszbe hajló). A hűvösebb reg-
gelek és esték csak novemberben köszöntöttek 
ránk, igaz, az Erzsébeteknek ajándékként hava-
zott egy ici-picit. Aztán folytatódott a nem túl 
hideg idő, egy kis, majd nagyobb esővel. Kora 
reggeli fehéren meredező fűszálakat a novem-
ber folyamán még nem láthattunk. Viszont sokat 
rugdoshattuk kedvünkre a pompás színű, illatú, 
és megnyugtatóan zizegő avart. Már aki nem 
szégyellte azt, hogy felnőtt létére ilyet művel, 
pusztán a saját örömére. A fegyelmezettebb sze-
mélyek talán csak titokban élvezték, míg gereb-
lyézték a házuk táját, de remélem legalább titok-
ban élvezték.
Aztán szinte teljesen pontosan a naptári ősszel 
egy időben megérkezett a tél. Mit remélhetünk 
tőle? Reméljük, hogy Akarattya apraja-nagy-
ja szépen éli meg az adventi időszakot, annak 
megfelelően amiért ki van találva, a várako-
zás, a lélekülepítés jegyében. Reméljük, hogy 
olyan karácsonyunk lesz, amelyre vágyunk: 
meghitt, szűk körben pihegős, vagy éppen pont 
ellenkezőleg, nagy családos, vidám hangulatú 
nevetős. Reméljük, hogy az újévi jókívánságok 
beteljesülnek. Reméljük, hogy a meggémberedett 

poloskák 99,9%-át elviszi a nagy fagy, és csak  
néhány példány marad, csak hogy ne halljon ki  
a Földön egy újabb faj. (Figyelem, tyúktulaj-
donosok! Helyi felfedezés: érdemes a tyúkoknak 
összegyűjteni eme népszerűtlen félfedesszárnyú 
rovarokat, imádják őket.)
Reméljük a jó egészséget, ezért persze a legköny-
nyebben tehetünk saját magunk is. Reméljük, 
hogy a jókedv nem hagy el senkit, és hogy amit 
elkezdünk, azt be tudjuk fejezni, szépen, okosan. 
Reméljük, hogy kedves ismerőseink és jóaka-
róink száma növekszik, mert rászolgálunk, ami 
visszacsatol, és pozitív spirálban tekeredik a vég-
telen jóindulat felé.
Reméljük, hogy Akarattya tovább szépül, remél-
jük, hogy korcsolyázhatunk/kocsonyázhatunk és 
reméljük, hogy jó nyarunk lesz, ám nem szélső-
séges, és a jó nem úgy értendő (strandolás szem-
pontjából), ahogyan a mezőgazdaságnak nem 
jó (azaz pont jókor majd mindig esik eső, pont 
elég). Reméljük a jó gyümölcstermést, legalább 
egy csillaghullásnak a látványát és sok-sok nap-
lemente csodálást.
Reméljük a legjobbakat. De főleg higgyünk ben-
ne és bizakodjunk, így baj nem lehet.

karáDi koVács kata

Angol nyelven jelent meg 
először és nemzetközi elis-
merést hozott Faludy számá-
ra. A „Magyar Gulágként" 
emlegetett könyv a második 
világháború és az 1956-os 
forradalom közötti sötét kor-
szak legmegrendítőbb irodal-
mi dokumentuma. Az And-

rássy út 60. és Recsk poklát 
megjárt költő sorsát 1953-ig, 
a táborból való szabadulásá-
ig kísérhetjük figyelemmel. 
Kortörténeti jelentősége mel-
lett a Faludyra oly jellemző 
irónia és elemi őszinteség 
teszi a könyvet lebilincselő 
olvasmánnyá.
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Nem rossz ez itt a kék napfényben.
A barakk földjén sár dagad.
Uszonyokat növesztek éjjel,
napközben zsenge szárnyakat.

A bőröm somfánál keményebb:
alája dugtam lényemet.
Nem mar a fagy, pofont nem érzek,
mag lettem végre héj helyett.

A beleimen is túladtam,
amikor majdnem megevett
az éhség; most csak szemsarkamban
szorongat még egy keveset.

Meg az is, hogy bolhák ugrálnak
és lakmároznak farkamon.
De mért is őrzök luxustárgyat
itt Recsken? Holnap eldobom.

Szerelem? szépség? szabad élet?
Álomnak még jó. Ásítok.
Farcsontomból üvegcserép lett.
Nagyon rossz ülnöm. Állni jobb.

Állok hát, a nehéz csákánnyal
kezemben, a havas úton.
A hajcsár néz. Biztos meglátta,
hogy felemelni se tudom.

Mindjárt hozzám lép, felrúg, megver,
agyoncsap. Csipkés fellegek,
vadkék ég. Mindent lát az ember,
és mindent mindjárt elfeled.
….
E földre én is készületlen
jöttem. Behúnyom a szemem.
Azt látom, ahogy megszülettem
védtelenül és meztelen,

Faludy György: Éhség

mint most. Mért jöttem a világra?
Mi volt a célja? Ne keresd!
Ez itt a fény nagy uszodája,
hová beugrattak fejest.

(Recsk, 1951 telén)
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Miért lett Isten emberré?

Karácsonykor Isten szeretetét ünnepeljük: Azt, 
hogy a végtelen Isten pici babaként a világra szü-
letett, s így sors-közösséget vállalt velünk ember 
voltunkban.
Az evangélisták közül Máté és Lukács részletesen 
leírják Jézus születésének körülményeit, János 
pedig így fogalmaz: „Az Ige testté lett, közöttünk 
lakott, és láttuk dicsőségét, mint az Atya egy-
szülöttjének dicsőségét” (János ev. 1,14).
Jézus világra születésével kapcsolatban talán a 
legfontosabb kérdés: Vajon miért tett így Isten? 
Egy rövid elbeszélés segít ezt végiggondolni:
Volt egy ember, aki a karácsonyt csupán nagy 
szemfényvesztésnek tartotta. Nem volt kapzsi em- 
ber, éppen ellenkezőleg, kedves, jóravaló, csa- 
ládszerető, igazságos és őszinte ember volt.
Azonban nem tudta elfogadni azt, amit a ke-
resztyén egyházak hirdettek; hogy Isten Jézusban 

emberi testet öltött magára, vagyis emberré lett. 
„Igazán sajnálom, hogy szomorúságot okozok ez-
zel - mondta feleségének, aki hűséges templomba 
járó volt, - de egyszerűen nem tudom felfogni 
azt, hogy Isten emberré lett. Ennek számomra 
egyáltalán nincs semmi értelme.”
Szenteste felesége és gyermekei elmentek a 
templomba az éjféli istentiszteletre. Ő udvariasan 
elutasította, hogy velük tartson. „Úgy érezném 
magam, mint egy képmutató - magyarázta. 
- Inkább itthon maradnék, de ébren várlak 
benneteket.”
Nem sokkal azután, hogy a családja elhajtott a 
kocsival, havazni kezdett. Emberünk az ablakhoz 
lépett és nézte a hózáport, amely egyre hevesebb 
lett. „Ha Karácsony van, - jegyezte meg - az úgy 
szép, ha fehér.” Visszament a kandalló mellé, 
leült a székére, és elkezdett újságot olvasni.
Néhány perc múlva egy tompa puffanás riasztotta 
meg. Nemsokára újabb követte, majd még egy.  
Azt gondolta, hogy valaki egész biztosan hó- 
golyót dobál az ablakra. Mikor a bejárati aj-
tóhoz ment, hogy végére járjon a dolognak, egy  
madárcsoportot látott, amely szánalmasan össze- 
kuporodott a hóban. Elkapta őket a vihar, és két-
ségbeesetten menedéket keresve megpróbáltak 
berepülni az ablakon.
„Nem hagyhatom ezeket a szegény teremtéseket, 
hogy itt pusztuljanak el a fagyban – gondolta. - 
De hogyan segíthetnék rajtuk?” Akkor eszébe 
jutott a magtár, ahol a gyerekek póniját tartották. 
„Az jó meleg hely lenne nekik.” Gyorsan magára 
kapta a kabátját és csizmáját, és az egyre mélyebb 
hóban a pajtához botorkált. Szélesre tárta az 
ajtókat, és felgyújtotta a villanyt.
De a madarak nem repültek be. „Az ennivaló 
becsalogatja őket.” - dörmögte félhangosan. 
Ezért visszasietett a házba kenyérmorzsáért, 
a hóra szórta, hogy utat mutasson a pajtához. 
Megdöbbenésére a madarak ügyet sem vetettek 
a kenyérmorzsára, és továbbra is reménytelenül 
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puffantak bele a hóba. Próbálta beterelni őket a  
pajtába, körbejárva, és a kezével hessegető moz- 
dulatokat téve. Azok minden irányba szétreb-
bentek, csak éppen nem a meleg, kivilágított 
pajtába. „Azt hiszik, hogy én egy furcsa, ré-
misztő alak vagyok - mondta magában. - És 
fogalmam sincs, hogyan értessem meg velük, 
hogy megbízhatnak bennem. Bárcsak néhány 
percre én is madár lehetnék, akkor talán biztos 
helyre vezethetném őket.”
Abban a pillanatban elkezdett zúgni a templom 
harangja. Némán állt egy ideig, hallgatva a 
harang zúgását, amely a karácsonyi jó hírt adta 
tudtul. Akkor ott, a hóban térde esett. „Most már 

értem, - suttogta - most már látom, miért kellett 
ezt tenned.” (Louis Cassels novellája nyomán)
Isten Jézusban olyanná lett, mint mi vagyunk. 
Így tudott minket emberi végességünkből, elve- 
szettségünkből megmenteni. Így tudott utat készí-
teni nekünk az Ő országába. Végtelen szeretet!
Karácsonykor a mi szeretetünket ajándékokkal, 
szeretteink meglátogatásával fejezzük ki. 
Gondoljunk azonban hálával Isten szeretetére 
is Jézus születésnapján, így legyen teljes az 
ünneplésünk! Áldott Karácsonyt kívánok!

néMeth Péter

lelkész

KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR ALKALMAI
A REFORMÁTUS GYÜLEKEZETBEN

Balatonakarattyán (az Imaházban):
December 25. Karácsonyi istentisztelet úrvacsorával 9 órakor
December 30. Vasárnap Óévi hálaadó istentisztelet 9 órakor

Mindenkit szeretettel várunk alkalmainkra!

A tettekben megvalósított szeretet!
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A Magyarok Nagyasz-
szony Katolikus Ka- 
ritász csoport tagjai 
minden évben Ár-
pád-házi Szent Erzsé-
bet ünnepén tesznek 
ígéretet, hogy a szere-
tet jegyében odaállnak 
a kicsik, a betegek, a 
rászorulók mellé, jó-
tettel és segítséggel. 
Árpád-házi Szent Er- 
zsébet a példa szá-

munkra, hisz ő nemcsak észrevettem a szükséget, 
hanem finom lelkülettel segített is rajta. Ebben 
az évben is tizenhatan tettünk ígéretet, hogy a 
Balatonkenesei Plébá-nia területén (Balatonk-
enesén, Balatonakarattyán és Balatonvilágoson) 
Árpád-házi Szent Erzsébet példáját követve ak-
tív segítséget nyújtsunk a testi és lelki rászoru-
lóknak. Ezen az ünnepen kis kenyereket is osz-
tottunk a szentmisék után, és szívesen fogadtuk 
nagylelkű emberek adományait. Természetesen 

a csoportnak mindenki tagja lehet, aki szeretne 
részt venni a jótevő szeretet művében és minden 
támogatást szívesen veszünk és köszönünk, hisz 
rengeteg lehetőség van az adományok továbba-
dására.
Szeretném megköszönni Horváth Tiborné Évi-
nek, hogy eddig gondos szeretettel vezette a Ka-
ritász csoportot és köszönöm, hogy most engem 
kértek fel erre a szolgálatra. Itt szeretném meg-
köszönni helyi önkormányzatnak és a helyi vál-
lalkozóknak, hogy ebben az évben is támogatták 
munkánkat.
Azoknak, akik támogatnak minket, azoknak, 
akikjó szívvel gondolnak ránk, azoknak, akiknek 
a szeretet tettekben is megnyilvánul, azoknak, 
akiknek fontos a másik ember, egyszóval azt hi-
szem mindenkinek, áldott karácsonyi ünnepeket 
kívánunk.

horVáth Jánosné rózsika

Magyarok Nagyasszony Katolikus Karitász  
csoport vezetője
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Táruljatok föl, örök kapuk, a dicsőség  
Királya bevonul

Amikor kedvünk támad egy kicsit sétálni, azt 
vesszük észre, hogy már advent idején kigyúl-
nak a karácsonyi fények az utcákon, tele vannak 
feldíszített karácsonyfákkal a boltok, karácsonyi 
vásárokat szerveznek országszerte. Sokan mond-
juk azt, hogy ez még korai, minek ezt elkezdeni, 
és elhasználjuk lelkünk ünnepi munícióját mire 
december 24-én este leülünk. De mégis! Tele 
vannak az ünnepi vásárok emberekkel, ha egy-
egy házba betérünk már kisebb díszek, girlandok 
ékesítik a szobákat, már hetekkel korábban ter-
vezzük az ünnepi menüt, az ünnepi asztal díszeit. 
Tudjuk, hogy talán korai a készülődés, de nehéz 
ellenállni! Persze tudjuk, hogy az advent még 
csak a készülődés ideje, az adventi koszorú mel-
lett dísztelen a templom, s az igazi az lenne, ha 
mi magunk is egy kicsit jobbá válnánk a nagy 
napra. 
Azon gondolkodtam, hogy miért fontos szá-
munkra, hogy karácsonyra minden angyalkás, 
betlehemes, fenyőágas legyünk körülöttünk? Sa- 
ját magamon is azt tapasztalom, hogy már ad-
vent idején szívesen gondolok előre karácsony 
napjára, hogy az milyen szép lesz, milyen öröm-
teli lesz! S mikor egyre közelebb és közelebb 
jutok a szentestéhez, egyre többször hallgatok 
karácsonyi zenéket, lassan díszbe öltözik a ko-
lostor is, fényfüzérek kerülnek a polcokra, gir-
landok az ajtókeretekre és valamire nagyon-na-
gyon készülök a lelkem mélyén! 
Számomra a karácsonyi díszekkel ékesített gir-
landos ajtókeretekről egy valóságos és mégis lát-
hatatlan kapu jut eszembe. Amikor egy kapun át-
megyünk, akkor egy új helyre kerülünk. Amikor 
a karácsonyi díszekkel körbefuttatott ajtó felé 
közeledünk, akkor szívünk mélyén különleges 
érzések futnak át, mert legbelül pontosan érezzük, 
hogy több van itt, mint egy csillogó-villogó ajtó-
keret. Valahol legbelül tudjuk, hogy van egy o- 

lyan hely, ahol nagyon jó lenni és szeretnénk ott 
lenni. Karácsony sokunknak erre ad lehetőséget, 
hogy lelkünk mélyén meghaladjuk önmagunkat, 
meghaladjuk a látható világot, átlépjünk a látható 
kapu láthatatlan részén, és részesei lehessünk egy 
olyan világnak, ami Istenhez tartozik. 
Maga karácsony ünnepe is egy kapu. A szeretet 
Istene ott áll a láthatatlan oldalon, én pedig itt 
állok a látható oldalon. Az ünnep, a karácsonyfa, 
a betlehemi szobrok, mind-mind arra vezetnek 
minket, hogy képesek legyünk átérezni, hogy itt 
sokkal többről van szó, mint néhány csillagon, 
és egy zöld fán, ami a lakásba hozva pusztulás-
ra van ítélve. Az emberek megváltoznak ezen 
a napon. Van, aki lélekben megérzi ezt a másik 
világot, amely éppoly valóságos, és ő lelkében 
találkozik az emberré vált szeretettel, és van, aki 
még készülődik rá, hogy megtegye a nagy lépést.
A betlehemállítás lényege az egykori események 
átélése, ami hozzásegíti az embereket, hogy saját 
szívükben készítsenek jászolt, amelybe minden 
karácsonykor beleszülethet az Isteni Kisded, aki 
nincstelenül jött a világra, magára véve minden 
emberi fájdalmat és szomorúságát, de örömöt és 
szép vágyakat is. Az Ige testté lett és közöttünk 
élt. A Szeretet emberi testet öltött. Karácsony ün-
nepe kaput nyit önmagunkon túlra.
Áldott és beteljesült örömmel teli adventi ké-
szülődést és karácsonyi ünnepeket kívánok!

m. tERéz nővéR
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Karácsonyi történet
 Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első havat. Ka-
rácsonytájt érkeztek meg nyugat felől a szürke 
fellegek, s letették terhüket a hegyek koszorúja 
övezte völgyben, de nem olyan városias, hosz-
szú szállingózás módján, hanem vastag bun-
da alá került a táj, a falu. Az iskolának akkor 
egyszeribe vége szakadt, a szünidő kezdetét 
nem a kalendárium betűi, hanem az első hó je-
lentette. Mi már december eleje óta a regge-
li felkelés után azonnal az ablakhoz siettünk, 
hogy ledörzsölve a jégvirágokat, megláthassuk  
az első havat, szabadságunk kezdetét. 
Idén sem kellett csalódnunk. Már november vé-
gén megjelentek a fellegek, András-napra már 
hósipka borította a Kömöge tetejét, s december 
közepén egy éjszaka két arasznyi hó hullott, 
beterített mindent, s mesevilágot varázsolt a 
környékre. Hurrá! - rohantunk vissza az ablaktól, 
s sarokba dobva az iskolatáskát, lázasan kezdtük 
szőni a szünidei terveket. Kertünk vége a hegyek 
lábáig nyúlott, s kukoricacsutkát cipőnkre kötve 
vígan siklottunk a havon. Csúszkálással, ród-
lizással telt az idő, s este, mikor a konyhában 
egybegyűlt a család, hallgattuk az öregek szavát, 
apám, Márton tréfálkozásait, a világ gondját, s 
körülfogott bennünket anyám szerető gondosko-
dása. Kezdetét vette a sütés-főzés, a készülődés. 
Hamarosan itt a karácsony. S mikor apánk egy 
este azt mondta, hogy másnap levágjuk a disz-
nót, tudtuk, már csak napok vannak hátra, s es-
ténként leszakítva a leveles naptár lapjait, mi, 
gyerekek, lestük azt az egyre közelebb kerülő 
piros betűs számot. Már a szánkózás sem volt az 
igazi, s amíg a férfiak az udvarban tettek-vettek 
az állatok körül, mi néztük a konyhaasztal köré 
kuporodva az anyám keze alól kikerülő mézes 
figurákat, cukordíszeket, apró meglepetéseket. 
Titkolózni nemigen lehetett, nem is volt rá szük-
ség. Őszinte világ volt a miénk, tiszta szán- 
dékú, egyszerű szavú. Úgy mondták otthon: kará- 
csonykor Jézust várjuk, hogy eljöjjön hozzánk,  

készülünk, hogy méltónak találjon minket.
S az igazi ajándékok ezek az esték voltak, ami- 
kor a család összehajolva, gyerekek és szülők 
közös izgalmával, tréfálkozással az eljövendő  
nap örömében készülgetett.
Egy este, hogy apám elfújta a lámpást, Dorka hú-
gom odasúgta anyjának: Anya, ugye a Mennyor-
szágban is így telnek az esték? Anyám igenére már 
tudtuk, eljön ő hozzánk, mint tavaly, tavalyelőtt, 
s amióta csak az eszemet tudom. Aznap szépet ál-
modtam, angyalok seperték a havat a behavazott 
utcán. Egy meglepetés azonban mindig volt. A fa. 
Ezt mindig apám hozta, de oly észrevétlen, hogy 
mi, gyerekek sehogy sem értettük, hogyan ke-
rül oda az asztalra, csak lenyűgözve álltuk körül 
este a gyertyafényben alakot öltő karácsonyfát. 
A várt reggelen apám szokás szerint fogta a fej- 
széjét, felvette hótaposó csizmáját, s mikorra  
mi előkászálódtunk a meleg dunyhák alól, már 
csak imbolygó alakját láttuk a hegynek tart- 
va a fehér hómezőben. A fát még az ősszel ki-
nézte. Igaz, kicsit messze kellett mennie fel a he- 
gyekbe, de ezt az utat minden évben megtette,  
talán neki is le kellett tenni a gondokat, kóborolni 
a csendes, behavazott tájon.
A hó érintetlen volt, nehezen haladt előre. Itt-ott 
állatnyomokat látott. A fagy megdermesztette a 
fákat, bokrokat, s tündérvirággá varázsolta az 
erdőt. A Kömöge alatt vitt az útja, aztán fel egy 
dombtetőre, majd végig a gerincen. Megismerte 
a helyet. Az ősszel itt kaszáltak egy réten, s már 
akkor látott egy kis fenyőfát. Arányos termete, 
dús ágai, tömött levelei, szürkészöld színe rög-
tön feltűnt neki, s képzeletében már látta is felöl-
töztetve a szoba sarkában. Ott is volt a fa egy kis 
beszögellésben, évszázados fenyők oltalmában. 
Két csapásra kivágta, majd kicsit megpihenve 
belakmározott tarisznyájából, amelyet anyám 
varrt neki, s elindult visszafelé. A megindult hóe-
sés betemette a nyomokat, s bizony iparkodnia 
kellett, hogy sötétedésre visszaérjen. Baljós zú-
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Karácsonyi sütemény

gással feltámadt a szél. Hóna alatt a fenyőfával 
ugyancsak különös látvány lehetett. De ismerte 
a tájat, hiszen itt gyerekeskedett, s a falut is alig 
hagyta el. S mikor arról beszélt az unszolásunk-
ra, hogy volt egyszer Pesten is, teljes bizonyos-
sággal gondoltuk, hogy apánk világlátott ember. 
Leért a völgybe, s már erőst szürkült az idő, mi-
kor elérte a falu első házait. A hegyek alatt, a 
forrásnál - hova együtt jártunk a nyáron a többi 
gyerekkel vízért -, kis ház állott. Egy öreg juhá-
szé volt, kit, mivel nem csizmában járt, hanem 
bakancsban - mindenki Bakancsos Pista bácsi-
nak szólított. Rossz érzés fogta el apámat a be-
havazott udvar, a setét ablakok láttán. Megnyi-
totta a kertajtót, letámasztotta a fát a tornácra és 
benyitott a házba. Pista bácsi az ágyban feküdt. 
Mi van magával? - kérdé apám, ahogy meggyúj-
totta a világot. Beteg vagyok, Márton - mondta 
az öreg. A kályha hideg volt. - Mindjárt befűtök. 
Zsófi majd holnap hoz meleg levest meg kóstolót. 
Kiment a fészerbe, fát keresett. De csak a hó 
alatt talált nyirkos, korhadt fadarabokat, így a 
feladat reménytelennek látszott. Aztán pillan-
tása az ajtónál lévő fára esett. A tuskóra tette a 
kis fenyőt, s nagyot fohászkodva apróra hasí-
totta. Lassan pattogni kezdett a tűz, s fenyőillat 
töltötte be a kicsi házat. Pista bácsi megköny-
nyebbedett. Akkor holnap - mondta apám búcsú-
zóul. Már nagyon vártuk őt. Nehéz lépteit hallva 
izgalom vett rajtunk erőt. Végre mindannyian 

együtt vagyunk idehaza. Mikor pillantásunk fe-
hér arcára esett, csak annyit gondoltunk, milyen 
hideg lehet, s újra átadtuk magunkat a várako-
zás bódító érzésének. Anyám néhány szót vál-
tott apámmal, majd ünneplőbe öltözve ültünk 
le a konyhában, s kezdődött, amit úgy vártunk. 
Apám ölbe vett bennünket, s szokásunk szerint 
mesélni kezdett egy idegen országról, egy há-
zaspárról, a születendő kisgyermekről, embe-
rekről, hatalmasokról és szegényekről. Beszélt 
a rokonokról, a barátokról, a nélkülözőkről, s 
percek alatt odavarázsolta elénk a falut, a múltat 
és jövőt, az egész világot. Aztán énekelni kezd-
tünk, s mikor a kis csengő megszólalt, nagy iz-
galommal nyitottuk ki a szobaajtót. Az asztalon 
egy tányérban ott voltak a mézes és cukrozott 
díszek, égtek a gyertyák a tartókban, de a fa, a 
fa nem volt sehol. Könnyes szemmel, kérdőn 
néztünk apánkra. A sarokban állt, anyával egy-
máshoz hajoltak, szemükben megcsillant a gyer-
tyák fénye. Találkoztam az úton Vele, elkérte a 
fát, én meg odaadtam neki, hiszen nem illik egy 
kérést Tőle megtagadni. Szavai megnyugtató-
an csengtek. Anyám, hogy a csend feszültségét 
feloldja, az ünnepi asztalhoz invitált bennünket. 

Boldog karácsonyt mindenkinek - mondta, és be-
hozta a gőzölgő levest.

Garay anDrás

Mákos és diós változathoz sütés nélkül
Hozzávalók:
citrom reszelt héja, puha rama vajas íz: 11 dkg.
darált keksz: 5 dkg., porcukor: 5 dkg. pörkölt, 
darált dió vagy darált mák: 7 dkg. mézeskalács 
fűszerkeverék: 2 csapott mokkáskanál, vanília 
kivonat: 1 teáskanál baracklekvár: 5 dkg.

Elkészítés: 
Vegyünk két nagy tálat, keverjük el benne a szá-

raz alapanyagokat külön a diós, és külön a mákos 
kiflikhez. Majd adjuk hozzá mindkét tésztához 
a vanília kivonatot, a puha rama vajas ízt, és a 
baracklekvárral gyúrjuk őket tésztává addig, amíg 
formázható masszává áll össze. Ha szükséges 
adjunk még hozzá baracklekvárt vagy vizet. Pi-
hentessük a hűtőszekrényben legalább egy fél órát, 
hogy könnyebben formázható legyen. Sodorjunk 
a tésztákból apró kifliket, majd forgassuk meg  
őket porcukorban. Jó étvágyat!
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Lábtenisz sikerek

Emlékezés 
A 120 éves magyar labdarúgás néhány kiválósága Akarattyán

Magyar sikerekkel zárult a november 23-án és 
24-én Szentesen megrendezett Junior Lábtenisz 
Világbajnokság. 2 aranyérem és 3 ezüstérem a 
zsákmány. A hazai csapatban 2 akarattyai nevelés 
is jeleskedett: Vaszil Krisztián és Fodor Ádám. 
Királyvölgyi Krisztián és Tömböly Dávid, 
egyesületünk két játékosa bekerült a magyar láb-
tenisz válogatott keretébe és részt vettek a Ko-
lozsváron megrendezett Lábtenisz Világbajnok-
ságon. Ők az előkelő hatodik helyezést érték el.

Szívből gratulálunk mindkét korosztálynak!

Ventics áGnes

Az elmúlt 90 év során Balatonakarattyát nem-
csak az írók, költők, művészek, állami vezetők 
és politikusok, hanem a sport kiválóságai, ismert 
sportolók, labdarúgók is kedvelték. 
Felkérésemre Dénes Tamás, a kétszeres nívódí-
jas kiváló sporttörténész, még 2016-ban a Koltai 
család részére elkészítette „A magyar labdarúgás 
néhány kiválósága Balatonakarattyán” című – 34 
oldal terjedelmű – kéziratot. Az összeállítás 6 ki-
váló, akarattyai érdekeltségű válogatott játékos 
sportpályafutását tartalmazza képekkel, érdekes 
történetekkel és eseményekkel gazdagítva a kéz-
iratot. A hat válogatott játékos, Koltai (Kolhanek) 
József, Grosics Gyula, Rudas Ferenc, Dalnoki 
Jenő, Bálint László és Nyilasi Tibor. A felsorolt 
játékosok összesen 263 alkalommal szerepeltek 
a magyar válogatottban. (A teljes kéziratról DVD 
készül az Akarattyai Könyvtár részére.)
Figyelembe véve, hogy a magyar labdarúgás 
2017-ben ünnepelte, a Ferencváros pedig 2019-
ben ünnepli alapításának 120. évfordulóját, a 
szerkesztő a cikk közzétételével kívánt megem-

lékezni a két jeles évfordulóról.
Legyen ez a megemlékezés egy főhajtás is azon 
válogatott játékosok előtt, akik sok dicsőséget 
szereztek labdarúgásunknak és az országnak, de 
már nem lehetnek közöttünk.
„Az akarattyai kiváló labdarugóknak, Balatona-
karattya rendszeres látogatóinak élete átfogja a 
magyar labdarúgás tizenkét évtizedét.
Koltai- (Kolhanek) József, a nagy pionírok egyi-
ke, a magyar labdarúgás hőskorát szimbolizálja. 
Tagja volt az első válogatott csapatnak, játszott 
már az első bajnokságban. 1903-tól kezdődően 
egy bő fél évtized alatt három különböző csapat 
tagjaként vehetett át a bajnoki címért járó elis-
merést. Más kérdés, hogy aztán a „postásokkal” 
szerzett bajnoki titulust az MLSZ, ahogyan egy 
későbbi korban mondták, koholt vádak alapján, 
elvette.
Rudas Ferenc egy másik „magyar első”: a hajda-
ni világklasszis jobbhátvéd szerezte a II. világhá-
ború után az első gólt a nemzeti tizenegyben, il-
letve (Puskás Ferenc társaságában) őt hívták meg 
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50 focisztori 30-asoknak

elsőként a kontinensválogatottba. Az már kortü-
net, hogy az MLSZ, amely eleinte javasolta, vé-
gül nem engedte ki egyiküket sem a mérkőzésre.
Az akarattyaiak méltán büszkék arra, hogy Gro-
sics Gyula, az Aranycsapat legendás kapusa is 
gyakran töltötte a nyarakat köreikben. A Fekete 
Párduc nevéhez is fűződik néhány „elsőség”: ő 
volt az első magyar labdarúgó, aki három világ-
bajnokságon is szerepelt, mindmáig az egyetlen 
kapusunk, aki olimpiai és világbajnoki döntőben 
is védhetett. 
A helsinki olimpián csapattársa volt Dalnoki Jenő, 
akiről kevesen tudják, hogy az első kétszeres ér-
mes magyar labdarúgó olimpikon volt azt köve-
tően, hogy Rómában szerzett egy bronzot is az 
ötkarikás tornán. Ha már az elsőségeknél tartunk: 
Ő volt az első, aki játékosként és edzőként is elju-
tott egy nemzetközi kupasorozat végjátékába, tíz 
évvel a Ferencvárossal megnyert VVK-elsőség 
után edzőként a döntőbe vezette a zöld-fehéreket 
a Kupagyőztesek Európa-kupájában.
Bálint László és Nyilasi Tibor is tagja volt annak 
a Fradinak, amely eljutott a bázeli fináléba. Az 
ő pályafutásukból is tudunk citálni elsőségeket: 
közismert, hogy a Bárónak becézett védő lett az 
első magyar futballista a szocializmus éveiben, 
aki az 1974-es „stop” után lehetőséget kapott a 
nyugati szerződésre.
Nyilasi Tibor, a népszerű Nyíl, aki az MLSZ kép-

viseletében 2016 augusztusában bábáskodott az 
új, balatonakarattyai műfüves pálya átadásánál. 
A nyolcvanas években az első legálisan külföldre 
szerződött magyar válogatott futballista lett, aki 
gólkirályi címet szerzett külföldön, méghozzá 
Ausztriában. 2015-ben, a válogatott stábjának 
tagjaként, ő is sokat tett azért, hogy a magyar lab-
darúgás az évek, sőt évtizedek hanyatlása után 
újra elinduljon felfelé.” 
Végszóként: A magyar labdarúgás lelkes tábo-
ra reméli, hogy a következő 120 esztendőben is 
a labdarúgás lesz a legnépszerűbb sportág Ma-
gyarországon. Bízzunk benne! 
(Dr. Koltay József szerkesztő)
Szeretném kiegészíteni id. Koltay József cikkét, 
még egy kiváló labdarúgóval, Szokolai László-
val. Szokolai László, a Ferencváros és a Sturm 
Graz válogatott játékosa, egyszeres magyar baj-
nok és kétszeres magyar kupagyőztes. 1977-ben 
került Budapestre a Ferencvároshoz, ahol 6 évet 
játszott. Nyilasi után a második legeredménye-
sebb játékos volt. 1983-ban Ausztriába szerződött 
a grazi Sturm-hoz. A Fradival itthon megnyert 
mindent, amit lehetett a fociban. A Sturm Graz 
csapatával az UEFA kupában játszott a négy közé 
jutásért.  1986-ban a magyar válogatottal Ciprus 
ellen az ő góljával jutottunk ki a világbajnokságra. 

Ventics áGnes

2018. december hó, id. Koltay József, 
Balatonakarattya díszpolgára, krónikása

50 focisztori harmincasoknak, 
avagy a 90-es évek legjobb fut-
balltörténetei: könyv született egy  
2010 óta tartó szenvedélyből, 
amikor néhányan hobbiból elindí-

tották a témakörben a Jó estét, 
Jó szurkolást! -retro fociblogot.  
A könyv szerzői: 
Banai Ádám, Bánkuty Tamás, 
Suchman Péter
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*Megjegyzés: A cikk Dénes Tamás, „A magyar labdarúgás néhány kiválósága Balatonakarattyán” című kéziratának felhasználásával készült.

Képek az akarattyai érdekeltségű  
kiváló labdarúgókról   

Koltai (Kolhanek) József (1882-1958), (Budapest Sport Club, 
FTC, Postás, MTK, Postás). Négyszeres válogatott, az első magyar 

válogatott tagja. Játékvezető, edző, sportvezető. Az FTC örökös 
bajnoka (1974)

Rudas Ferenc (1921-2015), (Kőbányai FC, Törekvés, FTC). 
Huszonháromszoros válogatott. Edző, a Fradi Baráti Kör elnöke.

Grosics Gyula (1926-2014), (Dorog, MATEOSZ, Honvéd, 
Tatabánya). Olimpiai bajnok (1952), hetvenhatszoros válogatott, az 

Aranycsapat tagja (1952-1956). Edző, sportvezető.  
A Nemzet Sportolója, Balatonakarattya Díszpolgára. 

Dalnoki Jenő (1932-2006), (FTC). Olimpiai aranyérmes (1952), 
bronzérmes (1960). Tizennégyszeres válogatott. Mesteredző. 
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Bálint László (1948), (FTC, FC Bruges, FC Toulouse,  

FC Grenoble). Olimpiai ezüstérmes, hetvenhatszoros válogatott, 
az év játékosa (1975), az FTC örökös bajnoka (1974). Vezető edző, 

szakmai igazgató, MLSZ Elnökségének tagja.

Nyilasi Tibor (1955) (FTC, FK Ausztria Wien). Európai ezüstcipős (1981), hetvenszeres magyar válogatott, magyar gólkirály (1981), 
 osztrák gólkirály (1984), Európa válogatott (1981). Mesteredző, az MLSZ Elnökségének tagja.

Szokolai László (1952), (FTC, Sturm Graz). Tizenkétszeres  
válogatott
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Szerkesztőségi oldal

Tisztelt akarattyai újságolvasók!

Kérünk minden Akarattyát szerető fotóst, hogy készítsenek felvételeket településünk-
ről. Célunk az, hogy újságunk részére minél több fénykép készüljön községünkről. 
Szívesen fogadunk archív, régi felvételeket, képeslapokat is beszkennelve, illetve  
igény esetén beszkenneljük.  A legjobb felvételeket szeretnénk megjelentetni az 
Akarattyai Naplóban, valamint szeretnénk létrehozni egy képes gyűjteményt is a 
jövőben. Az Akarattyai Napló jogot formál a beérkezett képek újságunkban történő 
felhasználására, illetve az Akarattyát népszerűsítő anyagainkban a felvétel készítője 
nevének feltüntetésével. A képek beküldésével a szerző lemond a fotók jogdíjáról. 
Csak elektronikusan nem szerkesztett képeket várunk lehetőség szerint legalább 5 MB 
méretű legyen. Kérjük a beküldő rövid bemutatkozását Akarattyához való kötődéséről. 
A fényképek folyamatosan küldhetők címünkre: 8172 Balatonakarattya. Iskola u. 7. 
elektronikus adathordozón, vagy hivatal@balatonakarattya.hu levélcímre. Várjuk 
felvételeiket egész évben, és köszönjük munkájukat, amellyel gazdagítani tudják 
Akarattya értékeit, és örömet szereznek olvasóinknak.

Az Akarattyai Napló terjesztése
Az Akarattyai Napló kapható  az önkormányzat hivatalában munkaidőben, valamint e-mail cím megadása 
esetén elektronikus úton is igényelhető: felvesszük címét a levelező listára, és körlevélben elküldjük. A 
lap letölthető a www.balatonakarattya.hu honlapunkról is. Újságunkat megtalálja a következő helyeken: 
Hanák ABC, Vollár Zöldségbolt, FOCUS-COOP BT, Posta, Lila ABC, Pelso ABC, Szépkilátás Bisztró. 
Kérjük az olvasókat, csak egy-egy példányt vigyenek el, hogy mások is hozzájuthassanak a laphoz.

Hirdetési árak 
az Akarattyai Naplóban

1 teljes oldal = 30 000 Ft + Áfa

½ oldal = 15 000 Ft + Áfa

¼ oldal =    7500 Ft + Áfa

1/8 oldal =    5000 Ft + Áfa

Megrendelés: 
hivatal@balatonakarattya.hu

Balatonakarattya Önkormányzatának havilapja

Felelős Kiadó: Balatonakarattya Község Könyvtára
Szerkesztőség: Közösségi Ház és Könyvtár, 8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7.

Tel.: 88/656-677, 20/215-0870 • e-mail: hivatal@balatonakarattya.hu • www.balatonakarattya.hu

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

ISSN 2415-9336

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

Az Akarattyai Napló teljes tartalma szerzői jogvédelem alá esik, amely tekintetében a kiadó minden jogot 
fenntart. Az újságot, vagy annak részeit bármilyen formában reprodukálni, közzétenni 

(beleértve az interneten történő közzétételt), terjeszteni, többszörözni kizárólag a kiadó előzetes, 
írásbeli engedélyével lehetséges.

Jótékony karácsonyi vásár az oviban
Az óvodai dolgozók és a szülői munkaközösség szeretettel invitál minden kedves érdeklődőt az óvo-
dai karácsonyi kis-vásárra. A vásárocska december 17–19-ig tart nyitva reggel (7:30–9:00) és délután 
(15:00–16:30). A vásáron elsősorban kézzel készített karácsonyi hangulatú tárgyakat lehet megcsodálni 
és vásárolni. 
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Közérdekű információk

Balatonakarattya Község 
Önkormányzati Hivatal:
8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7.
e-mail: hivatal@balatonakarattya.hu
☎︎88/656-677, 20/215-0870
Hétfő–csütörtök: 9.00–16.00
Péntek:               9.00–13.00
.......................................................
Polgármester/alpolgármester vagy 
képviselői fogadóóra:
(előzetes bejelentkezés alapján) 
szerdai napon: 14.00–16.00
……………………………………….
Polgár Beatrix jegyző:
Balatonfőkajár, Kossuth u. 8.
☎ 88/483-181
……………………………………….
Könyvtár, Közösségi Ház:
Balatonakarattya, Iskola u. 7.
☎ 88/656-677
e-mail: hivatal@balatonakarattya.hu
Nyitva tartás:
H-K: 9.00–15.00, Sz-Cs: Zárva
Péntek:                  9.00–13.00
……………………………………….
Területi Szociális Szolgáltató:
Balatonkenese, Táncsics M. u. 20.
☎ 88/482-943
………………………………………..
Szakápolói szolgálat:
Balatonkenese, Táncsics M. u. 16.
☎ 20/950-8805, 70/379-0429
………………………………………...
Balatonakarattyai Szilfa Óvoda:
Balatonakarattya, Bakony u. 7.
☎ 88-481-811, 20/484-8824
………………………………………..
Iskola:
Balatonkenese, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.
☎ 88/481-844
honlap: www.pilinszkyiskola.hu
e-mail: titkar@kenisk.sulinet.hu
………………………………………..
Posta:
Balatonakarattya, Rákóczi u. 69.
☎ 88/574-880, 30/834-7491
Hétfő–péntek: 8.30–15.00
Szombat:        8.00–12.00
………………………………………..
Balatonfűzfői Kormányablak: 
Balatonfűzfő, Nike krt. 1.
☎ 88/550-293

Háziorvosi ellátás:
Balatonakarattya, Szent István u. 1.
Dr. Détár Bianka ☎ 30/989-4302
Rendelő: ☎ 70/774-2000
Hétfő: 8.00–10.00
Kedd: 13.30–15.30
Szerda: 12.00–13.30
Csütörtök: 8.00–10.00
Péntek: 8.30–10.00
……………………………………….
A rendelőben fiókgyógyszertár
működik!
Nyitva tartás:
Hétfő:       8.30–9.30
Kedd:      14.00–15.00
Szerda:   12.00–13.00
Csütörtök:        –
Péntek:     8.30–10.00
……………………………………….
Gyermekorvosi rendelés:
Balatonakarattya, Szent István u. 1.
Dr. Meláth Viola ☎ 70/315-7965
Hétfő–péntek: 8.00–9.00
Tanácsadás:
Balatonkenese, Óvoda u. 8.
Kedd:        12.00–13.00
Csütörtök: 12.00–13.00
………………………………………..
Fogorvosi körzet:
Balatonkenese, Óvoda u. 8.
Dr. Gyürüs Ervin ☎ 88/491-683
………………………………………..
Tátorján Gyógyszertár:
Balatonkenese, Fő u. 23.
☎ 88/481-283
Hétfő–péntek: 8.00–18.00
………………………………………..
Központi orvosi ügyelet:
Balatonalmádi, Petőfi S. u. 2–4.
☎ 88/412-104
Hétköznapokon: 16.00–8.00
Hétvégén és munkaszüneti 
napokon: 8.00–8.00
………………………………………..
Állatorvos:
Balatonkenese, Gyógyszertár u. 2.
Dr. Zoltán Levente ☎ 70/436-5079
Hétfő:  18.00–19.00
Kedd-Péntek: 17.00-19.00

Rendőrség: 
Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 7.
☎ 88/584-970, 88/584-971
………………………………………..
Vízirendőrség:
Siófok ☎ 84/310-712
…………………………………………
Tűzoltóság: 
Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltó 
parancsnokság: ☎ 88/590-625
…………………………………………
Vasútállomás: ☎ 88/481-017
………………………………………..
E-ON: Veszprém, Kossuth L. u. 6.
☎ 40/220-220
Műszaki hiba bejelentése:
☎ 80/533-533
…………………………………………
DRV ZRt. Ügyfélszolgálat:
Siófok︎☎ 80/240-240
…………………………………………
Gáz: ügyfélszolgálat 
☎ 061/20/30/70-4749999
Gázszivárgás: ☎ 80/301-301
…………………………………………
Szemétszállítás: 
Vertikál Nonprofit Zrt.:
☎ 22/366-029, 22/576-070
e-mail: info@vertikalrt.hu
…………………………………………
Református Lelkészi Hivatal:
☎ 88/481-348
…………………………………………
Római Katolikus Plébánia Hivatal:
☎ 88/481-146
…………………………………………
Balatonakarattya Fürdőtelep 
Egyesület: akarattyafurdo@gmail.com
…………………………………………
Balatonakarattya területén 
közvilágítási hiba bejelentése:
☎ 80/205-020 
☎ 88-656-677, 0620/215-0870
e-mail: hivatal@balatonakarattya.hu
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Weöres Sándor:: Nől a dér, álom jár

Nől a dér, álom jár,
hó kering az ág közt.
Karácsonynak ünnepe
lépeget a fák közt.
Én is, ládd én is, ládd,
hóban lépegetnék,
ha a jeges táj fölött
karácsony lehetnék.
Hó fölött, ég alatt
nagy könyvből dalolnék
fehér ingben, mezítláb,
ha karácsony volnék.

Kép: Balatonakarattya, Rákóczi park


