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Szeretettel köszöntök mindenkit, áldott békés ka-
rácsonyi ünnepeket és boldog, járványmentes új 
évet kívánok mindenkinek!
Az adventi várakozás a karácsonyhoz vezeti el az 
embert, a karácsony pedig a szeretet által egy-
máshoz vezet bennünket. Ilyenkor félretesszük 
az ellentéteket, és ha csak rövid időre is, de békét 
kötünk embertársainkkal. Az idei év más, mint az 
eddigiek. A COVID 19 átírta a terveinket, és kor-
látozta a lehetőségeinket, és egyben várakozunk 
az új oltóanyagra. Ez a mostani járvány megtanít 
bennünket türelemre, és az egymás iránti szolida-
lításra, az idősek és betegek odafigyelésére és se-
gítésére. A karácsonyt kicsi és nagy egyaránt vár-
ja, a kisebbek sok ajándékot, a felnőttek inkább 
pihenést, nyugalmat remélnek tőle. Jó lenne, ha 
az ünnep szépségét nem az ajándékok nagysága 
adná, hanem a szeretet, amiből mindenki része-
sülhet, és amit mindenki adhat. A Karácsony a 
legszebb, legbensőségesebb ünnepünk, lehetősé-
get nyújt arra, hogy a szeretet és az összetartozás 
jegyében gyertyát gyújtsunk. Ilyenkor van igazán 

alkalmunk arra, hogy a kinti világunkban egy kis 
szünetet tartsunk és szeretteink körében békésen, 
meghitten ünnepeljünk.
Idén sajnos elmaradtak a szokásos rendezvénye-
ink, a gyerekeknek a Mikulás ünnepség a kö-
zös tánccal, és a civil szervezetek adventi gyer-
tyagyújtással egybekötött találkozásai. Kívánom 
mindannyiunknak, hogy jövőre újult erővel, 
egészségesen folytassuk közös utunkat. Vigyáz-
zunk egymásra! 
Boldog békés vírusmentes új évet kívánok min-
denkinek!
2020. december

Matolcsy Gyöngyi 
polgármester

Polgármesteri köszöntő
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Gratulálunk!

Gratulálunk, Alpolgármester úr!

Örömmel vettük a Kúriának a számunkra kedve-
ző ítéletét. Megkérdeztem erről Dr. Imrédy Sza-
bolcs alpolgármester urat, aki ezt a jogi procedú-
rát következetesen végig kísérte. 

– A Kúria végzése Balatonakarattya javára zár-
ta le a régóta húzódó határvitát. Mit jelent ez 
Balatonakarattya számára?
Az elmúlt 4 évben rengeteget dolgoztunk azért, 
hogy a mostani eredmény megszülethessen, és 
külön köszönet illeti az ügyben eljáró ügyvéd 
csapatot, illetve a Leválási Bizottság tagjait, akik 
a határ kijelölése ügyében alapos munkát végez-
tek. A mostani döntés azt jelenti, hogy a határvita 
végérvényesen lezárult, Balatonakarattya és Bala-
tonkenese határa azon a vonalon húzódik, ahol 
a Leválási Bizottság korábban megjelölte azzal, 
hogy a Honvéd Üdülő Csapatpihenő része is Ba-
latonakarattyához került.

Ez a döntés mindenképpen elégtételt jelent min-
den akarattyai számára, hiszen mindannyian 
pontosan tudtuk, hogy Akarattya határai hol hú-
zódnak és a bíróság most ezt a kollektív tudást 
erősítette meg végérvényesen a végzésében. 

– Ez azt jelenti, hogyha valaki az akarattyai in-
gatlanából kilép az utcára, akkor balatonaka-
rattyai „földre” lép?
Egyelőre nem, de úgy gondolom, hogy ez már 
csak technikai kérdés, ugyanis a határ végleges 
rögzülésével a bíróság reményeink szerint rövid 
időn belül Balatonakarattya tulajdonába adhatja 
a határainkon belüli vagyont, és végre Balatona-
karattya ebben az értelemben is önállóvá válik. 

– Mi a következő lépés?
Attól függetlenül, hogy a határ véglegessé vált, 
a vagyon elszámolása tekintetében a két önkor-
mányzatnak meg kell egyeznie vagy a bíróságnak 
kell ekörben ítéletet hozni. Az önkormányzat 
elsődlegesen a megegyezést támogatná, azon-
ban csak olyan megegyezés jöhet szóba, ami az 
akarattyai érdekeket megfelelő súllyal képes kép-
viselni. Remélhetőleg a következő időszakban 
újra indulnak a Kenesével korábban megszakadt 
egyeztetések, amelyek során a határ véglegessé 
válásnak ismeretében próbálunk kompromisszu-
mos megoldást keresni. 

– Mi történik, ha nincs megegyezés?
A mi álláspontunk az, hogy Balatonakarattya bí-
róság által megállapított határvonalán belül ta-
lálható vagyontárgyakat a bíróság át fogja adni 
a közeljövőben Balatonakarattya részére, azaz 
a vagyonmegosztási per további része már csak 
elszámolási kérdésekről fog szólni. Jelen pillanat-
ban nem tudható, hogy a bíróság ezzel az állás-
pontunkkal egyetért-e, de bízunk benne, hogy el 
fogja fogadni az érveinket.
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Kedves Akarattyai Lakosok, Nyaralók!

Megkezdődött a településközpont fejlesztése, 
melynek eredményeképpen a volt ÉT-GÉP épü-
lete bővül, és alakul át egy olyan közösségi térré, 
amiben az önkormányzati feladatellátás mellett 
helyet kap egy 80-100 fő befogadására alkalmas 
kultúr- és konferenciaterem, valamint a posta-
szolgáltatás is itt lesz elérhető. A konferenciate-
rem lehetőséget teremt az ünnepségeink és ren-
dezvényeink méltó megtartására és arra is, hogy 
az akarattyai civil szervezeteknek otthont nyújt-
son. 2021-ben szeretnénk szerkezetkész állapotba 
hozni az épületet, melyet saját és pályázati forrás-
ból valósítunk meg. 
A tervezőtől az önkormányzat azt kérte, hogy a 
kialakítandó épület a tervezett funkcióra készül-
jön el a telek méreteinek figyelembevételével, 
amelyek az épület formáját önmagában megha-
tározzák. Szintén kérésként merült fel az önkor-
mányzat részéről, hogy az épület látványa har-
monizáljon a szomszédos templommal, illetve az 
orvosi rendelővel. A rendelő 2021. évben kezdődő 
felújítása során a harmóniára az önkormányzat 
figyelemmel lesz.
Mozgalmas év lesz a 2021-es év, a kultúrház épí-
tésének megkezdése mellett az orvosi rendelőre a 
Magyar Falu Program keretében elnyert energe-
tikai pályázat megvalósítása is elkezdődik. A ren-
delő épületére benyújtott műszaki tartalom a tető 

cseréjét és az épület szigetelését teszi lehetővé.  
Köszönjük Kontrát Károly úrnak a támogatást. 

Dr. Imrédy Szabolcs 
alpolgármester.

– Mikor lehet vége a peres eljárásnak?
Amennyiben Balatonkenesével megállapodásra 
tudnánk jutni az elszámolás tekintetében, úgy 
gyorsan lezárulhatna az ügy, amennyiben a peres 
eljárást kell tovább folytatni, úgy a folyamat hosz-
szabb lesz. Ugyanakkor, amennyiben a határvita 
lezárultára tekintettel Balatonakarattya a határain 
belüli vagyont megkapja, úgy megszűnnek azok a 
nehézségek, hogy minden fejlesztéshez Balaton-
kenese hozzájárulását kellett kérnünk és innentől 

kezdve a per befejezése számunkra már nem sür-
gős. Amennyiben a balatonakarattyai területen 
lévő ingatlanok tulajdonjogát a bíróság átadja, 
akkor a vagyonmegosztási per további folytatásá-
nak időtartama semmilyen kihatással nem lenne 
Balatonakarattyára.
Még egyszer gratulálunk a kedvező ítélethez!

Köszönöm a válaszait!
Dr. Bánkuty Józsefné
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A tervező gondolatai a településközpontról
Balatonakarattya, Rákóczi út (hrsz.: 2359/4.) sz. alatti meglévő épület bővítése

Az ingatlan a település szívében helyezkedik el, a 
Balatont északról körülölelő 71. sz. főút (Rákóczi 
út) mellett, ahol családi házak és üdülőépületek, 
valamint a városközponti részhez köthető egyéb 
funkciójú építmények (pl. orvosi rendelő) kaptak 
helyet. Ezen területtől keletre található a római 
katolikus Nagyboldogasszony templom, mely 
szín-, és anyaghasználatában az egyik origója volt 
a tervezendő épületnek.
Itt is az adottságokból kellett kiindulni, akárcsak 
a Bercsényi Strand főépületének felújításnál, ahol 
bár a 70-es években készült modernista építmény 
még ma is megállja helyét a kortárs építészeti 
irányzat tekintetében, de talán éppen azért volt 
az nagyobb kihívás, úgy megtalálni benne a mai 
kornak megfelelő használhatóságot, hogy az ne 
sérüljön. Viszont az új polgármesteri hivatal és 
művelődési ház tekintetében ez csupán a meglévő 
építmény fizikai mivoltára koncentrálódott, mely 
végső kialakításában már csak a hegyes szöget 
törő végfalon mutatkozik meg.
A folyamatosan fejlődő község szinte követe-
li egy településközpont kialakítását, melynek a 
templom után a következő lépcsője a szóban for-
gó épület, melyet majd a környező intézmények 
korszerűsítése és az ezek által közrefogott terület 
parkosítása követhet.
Az irányvonalat a nemrég megújult szomszédos 
Isten-háza adta, mely anyag- és színhasználatá-
ban illeszkedik a Balaton-felvidékre jellemző épí-

tészethez úgy, hogy mindeközben a mai stílusje-
gyek teljes harmóniában simulnak bele. Ezek kö-
szönnek vissza a most formálódó épület kapcsán 
is, ahol a hagyományos nyeregtetős tömegformát 
kétoldali kapuzatként funkcionáló antracit színe-
zetű kubus töri meg, melyben a nagy méretű füg-
gönyfal nyitottságot, átláthatóságot, tisztaságot 
sugall.
Mind a szerkezeti, mind a funkcionális kialakí-
tás a mai kor szellemének, követelményeinek és 
elvárásainak megfelelően hosszú távú szolgálatot 
nyújt úgy, hogy nem próbál meg rátelepedni a te-
rületre, uralkodóvá válni korábbi épület-testvérei 
felett, csupán a helyi köz-, és közösségi élet egyik 
színterének akar méltó helyszínéül szolgálni.

Gyömrő, 2020. december 8.
Bor Tamás 

Icomos-díjas építész, építőmérnök
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Beszámoló a Képviselő-testület üléseiről

2020. október 21.

1./ A szociális tűzifa helyi szabályairól szóló ren-
delet megalkotása.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a rendeletet megalkotta.

2./ Döntés a Központi háziorvosi ügyelettel kap-
csolatosan.
1. Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép-

viselő-testülete az EKR000726412020 azono-
sító számon „Balatonalmádi, Alsóörs, Balato-
nakarattya, Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Bala-
tonkenese, Csajág, Felsőörs, Királyszentistván, 
Küngös, Litér, Papkeszi Önkormányzatok ellá-
tási kötelezettségébe tartozó központi házior-
vosi ügyeleti szolgáltatás ellátása” tárgyú nyílt 
közbeszerzési eljárás keretében Balatonaka-
rattya Község Önkormányzatának költségveté-
sében a 2020-2025. évekre a 72/2020. (VII.15.) 
önkormányzati határozat alapján biztosított 
rendelkezésre álló anyagi fedezet a 2020. no-
vember 02. napjától 2025. november 01. napjáig 
szólóan köthető szolgáltatási szerződés fedeze-
tének biztosítása érdekében 2020. évre vonat-
kozóan – további bruttó 60 353 Ft összeggel, 
bruttó 190 416 Ft összegre kiegészíti.

2. Vállalja az 1. pontban foglaltakra figyelemmel, 
hogy a háziorvosi ügyeleti szolgáltatás díját a 
2020. január 1-jei lakónépesség figyelembevé-
telével
• 2020. évben 190 416 Ft,
• 2021-2022-2023-2024. években 1 161 858 Ft/év
• 2025. évben 971 442 Ft
összegben az önkormányzat éves költségvetési 
rendelet működési célú kiadási előirányzatai 
között tervezi és biztosítja figyelembe véve az 
Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató 
Zrt. érvényes ajánlatára tekintettel.

3. Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a 
szükséges előirányzat átcsoportosításáról a 
2020. évi költségvetési rendelet december havi 
módosításkor gondoskodjon (abban az esetben 
kell szerepeltetni, amennyiben szükség van rá) 
és a 2020. évet követő évek kiadásait szerepel-
tesse a 2021-2025. évi költségvetési rendeletben.

3./ Döntés a Balatonalmádi Rendőrkapitányság 
tevékenységének anyagi támogatásáról.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy határoz, hogy a Balatonalmá-
di Rendőrkapitányság Balatonkenesei Rendőrőrs 
hivatásos állományának tagjai, - melyek: Éliás 
Gábor, Hermann Róbert, Eőry Ferenc, Balogh 
Miklós, és Nagy Gábor Imre - által végzett kima-
gasló teljesítmény elismerése céljából bruttó 100 
ezer forint/fő jutalomban részesíti.

4./ Döntés a Közösségi Ház kivitelezésére beér-
kezett árajánlat kiválasztásáról. 
Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Közösségi Ház kivitelezésére 
beérkezett három árajánlat közül a legolcsóbb 
árajánlatot fogadja el, melyet az Erdélyi-Ép Kft. 
(8174 Balatonkenese, Fő u. 89.) nyújtott be, brut-
tó: 15 091 044 Ft összegben.
A képviselő-testület felhatalmazza Matolcsy 
Gyöngyi polgármestert, hogy az Erdélyi Ép Kft-
vel a szerződést megkösse.

5./ Döntés a rézsűkaszára beérkezett árajánlat 
kiválasztásáról. 
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a rézsűkaszára beérkezett három 
árajánlat közül a legolcsóbb árajánlatot fogadja 
el, melyet az Agrolánc Kft. (2151 Fót, Jedlik Ányos 
u. 35.) nyújtott be, bruttó: 5 441 950 Ft összegben.
A képviselő-testület felhatalmazza Matolcsy 
Gyöngyi polgármestert, hogy az Agrolánc Kft-vel 
a szerződést megkösse.
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2020. október 28.

1./ döntés a Gyermekek és fiatalkorúak és az 
öregségi nyugdíjban részesülők karácsonyi tá-
mogatásának összegéről.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete Balatonakarattya Község Ön-
kormányzata polgármesterének a pénzbeli és 
természetben nyújtott szociális ellátásokról szó-
ló   5/2020.(VI.2.) önkormányzati rendelet 18. § 
(5) bekezdése és a 19. § (5) bekezdése alapján 6 
ezer forint/fő összegű támogatás kifizetését java-
solja.

2020. november 25.

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testületének– a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekez-
dése szerinti – hatáskörében eljáró Balatonaka-
rattya Község Önkormányzat polgármestere a ve-
szélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a 
következő döntéseket hozta meg:

1./ Balatonakarattya Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének az avar és növényi hulla-
dék égetéséről szóló 8/2015. (V.13.) önkormány-
zati rendeletének módosítása.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az avar és növényi hulladék égeté-
séről szóló 8/2015. (V.13.) önkormányzati rendele-
tét a környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. törvény és a természet védel-
méről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról 
szóló 2020. évi LI. törvény 7. § (2) bekezdése 2021. 
január 1-től hatályon kívül helyezi a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontját. Ettől 
az időponttól megszűnik a települési önkormány-
zatok képviselő-testületeinek törvényi felhatal-
mazása az avar és kerti hulladék égetésének ön-
kormányzati rendeletben történő szabályozására

2./ Települési adóról szóló rendelet megalkotása.
Balatonakarattya Község Önkormányzata Képvi-
selő-testülete megalkotta a települési adóról szóló 
rendeletét.

3./ 2021. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása.
Polgár Beatrix jegyző által előterjesztett, a 
370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 31.§ (4) be-
kezdés alapján az elkészített 2021. évi éves belső 
ellenőrzési tervet jóváhagyja. Megbízza Polgár 
Beatrix jegyzőt, hogy a belső ellenőrzési felada-
tok megszervezéséről polgári jogi szerződés kere-
tében foglalkoztatott belső ellenőr által gondos-
kodjon.

4./ Alpolgármesterek év végi jutalma.

Toldi utca



2020. november-decemberÖnkormányzat

8

2020. november 30.

1./ Balatonakarattya Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 
3/2014. (X.30.) önkormányzati rendeletét módo-
sította az alábbiak szerint:
A 2020. évi LXXVI. törvény, Magyarország 2021. 
évi központi költségvetésének megalapozásáról 
szóló törvény a helyi adókról szóló 1990. évi C. tör-
vény módosítása alapján az 1. § (2), (3), és (4), a 3. § 
(2) és a 4. § (2) bekezdés hatályon kívül helyezése.
A Rendelet 17. §-a az alábbiak szerint módosult:
(1) Iparűzési tevékenység esetén az adó évi mérté-
ke az adóalap 1,5%-a.
(2) Mentesül a helyi iparűzési adó fizetés alól a 
háziorvos, védőnő vállalkozó, ha vállalkozási 
szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 12 millió 
forintot nem haladja meg és területi ellátást végez 
Balatonakarattya területén.
A 18. § hatályon kívül helyezése.

2020. december 9.

1./ Szerződés ingatlanrész térítésmentes átvétele 
és telekalakítás tárgyában.
Jóváhagyja, hogy Balatonakarattya Község Ön-
kormányzata és Gidai László között a Gidai 
László tulajdonában álló Balatonkenese (Bala-
tonakarattya) 3598 hrsz.-ú, természetben a 8172 
Balatonakarattya, Koppány sor 53. szám alatti in-
gatlan tekintetében szerződés jöjjön létre, amely 
értelmében az önkormányzat a szerződés szerinti 
ingatlanrészt térítésmentesen tulajdonba veszi a 
3611/4 helyrajzi számú strandfürdő területének 
bővítése céljából.

2020. december 10.

1./ Balatonakarattya Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének a pénzbeli és természet-
ben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2020.
(VI.2.) önkormányzati rendeletét az alábbiak 
szerint módosította:
„3. § E rendelet az alábbi pénzbeli és természetbe-
ni szociális ellátásokat, a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokat (a to-
vábbiakban: szociális ellátások) valamint a helyi 
társadalmi viszonyok rendezése céljából juttatott 
természetbeni juttatást szabályozza:
a) a települési támogatást és
b) a rendkívüli települési támogatást és
c) a temetési települési támogatást és
d)  a gyermekek és fiatalkorúak karácsonyi támo-

gatása
e) a öregségi nyugdíjban és rokkantsági ellátás-
ban részesülők karácsonyi támogatása és
f) a születési települési támogatást és
g) a házasságkötési települési támogatást és
h) a köztemetést és
i) a 70. életévüket betöltött szociálisan rászoruló 
személyek fertőtlenítőszer csomag természetbeni 
juttatását az új koronavírus terjedésének lassítása 
érdekében.”
A rendelet az alábbiakkal egészült ki:
„15. A 70. életévüket betöltött szociálisan rászo-
ruló személyek fertőtlenítőszer csomag termé-
szetbeni juttatása az új koronavírus terjedésének 
lassítása érdekében.

25. §

(1) A 70. életévüket betöltött szociálisan rászoruló 
személyek fertőtlenítőszer csomag természetbeni 
juttatása (a továbbiakban: fertőtlenítő csomag) az 
új koronavírus terjedésének lassítása érdekében 
egyszeri természetbeni támogatásként adható.
(2) Természetbeni juttatásra jogosult az a személy, 
aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:
a) tárgyév január 1. napján betöltötte a 70. életévét 
és
b) tárgyév január 1. napján balatonakarattyai be-
jelentett lakóhellyel rendelkezik.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított természet-
beni fertőtlenítő csomag személyenkénti összér-
téke 11.000 Ft.
(4) A természetbeni fertőtlenítő csomag tárgyév 
december hónapban kerül kiosztásra. 
(5) A (2) bekezdés b) pontjában foglaltak ellenőr-
zése a helyi népesség-nyilvántartás adatai alapján 
történik.”
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Karácsonyi kézműves foglalkozás „régen”

2015-ös

2017-es
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Nagymama, mesélj!

A Nagymama, me-
sélj! című könyv 
olyan egyedi aján-
déktárgy, ami min-
den nagymamá-
nak mosolyt csal 
az arcára. Egy sza-
badon kitölthe-
tő könyv, amelybe 
a gyermekkorától 
a jelenig feljegyez-
heti az emlékeit. A 
nagymama egyedül vagy a Ti segítségetekkel tölti ki a könyvet, 
eközben pedig számos, gondosan kiválasztott kérdésre ad vá-
laszt. Így egy olyan krónika születik, amely felbecsülhetetlen 
értékű lesz az egész család számára.

Könyvajánló
AZ IDIÓTA AGY

Ha csak egy könyvet 
olvasnánk el agyunk 
működéséről, akkor 
ez legyen az! Vicces, 
szórakoztató, megdöb-
bentő!

Az emberek memóriá-
ja tényleg öntelt és eg-
oista? Erről és még sok 
egyéb agyi jelenség 
okairól is olvashatnak 
ebben a könyvben!

Szerző: Dean Burnett
Kiadó: Partvonal Kiadó
Oldalak száma: 376
Kötés: Kartonált
ISBN: 9786155783487
Méret: 200 × 130 mm

Wass Albert: Karácsonyi versek II.
(részletek)

Olyan jó néha angyalt lesni
s angyalt lesve a csillagok közt
Isten szekerét megkeresni.
Ünneplőben elébe menni,
mesék tavában megferedni
s mesék tavában mélyen, mélyen
ezt a világot elfeledni.

Mert rút a világ, fekete.
Vak gyűlölettől fekete.
Vak, mint az emberek szeme:
az égig sem látnak vele.
Pedig az égből lefele
porzik már Isten szekere!

Minden csillag egy kereke,
ezeregy angyal száll vele,
az Isten maga száll vele
és csillagtükröt nyujt felénk,
mesetükröt, a keze.

Szent tükrébe végre egyszer
Pillantsatok tiszta szemmel,
tiszta szemmel, Istenszemmel
milyen szép is minden ember!
Minden ember szépségtenger
s mint a tenger csillagszemmel
telve vagytok szeretettel…!

Békés karácsonyi 
ünnepeket kíván 

Balatonakarattya község 
Önkormányzata!
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Jó, ha tudja!

Több mint másfél millió magyar katona adatai 
között lehet böngészni a Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum oldalán.
Ha érdekel, hogy a saját, vagy az ismerősök fel-
menői között ki került be az I. világháború hősei 
közé. Több támogató segítségével a HM Hadtör-
téneti Intézet és Múzeum a katonahoseink.mili-
taria.hu cím alatt ugyanis egy olyan szabadon ke-
reshető adatbázist hozott tető alá, ahol megtalál-
ható az elesett, a sebesült és a hadifogságba esett 
magyar katonák névsora. A legtöbb embernél a 
rendfokozat, a születési hely és évszám, illetve a 
csapattest neve is fel van tüntetve. A háborúban 

elesetteknél pedig néhol a halál időpontja és a te-
metés helye megtalálható.
Bármilyen névre vagy településre keresünk is rá 
azt látni fogjuk, hogy a halottak közt szinte alig 
van olyan, aki ne huszonéves lenne.
A portálon összesen bő másfél millió magyar ka-
tona adatai között lehet böngészni. Mintegy 703 
ezer haláleset, 528 ezer sebesülés és 341 ezer hadi-
fogságra jutás van dokumentálva az oldalon. Egé-
szen egyedülálló projektről van szó. Az adatbázis 
összeállítása több mint nyolc évig tartott.

 (növekedés.hu)

Mikulás „régen”
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November 
Szent András hava – Őszutó – Enyészet hava

November (Ősi magyar nevén, Enyészet hava) az 
év tizenegyedik hónapja a Gergely - naptárban, 
és 30 napos. Neve a latin novem szóból szárma-
zik melynek jelentése kilenc, mivel eredetileg az 
év kilencedik hónapja volt. A népi kalendárium 
Szent - András havának nevezi.

Márai Sándor: Négy évszak – November 
(részlet)

A télbe úgy lépünk e napokban, mintha egy ko-
mor mondakör valóságosan életrekelt volna. A tél 
egyszerre mondakör és barlang, kissé betegség és 

kissé városiasság, s ugyanakkor vannak benne fó-
kák, rozmárok, átutazó külföldi énekesek, diplo-
más hólapátolók, van benne kamillatea és forralt 
bor, s van benne fülledt és szorongó várakozás, 
mintha magunkra maradtunk volna a világban, 
egyedül sorsunkkal, mely zúzmarás és komor.
Novemberben sértődötten kezdek élni. Kezdőd-
nek az irodalmi felolvasások, melyek untatnak, 
kezdődik az a csendes és szanatóriumszerű szo-
baélet, mikor úgy ébredünk a szürkén-nyálkás 
reggelre, mint a betegség napjaira, kezdődik a 
mesterséges fény és mesterkélt hő időszaka.

 
December 

Karácsony hava – Télelő – Álom hava

December a latin őskalendáriumban a 10. hónap 
volt, a neve is azt jelenti: „tizedik”. Ez a hónap a 
pihenés, megbékélés és a jó hangulat jegyében telt 
el, az emberek a családi tűzhely köré húzódtak, és 
élvezték a jól végzett munka megérdemelt gyü-
mölcseit (már akiknek jutott belőle). 
Minthogy decemberre minden jelentősebb pa-
raszti munka befejeződött, a falusi nép méltókép-
pen köszönthette égi gazdáját. 

Márai Sándor: Négy évszak - December 
(részlet)

Ez a hónap az ünnep. Mintha mindig harangoz-
nának, nagyon messze, a köd és a hó fátylai mö-
gött.
Gyermekkorunkban e hónap első napján árkus 
papírra, kék és zöld ceruzával, karácsonyfát raj-
zoltunk, karácsonyfát, harmincegy ággal. Min-
den reggel, dobogó szívvel, megjelöltük, mintegy 
letörtük e jelképes fa egyik ágát. Így közeledtünk 
az ünnep felé.

Advent
Az egyházi év az adventi idővel kezdődik, köze-
lebbről pedig advent első vasárnapjával. Ez nincs 
egy meghatározott naphoz kötve, de első alkalma 
mindig a karácsony  előtti 4. vasárnap. Tehát az 
adventi idő négy teljes hét.
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Adventi, karácsonyi gondolatok!

A 34. évközi vasárnappal, Krisztus Király ün-
nepével lezárul az egyházi év. Ezen az ünnepen 
Krisztust, mint az egész világmindenség abszolút 
Urát és minden ember Megváltóját ünnepeljük, 
aki az ember profán történelmét üdvtörténetté 
alakította.
Ebből a megérkezettség és beteljesültség állapo-
tából Anyaszentegyházunk figyelmünket újra a 
Krisztus születését megelőző időszakra tereli, ah-
hoz hasonló ciklikusággal, amely a polgári évet is 
jellemzi. Az adventi előkészületi-bűnbánati idő-
ben készülünk fel Urunk születésének ünnepére, 
immár egy új egyházi időszakban. 
Megszokhattuk, hogy nagy egyházi ünnepeink 
előtt, hosszabb-rövidebb előkészületi időt szentel 
egyházunk az ünnepre való méltó felkészülésre. 
Ez a felkészülés azért fontos, mert ez az előkészü-

let fokról fokra, lépésről lépésre vezet el minket 
az ünnep lényegéhez, mélyíti el bennünk előké-
születünk által, az éppen ránk váró ünnepet. A 
civil életben is tudjuk, ha valami lényeges dolog-
ra nem készülünk fel, akkor az eredményt, ami 

adott esetben lehet akár nagyon jó is, kevésbé 
fogjuk értékelni. Ekkor a felkészülésünk hiánya 
szembesít minket azzal, hogy az adott eseményt 
valójában csak „meg akartuk úszni”, nem vettük 
komolyan. Amit azonban komolyan veszünk, 
arra készülnünk kell úgy a polgári, mint a hitélet-
ben. Ez az adventi készületünkre fokozottan igaz. 
A Megváltó születésével csak akkor fogunk tud-
ni mit kezdeni, - azon a szinten, amit az őszinte 
bűnbánat és Isten keresése jellemez-, ha vállaljuk 
a felé vezető fáradtságos utat.

Fery Antal fametszete (X2, 1940, 129×99 mm)

Fery Antal fametszete (X2, 1939, 132×100 mm)
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Az adventi előkészületben komoly erőfeszítést 
tegyünk arra, hogy ne pusztán eddigi „megrög-
zött” szokásaink uralják azt, hanem meg legyen 
bennünk az a készség, amely nyitottá tesz min-
ket a Szentlélek sugallataira. Szívünkben an-
nak a mély várakozásnak és szeretetnek kellene 
megnyilvánulnia, mint a Szűz Anyának, aki mély 
hittel és alázattal fogadta Gábriel arkangyal várat-
lan és meglepő örömhírét, és nem tudva a jövőt, 
kimondta a „legyen-t”. Az adventi készület a jó 
szándékon túl, amit mi megtehetünk és gyako-
rolhatunk, bizonyos szempontból sokkal inkább 
szól Istenről, mint rólunk. 
Bár az advent szó „Úr jövet”-et jelent, Isten állan-
dóan, minden pillanatban jön felénk, nem csak 
ebben a bűnbánati időszakban. Ne felejtsük el, 
hogy minden kegyelem. A bűnbánat sokféle cse-
lekedete nem öncélú, arra tesz képessé minket, 
hogy érzékenyebbek legyünk meglátni életünk-
ben Isten gondviselését. Olvassuk azokat a jele-
ket, amelyeket Isten küld nekünk. Lelkünk érzé-
kenyítése a mi feladatunk, nem csak ezekben a 
napokban….
Minden egyes egyházi ünnepben, a részben ben-
ne van az egész! Adventben lényegében hármas 
tartalmat különböztetünk meg: történelmi 
adventet, kegyelmi adventet, és az Úr második 
eljövetelét, a paruziát. A történelmi advent Jézus 
születése előtt megvalósult. A próféták hosszú év-
szádokon át Krisztus eljövetelét hirdették. Nagy 
igazság az, hogy egész életünk egy nagy adventi 
előkészület az Úr jövetelére. 
Hányszor és hányszor élhetünk meg életünk 
folyamán kegyelmi pillanatokat, megannyi reális 
találkozást Jézussal, a szentségek, a szentelmé-
nyek, a Szentírás olvasása és tanulmányozása és 
nem utolsósorban a szentmisén való részvételünk 
által. Végül, amikor az Úr eljövetele másodszor is 
megvalósul, eljövetele véglegesen lezárja az embe-
riség hosszú adventjét, hogy már örökké a betelje-
sült boldogság állandó örömében éljenek azok az 
igazak, akik életüket Krisztushoz kötötték.
Meghatározó adventi szokás itt Közép-Európá-
ban a hajnali, ún. rorate szentmise. A hajnali 6 

órás szentmisekezdés jól mutatja a vágyakozó, 
virrasztó lelkületet, ahogy Szűz Mária is mielőbb 
vágyta már látni Egyszülöttjét. Az egyház az ad-
venti időszakban a Szűz Anyával együtt virrasztva 
készül a Megváltó születésére. Testvérek, lássuk 
meg, hogy milyen jó a napot szentmisével kez-
deni, milyen jó felajánlani azt az áldozatot, amit a 
korai felkelés jelent. Aki csak egyszer is volt ilyen 
szentmisén tudja, hogy milyen sajátos, lélekeme-
lő, megerősítő ez a szentmise.
Szeretettel bíztatom a Testvéreket, hogy éljenek az 
egyház által javasolt bűnbánati cselekedetekkel, a 
hit, remény, és szeretet isteni erényeinek elmélyí-
tésével, mert ezek által megerősítve lesz valóban 
örvendező, boldog karácsonyunk!
Advent prófétája Keresztelő Szent János lép elénk: 
„A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek az Úr 
útját, tegyétek egyenessé ösvényeit” (Mt 3,3) Ez 
a mi adventi programunk, a megtérés által Isten 
országának építése magunk és mások számára, a 
bűnbánat cselekedeteivel. Mert Isten országa már 
elközelgett, és miránk vár! Hisszük ezt? Várjuk 
ezt? Akarjuk ezt?
Ha megfelelő minőségi időt akarunk szentelni 
Istennek ezekben a napokban, akkor az elcsön-
desedés által igyekszünk együtt haladni a szent li-
turgiával, és meg fogjuk tapasztalni, hogy milyen 
„kevés” is elég a boldogsághoz, amit már nem 
„kívül”, hanem „belül” fogunk nemcsak keresni, 
hanem Isten segítségével megtalálni is.
Minden kedves Testvérnek kívánok áldott és 
gyümölcsöző adventi felkészülést, és Isten ke-
gyelmében gazdag, boldog, békés karácsonyi 
ünnepeket!
2020. adventjén 

Medveczky Miklós 
plébános
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Az akarattyai templom szobrai

A balatonakarattyai Nagyboldogasszony temp-
lom felújítása óta sajnos üresen állnak a bejárati 
ajtók két oldalán lévő szoborfülkék. Már régóta 
izgatott, vajon miért üresek a szoborfülkék.
A templomfelújítás során a megóvás érdekében 
a szobrokat kivették a helyükről. Sajnos, gondat-
lanul jártak el, mert a Feltámadt Krisztus szobor 
ekkor eltört, megsérült, szerencsére a Madonna 
épen maradt. Ezek után mindkettő visszake-
rült az alkotó művész, az adományozó Kisfaludi 
Stróbl Zsigmond leszármazottaihoz.
Dr.Visy Mária és testvére Vajdovichné Dr. Visy 
Erzsébet szerették volna, ha visszakerülnek a 
szobrok az eredeti helyükre, azonban erre hosz-
szú évekig nem kerülhetett sor. Sokszor próbál-
tam rávenni dr. Balázs Pál atyát, hogy lépjen fel a 
szobrok helyükre kerülése ügyében. 
Kiderült még egy másik banális hiba is, amit Ba-
lázs atya mesélt el, hogy a szoborfülkéket a felújí-
tás során kisebbre készítették, úgyhogy a szobrok 
nem férnek be a helyükre. Mindenáron szerettem 
volna, hogy a templom visszakapja a kiváló szob-
rász Kisfaludi Stróbl Zsigmond alkotásait, hogy 
büszkék lehessünk az akarattyaiak értékeire.
A szobrászművész érdekes, furcsa módon lett 
nyaralótulajdonos Akarattyán. Visy Mária el-

Örömmel értesítjük a 70 év feletti lakosainkat, 
hogy Balatonakarattya Község Önkormányzata 
fertőtlenítőszerekből összeállított csomagokat 
ajándékoz részükre az új koronavírus terjedésé-
nek lassítása érdekében.

Balatonakarattya Község 
Önkormányzata
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beszélése szerint Rákosi Mátyás felajánlotta az 
ötvenes évek elején, hogy adományoz a művész-
nek egy villát bárhol a Balaton partján alkotó te-
vékenységének elismerése érdekében. Kisfaludi 
Stróbl Zsigmond, hogy megelőzze az adományo-
zás, kényszerű elfogadását, ezért gyorsan megvá-
sárolta az Árpád utcai villát és jelezte, köszöni, de 
van már nyaralója a Balatonnál.
A Madonna szobor ép szoborpárját a megron-
gálódott feltámadt Krisztus szobor restaurálását 
Kiss Tamás szobrász, a nagy művész tanítványa 
vállalná. A szobrok eredeti helyükre, eredeti for-
májukban történő visszahelyezése érdekében so-
kat segített nekem általános iskolai osztálytársam 
Wehner Tibor barátom, aki művészettörténész-
ként szakmai érvekkel támasztotta alá vélemé-
nyét a Prohászka László könyvében leírtakkal:
„Kisfaludi Strobl Zsigmond az 1950-es évek elején 
két, kisebb méretű egyházi témájú szobrot készí-
tett, amelynek alapváltozatát haláláig a műtermé-
ben őrizte. Az egyik alkotás terrakottából min-
tázott, 53 centiméter magas Madonna, amelynek 
érdekes párja a több mint húsz évvel korábban 
faragott társának.    A másik alkotás, a Feltámadt 
Krisztus gipszből megformált 61 centiméter ma-

gas, álló alakjáról a Zala megyei Egervár plébáno-
sa kérésére, bronzból öntött változat is készült. .. 
Az 1950-es évek végén az akarattyai római katoli-
kus kápolna részére két alkotást ajándékozott. A 
Göcseji Múzeumban őrzött Madonna, illetve az 
egervári Feltámadt Krisztus terrakottából készült 
másodpéldánya a Szent István téren álló templom 
külső homlokzatán levő falfülkébe került.”
Reméljük, az egervári bronz szobor segítséget ad 
a restauráláshoz és remélhetőleg eredeti formá-
ban, eredeti helyükre kerülnek a szobrok, amint 
az az adományozó művész eredeti akarata.
Medveczky Miklós Atya örömmel fogadta a plé-
bánián dr. Bánki Attilát és  jómagamat  a szobrok 
visszahelyezése ügyében. Kértük hozzájárulását 
a szobrok visszahelyezéséhez, és felajánlottuk se-
gítségünket a tárgyiak és dologiak megszervezé-
sében. Felvettem a kapcsolatot a templomunkat 
felújító cég vezetőjével Révfalusy Lászlóval, aki 
ígéretét adta a szoborfülke megnagyobbításával 
kapcsolatban. A restaurálás költségeinek össze-
gyűjtésére a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egye-
sület adományozást indít.
Miklós Atya szándéka szerint remélhetőleg 2021. 
Nagyboldogasszony napján újraszentelhetjük 
a visszakerült Feltámadt Krisztus és Madonna- 
szobrokat a templom homlokzatán.

Ránky Péter
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FELHÍVÁS 
Tisztelt Akarattyaiak, Tisztelt Adományozók!

Ha még nem tették meg, kérjük, olvassák el Rán-
ky Péter tollából a „Templomi szobrok” című cik-
ket, amelyben részletesen leírja a Kisfaludi Strobl 
Zsigmond szobrászművész által készített templo-
mi szobrok hányattatott sorsát. 
Elnökségünk úgy döntött, hogy felhívást tesz 
közzé, amelynek célja, hogy a szobrok méltó rest-
aurálás után visszakerüljenek az eredeti helyre, 
ahová alkotójuk szánta. Kevés olyan szerencsés 
község van ma Magyarországon, ahol kétszeres 
Kossuth-díjas neves és nemzetközileg is elismert 
szobrászművész munkája díszítheti a templomot. 
 A művész unokái által fellelt restaurátor Kiss Ta-
más – aki maga is múzeumi restauráló művész 
– 300 ezer forintért vállalta a munkát, és az ün-
nepélyes szentelésre időben történő elkészítést, 
amit egyesületünk közadakozásból kíván finan-
szírozni.
Kérjük, járuljon hozzá Ön is a Kisfaludi Strobl 
Zsigmond által készített akarattyai templomi 
szobrok restaurálásához!

A járványhelyzet miatt a személyes megkeresés 
most nem lehetséges, de az Akarattyáért áldozat-
ra kész adományozókat arra kérjük, adományoz-
zanak erre a nemes célra. Adományaikat várjuk 
a 11712004-20074360 sz. számlánkra, „Templomi 
szobrok” megjegyzéssel. Ezennel informáljuk 
azon adományozókat, akik cégen keresztül támo-
gatnák erőfeszítéseinket, hogy egyesületünk adó-
alap-csökkentő igazolás kiállítására jogosult. 
A restaurálást várhatóan 2021 februárjában meg-
rendeljük, hogy a kívánt határidő biztosított le-
gyen. Reméljük, hogy addig a szükséges összeg 
legalább kétharmada összegyűlik.
Kérjük tehát mindazokat, akik fontosnak tartják 
Balatonakarattya szépülését, támogassák a ter-
vünk megvalósítását!  

Balatonakarattya, 2020. december 7. 

Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület 
Elnökség

Erzsébet-kenyereket áldottak meg a templomban

A kenyér mindig is az élet kézzelfogható jele volt 
az emberek számára. A szívet melengető bar-
na színeiben játszó, ropogós egész kenyér meg-
szegése előtt a családfő késsel keresztet rajzolt 
rá. Régen összegyűjtötték a kenyérmorzsákat is, 
mert még azokat is felhasználták. A földre esett 
vagy kiszáradt kenyérdarabot sem dobták ki, ha-
nem inkább odaadták az állatoknak. Valahogy a 
kenyérben többet láttunk, mint csak az ennivaló 
egyik formáját.
Reményik Sándor költő, a magyar líra kiemelke-
dő alakja, így énekli meg a búzából készült finom-
ságot: „Kenyér vagyok, mindennapi kenyér, lelki 

kenyér az éhező szíveknek, asztaláldás mindenki 
asztalán.”
Talán így is lehet gondolni Árpád-házi Szent 
Erzsébet csodájára. Kenyeret vitt az éhezőknek, 
mely nemcsak testileg táplálta őket, hanem lel-
kileg is erőt adott nekik. Az életet adó alapvető 
táplálék valóban áldás tud lenni egy rászoruló 
életében. Talán ezért is olyan fontos, hogy ma is 
érzékenyek legyünk a másik ember problémájá-
ra. Sokunknak talán nem nagy gond a létfenntar-
tás, talán több is van az asztalunkon, mint amire 
szükségünk van, de nem mindenki van ezzel így. 
Ezért olyan értékes a karitatív szeretet gyakorlása, 
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mikor egy kis adománnyal részesei lehetünk egy 
másik ember életében egy békés, boldog pillanat-
nak. 
A templomban a szentmisén Miklós atya meg-
áldotta a kicsiny kenyereket, amiket a Magyarok 
Nagyasszonya Katolikus Karitász csoport tagjai 
kiosztottak a résztvevőknek. Miért is? Talán job-
ban értékeljük, mit is jelent egy falat kenyér a mi 
életünkben. Talán érzékenyebben leszünk, Szent 
Erzsébet példája nyomán, a másik ember életé-
ben lévő hiányokra. Talán felébred bennünk a 
vágy, hogy életünk bőségéből megosszunk vala-
mennyit egy rászorulóval. 
Böjte Csaba atya így ír a kenyérről: „Én hiába 
szeretem a szobám csendjében az utcagyereket! 
Nem arra van szüksége, hogy könnyes, szende 
szemembe nézzen, hanem hogy legyen kenyér az 
asztalán, fedél a feje fölött, étel a tányérján, ce-
ruza a kezében, takaró az ágyán, kapjon jó szót, 
simogatást.” 
A Magyarok Nagyasszonya Katolikus Karitász 
csoport tagjai egész évben azon igyekeztek, hogy 
adományokkal, támogatásokkal, segítségnyújtás-

sal és jó szóval odaálljanak a rászorulók mellé. Ez 
úton is szeretném megköszönni mindenkinek, 
akik támogatták a csoport munkáját, különösen 
a Katica Pékségnek, akik biztosították a frissen 
sütött és nagyon finom kenyérkéket a templomi 
ünnepségre, illetve Balatonakarattya Község Ön-
kormányzatának a pályázati támogatást. Isten fi-
zesse meg mindenki jóságát.

M. Teréz nővér

Te vagy az Eljövendő, vagy mást várjunk?

„János pedig magához hívatott tanítványai közül 
kettőt, és elküldte őket az Úrhoz ezzel a kérdés-
sel: „Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?” 
Amikor odaérkeztek hozzá ezek a férfiak, ezt 
mondták: Keresztelő János küldött minket hoz-
zád ezzel a kérdéssel: Te vagy-e az Eljövendő, 
vagy mást várjunk?” Jézus abban az órában so-
kakat meggyógyított betegségekből és bajokból, 
megszabadított gonosz lelkektől, és sok vaknak 
adta vissza a látását. Ezért így válaszolt nekik: 
„Menjetek el, vigyétek hírül Jánosnak, amit lát-
tatok és hallottatok: Vakok látnak, sánták járnak, 
leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halot-
tak támadnak fel, a szegényeknek hirdettetik az 
evangélium, és boldog, aki nem botránkozik meg 
énbennem.” 

(Lukács evangéliuma 7,18-23)

Az adventi időszak jellegzetes alakja, Keresztelő 
János áll előttünk ebben az igeszakaszban.
Lukács evangéliuma elején úgy látjuk őt, mint a 
boldog adventi váradalom diadalmas és magabiz-
tos megtestesítőjét. Hirdeti a Messiás közeli eljö-
vetelét, a kemény ítéletet, és sürgeti a megtérést.
Itt azonban már egy összetört reményű, csaló-
dott, s éppen ezért kételkedő ember van előttünk. 
Aki minden kétségét és reményét belefogalmazza 
egy kérdésbe, és ezzel küldi tanítványait Jézushoz: 
Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk? Ta-
láló a megállapítás, amit valahol olvastam, hogy 
ez a második Keresztelő János sokkal közelebb 
áll a mai kor emberéhez, hozzánk. Reménysége-
inkben csalódottak, elkötelezettségeinkben bele-
fásultak, tehetetlenek vagyunk. Hol van a meg-
ingathatatlan, erős hit, amely hangosan kiált, és 
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bizonyságot tesz? Sokkal több bennünk a kétség 
és a kérdés. Ha az ember életében oly sok minden 
csődöt mondott már, amit szépnek, jónak, igaz-
nak hitt, már nem meri rátenni az életét semmire, 
nem mer hinni, reménykedni, mert fél, hogy újra 
csalódik. Az a Keresztelő János, aki nemrég még 
olyan lelkesen hirdette, hogy elközelíttetett az Is-
ten Országa, egy igazán hívő ember, most meg-
rendült hitében.
Miért? Egyrészt azért, mert életútja igen kilá-
tástalan sötétségbe kanyarodott. Heródes király, 
akivel kíméletlenül közölte Isten ítéletét a királyi 
udvar bűnei fölött, börtönbe vetette, hogy elhall-
gattassa, és nem valószínű, hogy innen valaha is 
élve kikerül.
Melyikünknek ne lennének az életutunkra ve-
tülő sötét árnyékaink, események, amik akara-
tunk, reményeink ellenére történnek. Gondok, 
aggodalmak, amik kínoznak, fájdalmas csapások, 
amik fejbe kólintanak, bizony meg tudják tépni a 
hitünket, bénítani még az imádságainkat is. Ez az 
egyik oka a hitbeli megrendülésnek, az életkörül-
mények aggasztó, fájdalmas, érthetetlen alakulá-
sa. Ez az idei járvány, sokféle veszteséggel, árnyá-
val mindnyájunkat elborít.
A másik ok az a csalódás, amit Jézus okozott Ke-
resztelő Jánosnak. Ő egészen másként képzelte el 
a Messiást. Valahogy úgy, mint népe általában: 
harcias, erős népvezérnek, aki hatalmas ítélettel 
sújt le a bűnre, az emberi gonoszságra (fejsze a 
fák gyökerén, tisztító tűzvész, szórólapát). De 
amióta Jézus a nyilvánosság elé lépett, nem tör-
tént semmi ilyesmi. Ő szelíd, a nép szegényei 
között jár, s bár sok bűnre mond ítéletet, de nem 
politizál, szeret és gyógyít, vigasztal és prédikál. 
Nem söpri el a gonoszokat, nem viszi diadalra a 
jókat. Lám, Keresztelő János is ártatlanul tovább 
sínylődik a börtönben. És feltör benne a kérdés: 
Miért maradsz tétlen? Akarsz, tudsz egyáltalán 
segíteni, megszabadítani? Te vagy az Eljövendő, 
vagy mást várjunk?
Valóban, van úgy, hogy az Isten nem azt cselekszi, 
amit az ember kér és vár tőle, nem felel meg az 
elképzeléseinknek, szenvedéseink tétlen és tehe-

tetlen szemlélőjének tűnik Mért engedi, hogy az a 
sok szenny ellepje a világot, mért tűri el az önzők, 
hazugok és istentelenek uralmát? Miért hagyja, 
hogy annyi imádság és könyörgés ellenére még 
mindig pusztítson a járvány?
Keresztelő János kérdez, merészen, őszintén, 
keményen. Egyenesen Jézusnak szegezi, címzi 
a kérdést. És az Úr Krisztus nem sértődik meg, 
nem fordul el, nem utasítja el, hanem válaszol. 
Mert még egy lázadó, kétkedő, keserű kérdés 
is jobb Isten előtt, mint a kiábrándult, vagy kö-
zömbös hallgatás. Az előbbire lehet válaszolni, az 
utóbbival nem lehet mit kezdeni. János nem hall-
gat, mert neki szívügye, létkérdés: Kicsoda Jézus? 
Az Úr pedig válaszol, de a kérdésre indirekt fe-
leletet ad. Döntés elé állítja Keresztelő Jánost, de 
nem dönt helyette. Ézsaiás prófétának a Messiás-
ról szóló sok száz évvel azelőtti jövendölését idézi, 
ami döbbenetes módon éppen az ő cselekedeteit 
írja le: a vakok látnak, a sánták járnak, … halottak 
támadnak fel, és a szegényeknek az evangélium 
hirdettetik.
Keresztelő János eddig éppen a legnagyobbat 
nem értette meg Jézusban, azt az újat, hogy Jézus 
nem ítélni, a földi létet egycsapásra tökéletessé 
tenni, hanem a világot megmenteni jött el. Az ő 
reménysége és Jézus valósága közötti különbség 
éles megvilágításba helyezi annak a kegyelemnek 
a nagyságát, amelyre még ő sem számított. Nem 
hitte volna, hogy Isten emberszeretete ennyire az 
egész emberiséghez szólóan és ennyire emberi 
módon jelent meg, és Egyszülött Fiának halálá-
ban jut majd teljességre.
Nem megtorolni a gonoszt, hanem tűrni, várni, 
nem megbosszulni, hanem megbocsátani, nem 
gyűlölni, hanem szeretni, minden körülmény kö-
zött hinni és bízni, ez nem birkaság és nem tét-
lenség, hanem nagyon is erős, tevékeny részvétel 
a világban. Halálig következetes, kemény vállalás.
S egyébként is, eltörölni minden hatalmasságot, 
térdre-kényszeríteni minden ellenséget, bíróként 
megítélni és újjáteremteni a világot még majd ez-
után jön el Jézus erre a földre. Ennek az adventjé-
ben élünk most!
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De most még nincs itt az ideje, csak annak, hogy 
belülről gyógyítson és formáljon – áldásokkal és 
próbákkal, és emberi szívekben és életekben va-
lósítsa meg az Isten Országát. Most csendes és 
szelíd az ő munkája, mégis rendkívüli isteni erők 
hatnak általa. Amerre Jézus jár, csendben, de lát-
hatóan megváltozik egy ember élete, gondolkozá-
sa, cselekedetei, és lassan körülötte a világ is. 
Jézus kérdése mostani adventunkban hozzánk is 
ugyanaz: Tudtunk-e már dönteni? Megláttuk-e 
a kicsi dolgokban a nagyot: egy-egy mai ember 
„gyógyulásában”, élet-változásában az élő Jézus 
hatalmát? Talán éppen a mi életünkben? Hallot-
tuk-e már az esendő emberi beszéden keresztül 
megszólalni az Ő tiszta hangját? Vannak jelek a 

gyenge hit számára, jelei annak, hogy Jézus él, 
munkálkodik, jön, közeledik, és hozza az Isten 
Országa teljességét.
A kérdés az ebben az adventi várakozásban: Mit 
vársz Jézustól? Kicsoda Ő teneked? Bármiben is 
légy, felismered-e benne Isten szeretetét? Nem 
azt keresve, hogy mit nem ad, amit emberileg 
elvárnánk, hanem meglátva, hogy mennyi min-
dent adott már, és ad nekünk ebben az időben is. 
Mit akar nekünk ajándékozni ebben a különös 
adventben, milyen ajtókat nyit meg, kikhez visz 
közel, hogyan csendesít el, és mutat rá az igazán 
fontosra az életben.

Némethné Sz. Tóth Ildikó 
református lelkész

Gyertyagyújtás Akarattyán

A Kisjézus megszületésének ünnepére vár 
a keresztény világ. Adventus domini.
Az év legbensőségesebb négy hete alkal-
mat ad az elcsöndesedésre, önmagunkba 
szállásra.
December 13-án gyújtottuk meg a 3. gyer-
tyát, a rózsaszínűt, amely a Kisjézus várása 
feletti örömöt szimbolizálja.
Idén mindent megzavar a korona epidé-
mia. Aggódunk hozzátartozóinkért, óvjuk 
a saját és környezetünk egészségét. A kö-
rülmények megváltoztak ugyan, de kará-
csony ünnep marad! A Megváltó idén is 
megszületik és visszahozza a fényt és a re-
ményt az életünkbe.
Idén is a civil egyesületek szervezésében 
került sor a templomkertben elhelyezett 
adventi koszorú gyertyáinak meggyújtá-
sára, ugyan csak kisszámú résztvevővel, 
de meghitt hangulatban.
Áldott, békés karácsonyt kívánok min-
denkinek!

Kardos Éva
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Karácsony idején felmutatni a szeretet jelét

Idén is készült a Magyarok Nagyasszonya Kato-
likus Karitász csoport karácsonyi szeretetcsoma-
gokkal a helyiek részére. Nagy szeretettel állítot-
tuk össze az édes és sós finomságokat tartalmazó 
ajándékot, melyeket a helyi tagok osztottak ki 
még az ünnepek előtt. Reméljük, ezzel a csomag-
gal hozzá tudunk járulni sok családnál a kará-
csony ünnepének fényéhez.
Böjte Csaba gondolatával köszönjük meg min-
denkinek, akik ebben az évben támogatták mun-
kánkat, akik adományokkal, segítséggel, imád-
sággal mellénk álltak és kívánunk mindenkinek 
áldott karácsonyi ünnepeket: „Az élet azért van, 
hogy odaadjuk. Sokszor mondtam, hogy a mi éle-
tünk olyan, mint egy marék aranypor. Hatalmas 
érték, kincs. De hogyha nem adjuk oda valami-
ért, akkor is kiperegnek a mindennapok az ujja-
ink közül.”

Horváth Jánosné Rózsika
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Életünk ködbe burkolózó csodája

Pár napja elmentem Tihanyba, egy kicsit elcsen-
desedni. Az idő borongós volt, egy ideig a szitá-
ló esőben álltam a tóparton, majd ahogy egyre 
sűrűsödtek az esőcseppek az arcomon, inkább 
beültem a kocsiba, és onnan néztem a balatoni 
hullámokat. Ahogy várakoztam, az esőcseppek 
furcsa hálót szőttek a szélvédő üvegére. Az eső 
egyre erősebb lett, már csak a váltakozó pettyes 
mintán át láttam a tó fodrozódó hullámait. Né-
hány csepp apró folyócskaként elindult, néhány 
pedig találkozott. A szemem fókusza ugrált az 
szélvédőre csapódó esőcseppek és a tóparton álló 
ágas-bogas fa lassan elmosódó kontúrja között. 
Csend volt és béke.
Mindent láttam. De igazán mit is láttam? Meny-
nyit láttam a valóságból? Láttam a hullámokat? 
A parton álló őszi színekben pompázó fát? Vagy 
csak az esőcseppek táncát a szélvédő üvegén? 
Vagy mindegyiket egyszerre? Talán mi is pont így 
látjuk az életünk eseményeit. Minden látunk, de 
valamilyen „pettyek” szűrőjén át, talán egy kicsit 
elmosódva. Közel 20 éves hitoktatás után én úgy 
tapasztaltam, hogy sokan vagyunk így az adventi 
készülettel és karácsony ünnepével is. 
Mi mindent láthatunk, gondolhatunk, érezhe-
tünk ezekről az ünnepi eseményekről? Biztos 
vannak olyanok, akik a régi, talán még gyermek-
kori szép emlékeket szeretnék újra átélni, újra 
megvalósítani decemberben. Talán néha sikerül 
és az földöntúli örömmel tölti be a szíveket, de 
néha csak reménykedünk, hogy újra átélhetjük 
azt a különleges gyermekkori csodát és csaló-
dunk, mikor eltelnek az ünnepek. Mintha elment 
volna mellettünk az ünnepi idő és mi nem is tud-
juk, hogy részesei voltunk-e vagy sem. 
Talán vannak olyanok is, akik decemberben az 
ajándékozó szeretet jegyében sok-sok kedvesség-
gel készülnek egymásnak, mert szeretik nézni az 
ajándékokat bontogató mosolygó arcokat. Már 
vásárolnak, csomagolnak, terveznek. Remélem 
sikerülni fog nekik, hogy örömet szerezzenek, és 

teljes szívemből kívánom, hogy nekik is szerezze-
nek mások örömet egy-egy szép csomaggal.
Gondolom olyanok is vannak, akik úgy érzik, 
a karácsony akkor szép, ha tiszta a ház, finom-
ságokkal van megrakva az ünnepi asztal és már 
takarítanak, ablakot mosnak, pakolnak, menüt 
terveznek. Nekik is kívánom, hogy örömet talál-
janak a külső tisztaságban és gond nélkül sikerül-
jön az ünnepi ebéd.
Biztos vannak olyanok is, akik nagy családi ösz-
szejövetelt szeretnének, együtt lenni a nagyszü-
lőkkel, testvérekkel, rokonokkal esetleg barátok-
kal. Szinte magam előtt látom, ahogy körbe ülik 
az ünnepi asztalt, humoros történetekkel szóra-
koztatják egymást vagy valamilyen társasjátékkal 
játszanak. Szívből kívánom, hogy örömet leljenek 
egymás társaságában. 
Elmondom, számomra mit jelent az advent és 
a karácsony. Az advent számomra olyan, mint 
esőben messze előre nézni és izgatottan keresni 
egy csodálatos távoli látványosság kontúrjait. Az 
eső a jelen, a távoli látványosság a jövő, és nem-
csak a földi jövő. Hisz az élet nem ér itt véget, ha-
nem vár ránk egy nagyon szép ígéret, egy örök 
élet. Csak még nem látjuk az „esőcseppek okoz-
ta köd-permettől”. A jövő ködbe burkolódzik és 
a biztos pont csak a végtelenség. De nem tudok 
nem menni felé. 
A karácsony számomra olyan, mintha hirtelen 
eláll az eső és egy rövid időre bepillantást nyer-
hetek ebbe a távoli látványosságba. Megáll az idő, 
eltölt egy földöntúli érzés, részese vagyok egy kü-
lönleges találkozásnak, részese vagyok egy csodá-
nak. Karácsonyra úgy tudok gondolni, hogy Isten 
meglátogatta a világot és azt mondta: „ahelyett, 
hogy vennék Neked valamit, amit szeretnél, vala-
mi olyat adok Neked, ami az enyém, ami tényleg 
az enyém. Egy ajándékot. Valamit, ami jelzi, hogy 
tisztelem azt az embert, aki itt ül velem szemben, 
és arra kérem, hogy értse meg, mennyire fontos, 
hogy vele lehetek. Most már van valamije, ami 
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egy kicsit én vagyok, van belőlem egy darabkája.” 
(Paulo Coelho)
Karácsonykor mi kapunk Istentől ajándékot, 
egy „darabot” Őbelőle. Talán ezért olyan fon-
tos, hogy tiszta legyen a lakás, sokan legyünk az 
asztal körül és legyen valami ajándék a fa alatt. 
Hisz szeretnénk Istent tiszta lélekkel befogadni, 
kézzel foghatóan megtapasztalni Isten jelenlétét a 
másik ember által és örülni annak, hogy valaki-
nek annyira fontos voltam, hogy kaptam tőle egy 

ajándékot. Talán ez az a csoda, amit az emberek 
ösztönösen várnak. Hát legyünk a részesei ennek 
a csodának!
Karinthy Frigyes szavaival kívánok mindenkinek 
Áldott Adventi Készületet és Karácsonyi Ünne-
peket: „Kicsiny kunyhóban szeretet, szeressétek a 
gyermeket, e szent karácsony ünnepén Önöknek 
ezt kívánom én.”

M. Teréz nővér

Folytatódott a Nézz fel! 
Baleset-megelőzési kampány

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság illetékességi 
területén található több településen is prevenciós 
piktogramokat festettek a zebrákhoz.

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, a Ba-
latonalmádi Rendőrkapitányság munkatársai 
a Veszprém Megyei Balesetmegelőzési Bizott-
ság támogatásával a Nézz fel! elnevezésű bal-
eset-megelőzési kampány keretében 2020. no-
vember 2-án figyelemfelhívó feliratokat helyeztek 

el a város több gyalogos-átkelőhelyénél. A prog-
ram folytatódott, és a Nézz fel! Átkelés közben ne 
telefonozz! szlogent 2020. november első hetében 
Balatonfűzfőn, Balatonkenesén, Litéren, Balato-
nakarattyán és Felsőörsön is felfestették a legfor-
galmasabb útszakaszokon található zebrákhoz. 
A piktogramok felhívják a gyalogosok figyelmét 
arra, hogy elsőbbségi helyzetben sem mellőzhető 
a kellő figyelem. Egyre gyakoribb ugyanis, hogy 
a járókelők nem figyelnek környezetükre, elme-
rülten nézik mobiltelefonjuk kijelzőjét, és körül-
tekintés nélkül, váratlanul lépnek az úttestre.

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/baleset-megelozes/aktualis/nezz-fel-atkeles-kozben-ne-telefonozz
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Előzzük meg a baleseteket!

November harmadik vasárnapja: A közlekedési 
balesetek áldozatainak emléknapja 
Az őszi és téli időjárási körülmények különös fi-
gyelmet igényelnek a járművezetőktől. A legtöbb 
problémát a változó tapadó-képességgel rendelkező 
útburkolat, valamint a sajátságos látási viszonyok 
okozzák. Ezért lényeges, hogy minden járműve-
zető megfelelően felkészítse járművét a megvál-
tozott időjárásra, és önmaga is legyen tisztában 
azzal, hogy ez a közlekedési környezet más jár-
művezetői magatartást követel. 
A látási viszonyok gyakran rosszak, korábban 
sötétedik, a hajnali és esti ködképződés miatt 
huzamosabb ideig kell használni a gépjármű vi-
lágítóberendezéseit – ezért is fontos, hogy azok 
megfelelően működjenek. A fényszórókat és a 
többi lámpát ilyenkor gyakrabban kell tisztítani 
és működését ellenőrizni. A gépjárműveket – napi 
szinten, indulás előtt - ajánlatos alaposan átnéz-
ni, megvizsgálva minden biztonsági berendezést 
és tartozékot. Sokan csupán az akkumulátor, a 
gumiabroncsok, a világítás és a fékrendszer el-
lenőrzésére figyelnek, holott az őszi közlekedés 
fontos kelléke a jól működő ablaktörlő, a fagyálló 
ablakmosó folyadék vagy a páramentesítő. Látni 
és látszani!
Lassabb, körültekintőbb, előrelátóbb vezetéssel előz-
zék meg a közúti közlekedési baleseteket. Lakott 
területen kívül és belül egyaránt vigyázzanak az 
úttest mellett haladó gyalogosokra, valamint foko-
zott figyelemmel legyenek a kijelölt gyalogos-át-
kelőhelyek, iskolák, buszmegállók környékén eset-
leg figyelmetlenül az úttestre lépő gyalogosokra. 
A reggeli időszakokban az időjárási viszonyok 
miatt hosszabb idő alatt juthatnak el munkahe-
lyünkre, ezért fontos, hogy korábban induljanak 
el otthonról. A reggeli késést ne próbálják meg na-
gyobb sebesség megválasztásával behozni, mert ez-
zel nem csak magukat és családtagjaikat, hanem 
az egy időben, azonos úton közlekedők testi épsé-
gét és életét is veszélyeztetik. A közlekedés során 

soha ne feledjék, annyira vigyázzanak másokra és 
mások értékeire, mint ahogy azt másoktól elvár-
ják. Kérjük, figyeljenek egymásra, legyenek part-
nerek a közlekedésben és tartsák be a közlekedési 
szabályokat.
A sűrű köd is nehezíti a reggeli közlekedést. Ha túl 
erős a köd, akkor bizony jelentősen csökken a lá-
tótávolság. Normál időben is nehéz a megfelelő 
követési távolságot és féktávolságot meghatároz-
ni, hát még ködben. Ebben segít a ködlámpa sza-
bályszerű használata.
Az ún. „téli” gumiabroncs használatát a közúti 
közlekedéssel kapcsolatos hatályos hazai szabá-
lyozás kötelező jelleggel nem írja elő. Ettől füg-
getlenül a rendőrség már évek óta javasolja a gép-
járművel közlekedőknek a téli gumiabroncsok 
használatát, ha a levegő napi átlag hőmérséklete 
+ 7 ˚C alá csökken. Télen különösen fontos az 
évszaknak megfelelő gumiabroncs használata, 
mivel az eltérő időjárási viszonyok különböző ki-
hívások elé állítják az autósokat. Ha az autót nem 
az évszaknak megfelelő gumiabroncsokkal sze-
relik fel, akkor még a legártalmatlanabb közleke-
dési szituációk is életveszélyesek lehetnek. Ki kell 
azonban hangsúlyozni, hogy a téli gumiabroncs 
sem „old meg mindent. Vezessünk az út- és látási 
viszonyoknak megfelelően, de kicsit lassabban.
Hóban vagy fagyott hótakaró esetén jó szolgála-
tot tehet a hólánc, melyet a hajtott tengelyen lévő 
kerékre kell feltenni, így kormányozható marad 
az autó. A hólánc feltételét és levételét érdemes 
még otthon kipróbálni, hogy a gyakorlatlanság 
ne okozzon problémát a hidegben. Ez nem jelen-
ti azt, hogy mindenkinek készenlétben kell tartani 
a hóláncot a tél beköszöntével, de azt tudni kell, 
amennyiben a „Hólánc használata kötelező” táblát 
kihelyezik, az adott úton – a „Hólánc használata 
kötelező vége” tábláig – csak olyan járművek közle-
kedhetnek, amelyek hólánccal vannak felszerelve.

Balatonalmádi Rendőrkapitányság 
(Forrás: VMRFK Hírlevél)
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Lobogószentelés a vitorlásmenedékben

A Bercsényi strandon levő Taslár Henrik Vitor-
lásmenedékben október 31-én, egy szezonvégi 
napon zászlórúd- és lobogószentelésre került sor. 
Az Akarattyai Vitorlás Egyesület tagjai az előírá-
soknak megfelelő távolságtartással és maszkban 
jelentek meg a kikötőnél.

A zászlórúd eredetileg a Taxi nevezetű Nautic 
311-es hajón szolgált. A hajó az árbócát törte egy 
Kenese-Keszthely egyszemélyes versenyen Sza-
konyi Csaba vezetésével. Az árbóc darabjait Szaki 
nekem ajándékozta, hogy valahol lobogó állvány-
ként felállítsuk Akarattyán.
A zászlórúd talprögzítő szerkezetéhez Zömbik 
Attila tagtársunk adta az anyagokat, és ő is gyár-
totta le. Az alapozás az egyesületi tagok részvéte-
lével, Attila precíz vezetésével történt.

A zászlórúd egyúttal használható lesz árbócki-
emelőnek is.
Az elkészült zászlórudat és az Akarattyai Vi-
torlás Egyesület lobogóját a nemzeti lobogóval 
egyetemben Dusicza Ferenc református lelkész 
tagtársunk tartalmas beszéde után szentelte fel a 
Himnusz eléneklése kíséretében.
Akarattya ismét gazdagodott a vízről és a partról 
messziről is jól látható jelképpel.

Ránky Péter
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NABE 25 éves 
Történetünk folytatása 

IV. rész

A Nők a Balatonért Egyesületünk a Környzet-
védelmi Világnapot a „Jövőd a Balaton” Zöld 
fesztivál elnevezésű rendezvénnyel ünnepli.
2018. június 2-án, nagy örömünkre Akarattyá-
ra esett a NABE elnök asszonyának a választása. 
Szauer Rózsa döntésében komoly szerepet ját-
szott a páratlan panorámával bíró „Magaspart”.
A nyári szezon várva várt nyitányaként jegyzett 
nagyszabású „zöld” seregszemlén sok résztvevő 
és tagtárs jelent meg a 23 éves egyesület részéről. 
A Balaton mellől az összesen 19 NABE csoport 
képviseltette magát és a települését. Szauer Rózsa, 
a Nők a Balatonért Egyesület elnöke mondott 
rövid beszédet, és megnyitotta a 3. Zöld Feszti-
vált. A nagyszabású „Zöld Fesztivál” az idén is 
sokszínű, tartalmas eseménnyé kerekedett, és a 

család minden tagja számára érdekes, hasznos, 
ismeretterjesztő programokat és játékokat kínált. 
A rendezvény ugyanis nem titkoltan a családo-
kat szólította meg, mert mint tudjuk és valljuk, a 
természetet szeretetére és a környezetvédelemre 
való nevelést sem lehet elég korán kezdeni...
A megannyi pozitív visszajelzés után nagyon 
büszkék vagyunk a sikeres, igazán színes, tartal-
mas és hangulatos rendezvényünkre. Megérte a 
rengeteg időt, energiát amit a szervezésre fordí-
tottunk. Többen járultak hozzá a rendezvényünk 
sikerességéhez, voltak akik adománnyal, valami-
lyen kedvezménnyel,vagy éppen fellépésükkel, 
vagy a munkájukkal.
Támogatóink: Balatonakarattyai Nyugdíjas Klub, 
Szivárvány Népdalkör, Mohacsibe Kft., Glo-
be Dentál Kft., Hanák ABC, Kocsis Kenese Bt., 
Szépkilátás Bisztró, Thury Pál, Ács Gábor, Polgár-
őrség, Balatonakarattya Község és Balatonkenese 
Város Önkormányzata, Küngös Község Önkor-
mányzata, Dr. Eőry Ajándok, Kerti Teréz.
2019-ben a zamárdi csoportra került a sor. Za-
márdiban 13 fővel képviseltük csoportunkat és 
mindkét településünket.
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4. Európai Hulladékcsökkentési hét (november 3. 
hete)
Célunk ezzel a programunkkal az újrahasznosí-
tásra, környezetvédelemre irányítani a figyelmet. 
A tudatos vásárlói magatartás, az újrahasznosí-
tás, neked nem, de másnak jó lehet… felé terelni 
a közgondolkodást.

2016 óta csatlakozunk ehhez a felhíváshoz. Cse-
rebere akciót, garázsvásárt szerveztünk. Az akció 
idejére rögtönzött kiállítást is berendeztünk „Ré-
giből újat” címmel, ötleteket adva az újrahaszno-
sításra a jelenlévőknek. A garázsvásár bevételéből 
az óvodának vásároltunk karácsonyra ajándékot.
2017: Újra megszerveztük a Cserebere akciót.
2018-as év szlogenje: „Méregtelenítsünk! – egy 
hét a káros vegyi anyagok elkerülése érdeké-
ben”. Gyűjtőakciót hirdettünk a családoknak. A 
szervezésben nagy segítségünkre volt az iskola 

egyik tanára, Pusztainé Bea is. A Kultúra Házá-
ban a  gyerekeket különféle oktató-társasjátékkal 
vártuk, miközben vállaltuk az elhasznált sütőola-
jok, elemek, izzók, fénycsövek begyűjtését.
2019: Az iskolásokat és minden érdeklődőt 14-17 
óráig vártuk a Kultúra Házába A felnőttek hasz-
nos információkhoz juthattak, a gyerekek kü-
lönféle oktató-társasjátékkal játszhattak, aktuális 
filmeket nézhettek. Az idei év kiemelt témája a 
környezettudatos szemléletformálás, az okta-
tás a hulladékkeletkezés megelőzése érdekében: 
„Nyisd ki a szemedet és csökkentsd a szemetet!” 
szlogennel. Az elhasznált sütőolajat, izzókat, 
fénycsöveket, elemeket lehetett hozni.

5. Márton-nap
Folytatva történetünket a következő állandó 
programunk a novemberi „Márton-napi libasá-
gok” elnevezésű családi délutánunk. Ezt a ren-
dezvényt immár 24 éve nagy lelkesedéssel szer-
vezzük a Kultúra Házában, amiben nagy segít-

ségünkre vannak az ott dolgozóik is. Célunk a 
Márton nap történetének ismertetése, hagyomá-
nyainak felelevenítése. Az óvodások kis műsora 
után játékos vetélkedőket, kézműves foglalkozá-
sokat tartunk, valamint a Kultúra Háza szervezé-
sében bábelőadás, játszóház is várja a gyerekeket. 
Libás ételeket, házi süteményeket, teát kínálunk 
és újbor kóstoltatunk a Kelet-Balatoni Borrendi 
tagok jóvoltából. A kézműves foglakozásokon 
lampiont, libabábot készítünk, Ludas Matyit és 
libát hajtogatunk a gyerekekkel. Igen népszerű 
a kukoricamorzsolás és a libakirakó is. 2014 óta 
újítva az addigi gyakorlaton, a gyerekeknek leg-
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alább 4 foglalkozáson, állomáson kell részt ven-
niük, jutalmul egy-egy Balaton szeletet kapnak. 
Libás totó kitöltésével a jól teljesítők értékesebb 
ajándékokat nyerhetnek. Táncházzal-lampionos 
felvonulással zárjuk családi délutánunkat. Igyek-
szünk minden évben újabb s újabb ötletekkel 
gazdagítani a programokat, pl. az elmúlt évben a 
játékos vetélkedők körét libatömés, kukoricacsut-
kából toronyépítés egészítette ki, ami nagyon tet-
szett a gyerekeknek.

6. Az akarattyai adventről
Másik hagyományunk a vasárnapi gyertyagyúj-
tások megszervezése. Elsőként egy hatalmas ad-
venti koszorút készítünk. Plakátokat helyezünk 

ki, összeállítjuk a műsorokat, előadókkal, ven-
déglátókkal egyeztetünk, felkérjük az egyházak 
képviselőit. Állandó szereplőink a Szilfa Óvoda 
óvodásai, Pilinszky János Ált. Iskola tanulói, a 
Kenesei Szivárvány népdalkör, valamint a helyi 
tehetségek. a meghitt ünneplés után finom fala-
tok, sütemények, tea, forralt bor várja az egybe-
gyűlteket.
Kenesei gyertyagyújtáson 2018-ban vettünk részt 
először. 2019-ben pedig a Mindenki Karácsonya 
rendezvényen is képviseltettük magunkat. A saját 
kezűleg feldíszített kis faházban mákos-diós bej-
glivel vártuk az ünnepvárókat.

7. Minden évben részt veszünk az óvodai kará-
csonyi ünnepségeken.  Hagyomány immár, hogy 
az óvodásokat karácsonyra meglepjük egy kis 
ajándékkal. Mindig szem előtt tartottuk a termé-

szetes anyagokból készült, ismeretterjesztő, kör-
nyezettel, annak védelmével kapcsolatos játékok 
vásárlását. 2019-ben, a változatosság kedvéért ún. 
élményt ajándékoztunk. Nagy sikere volt mind-

két óvodában Kalap Jakab 4 ÉVSZAK című inter-
aktív, élő koncertjének. Az ismert Gryllus Vilmos 
dalok és a kedves bábszereplők vidám, önfeledt 
perceket, felejthetetlen élményt nyújtottak a gye-
rekeknek.
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8. NABE környezetvédelmi játszóházunkkal ren-
dezvényeken települünk ki (pl. Gyermeknap 
Akarattyán, Pogácsafesztivál, Mihály-napi soka-
dalom Kenesén).
A gyerekek kipróbálhatnak különböző érdekes 
játékokat. Gyakorolhatják a hulladékok szelektív 
válogatását, vízi pisztollyal célozhatnak, fa ha-
lacskákat horgászhatnak, és még lehetne sorolni. 
Nagyon népszerű a „Vigyázz rám” balatoni tár-
sasjátékunk óriás változata. Igyekszünk eszköze-
inket bővíteni vásárolt, ill. saját készítésű, újra-
hasznosított játékokkal, ismeretterjesztő köny-
vekkel, tablókkal. Az érdeklődő felnőtt közönség 
is hasznos tanácsokat kaphat, a vegyszermentes 
háztartásról, egészségmegőrző szerekről, nagya-
nyáink praktikáiról, komposztálásról, víztakaré-
kosságról, ökológiai lábnyomszámításról szóló 
kiadványaink által.
Saját készítésű játékaink: Balatoni halfelismerő 
* Kulcsos párosító játék * Állatos memória játék 
* Balaton, ill. Libás kirakó, „Hulladékcsökkentési 
verseny” c. társasjáték.
2018. március 23-tól kezdődően, folyamatosan 
mutattuk be a Csalán Környezet- és Természet-
védő Egyesülettől kapott, Kék, sárga, zöld! című 
oktatócsomagját a kenesei Kippkopp Óvoda cso-
portjaiban és az akarattyai Szilfa Óvodában, va-
lamint az iskolában óvónő, ill. tanítónő tagjaink 
jóvoltából. A csomag nagyon tartalmas, környe-
zetvédelmi, szelektálási ismereteket nyújt a gye-
rekek számára változatos, játékos formában.

Egyéb kiemelt eseményeink, tevékenységeink

NABE Küldöttgyűlés 2014. április 12.
Ez egy emlékezetes esemény volt számunkra. Az 
a megtiszteltetés ért bennünket, hogy Balaton-
kenesén tartotta a Nők a Balatonért Közhasznú 
Egyesület 2014. évi I. rendes küldöttgyűlését. 
Csoportunk szervezhette meg a rendezvény lebo-
nyolítását, a délutáni programokat, a vendéglátás 
technikai részét. „Kincsünk a víz” című kiállítást 
tökéletesen időzítettük, hiszen a résztvevők is 
megtekinthették.

Délelőtt a Kultúra Háza nagytermében zajlott a 
program hivatalos része 22 település NABE cso-
portvezetőinek, küldötteinek. A többórás gyűlés 
után tagjaink csatlakozásával első utunk a Soós 
hegyre vezetett, ahol a kedvünkért még a tátorján 
is kinyílt. Büszkeség töltött el bennünket, ahogy 

a tagtársak őszinte elismeréssel gyönyörködtek 
Kenese ritka természeti kincsében, na meg az elé-
jük táruló csodálatos panorámában. a kényelmes 
túrázás után a Parrag-kertbe tartott a népes tár-
saság,ahol Molnárné Éva és férje főzte a hatalmas 
bográcsban a finom gulyáslevest. A helyi borlova-
gok felajánlásaként zamatos borokat is kóstolhat-
tunk a finom ebéd mellé (Keresztes János, Kürthy 
Ibolya és Lajos). A nap zárásaként Vér Laci bácsi 
tartott tárlatvezetést a Tájházban vendégeinknek.
A történetnek még nincs vége, folytatása követ-
kezik.

Thury Attiláné csoportvezető
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Adventi gondolatok

Az elcsendesedés ideje van, a lelki készülődésé, 
amelybe mindannyian megérkezünk.
Ki így, ki úgy: vásárlással, főzéssel, adventi ko-
szorú készítésével, mézeskalács-sütéssel, meditá-
cióval, imádsággal. Ahányan vagyunk, annyi féle 
módon éljük meg ezeket a pillanatokat és az ün-
neplést. Most más lesz a szeretet ünnepe és más a 
rá való készülődés.
Advent idején nem ártana számba vennünk, hogy 
mire, kire számíthatunk ebben a „Covidos” szo-
morú helyzetben! Vigyázunk-e eléggé az egészsé-
günkre?
Most megállhatunk és elgondolkodhatunk, hogy 
vigyázunk-e eléggé a szeretetre? Gondoljunk a jó 
emberekre, a szeretteinkre, családunkra, szüle-
inkre, gyermekeinkre, unokáinkra, barátainkra, 
akik mindig is kapaszkodók maradnak a nehéz 
időkben.
Legyünk hálásak azért, hogy ők vannak, hogy itt 
vagyunk, hogy együtt lehetünk, hogy szerethe-
tünk. Lélekben legyünk velük, ha másképp nem, 
telefonon, Skype-on. Fejezzük ki hálánkat, egy-
egy köszönömmel, kedves mosollyal, ha tehetjük, 
akkor öleléssel, simogatással. Készíthetünk finom 
ételeket, ajándékokkal kedveskedhetünk egymás-
nak, örülhetünk a gyerekek mosolyának.
Csoportunkkal mi is örömmel készültünk az első 
gyertyagyújtásra. November 29-én a templom-
kertben feldíszítettük az adventi koszorút és egy 

kis betlehemet is állítottunk. Karácsonyi énekek-
kel kísérve gyújtottuk meg az első adventi gyer-
tyát.

Békés ünnepi készülődést és áldott karácsonyi 
ünnepeket kívánok a NABE helyi csoportjának 
nevében.

Thury Attiláné 

Bölcsesség

Az élet nem kérdezi meg, akarod vagy sem, tanít. 
Megtanít küzdeni, elesni, felállni és újra megteszi, 
ha kell. Sosem kérdi majd, felkészültél-e, megta-
nít elengedni, elfogadni, megtanít repülni, és tet-
szik vagy sem, megtanít zuhanni is. Nem érdekli 
majd, mennyi erőt érzel magadban, rád zúdítja 
azt, amivel tudja, még elboldogulsz, és hidd el, 

nem kapsz nagyobb terhet, csak azt, amit még el-
bírsz. Van, amikor azt érzed, ennél kegyetlenebb 
már nem lehet, és megértem. De hidd, hogy jót 
akar. A legbölcsebb tanítód, aki ismer téged, és 
melletted áll. Mert nem azt mutatja meg, hogy 
mit láss, hanem azt, merre nézz.

Todorovits Rea
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Gréta kilencszer

Varga Gréta már szinte állandó szereplője lesz az 
Akarattyai Naplónak. Fiatal atlétánk idei szezon-
ja bravúrosra sikerült. Kilenc országos csúcsot 
futott és közülük egy Európa csúcs is. Mikor elő-
ször találkoztam vele még egy halk szavú kislány 
ült velem szemben, most viszont egy fiatal talp-
raesett sportoló hölggyel beszéltem. Igen, sajnos 
csak beszéltem, mert a járvány miatt az interjú 
telefonon zajlott.
– Úgy hallottam, hogy ebben az évben csúcso-
kat döntöttél halomra. Mik voltak ezek?
Kilenc korosztályos csúcsot futottam. Fedett pá-
lyán 1500 és 3000 méteren ifjúsági, 3000 méteren 
junior, szabad téren 1500, 3000 és 5000 
méteren ifjúsági, 3000 és 2000 méter 
akadályon ifjúsági, 2000 méter akadá-
lyon junior korosztályban. Ez utóbbi új 
Európa csúcs is.
– Gratulálok, ez nagyszerű teljesít-
mény! 9 csúcs! Szokták mondani, 
hogy ez még gombócból is sok. Gon-
dolom ezeknek az eredményeknek 
köszönhető, hogy már saját szponzo-
rod is van.
Baka László a veszprémi stadion büféjének veze-
tője felfigyelt a teljesítményemre és érdemesnek 
tartott arra, hogy segítse a további fejlődésemet.
– Ha ilyen remek eredményeket értél el, akkor 
a felkészülésedet nem zavarhatta a  jelenlegi 
helyzet?
Igen, szerencsés vagyok, mert tudtam rendesen 
készülni a versenyekre. A fedett pályás szezon 
márciusig tartott, és amikor bevezették a korláto-
zásokat, én már szabad téren futottam. 
– A mostani korlátozások?
A mostani szabályok nem korlátozzák a verseny-
sportolókat. Futásnál kettőnél többen nem tö-
mörülhetünk. Ha valamilyen oknál fogva nem 
tudnék edzeni Veszprémben, abban a szerencsés 
helyzetben vagyok, hogy itthon Akarattyán is tu-
dok futni.

– Mik a terveid, milyen versenyeken indulsz jö-
vőre?
Sajnos az idei fő versenyemet az olaszországi ifjú-
sági Európa bajnokságot a járvány miatt törölték. 
Remélem jövőre indulni tudok mind a junior Eu-
rópa bajnokságon, mind a junior világbajnoksá-
gon. Mind a kettőre megszereztem a kvalifikációt. 
I
tt egy kicsit elbeszélgetünk a járvány hatásáról a 
verseny sportolókra. Sok sportolónak kettétörik 
a karrierje ebben a nehéz helyzetben.  Elveszítik 
motivációjukat, nem tudnak normális körülmé-
nyek között edzeni. Ez főleg a csapatsportoknál 

figyelhető meg. Egyetértettünk 
abban, hogy ő szerencsés helyzet-
ben van. Gréta tud rendesen edze-
ni, eredményeit nem befolyásolja 
más csapattárs teljesítménye.
– Hogy megy a tanulás?
Ebben az évben magántanuló 
lettem, ami azt jelenti, hogy nem 
kötelező bejárni az órákra. Ez na-
gyon megkönnyíti a felkészülése-
met.

– Mire jut még időd, hogyan tudsz kikapcso-
lódni ennyi edzés mellett?
Nem sok szabadidőm van, de azt igyekszem ki-
használni. A barátaimmal szeretek minél több 
időt eltölteni.
– Maradt a merész álom, az olimpiai részvétel?
Természetesen. Szerintem minden sportoló álma 
az olimpián való részvétel. Persze nekem is, de 
ezen kívül van még egy.  2023-ban, az olimpia 
előtt, Magyarországon rendezik meg az atlétikai 
világbajnokságot. Szeretnék hazai közönség előtt 
szerepelni.

Kívánjuk, hogy így legyen! Nagyon büszkék va-
gyunk rád és én szeretnék még nagyon sokszor 
riportot készíteni veled.

Ventics Ágnes
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BIZTONSÁGOS TÜZIFAVÁSÁRLÁS

Az ősz beköszöntével eljött a fűtési szezon, sokan 
ilyenkor gondoskodnak a téli tüzelőről. 

A házaló kereskedők gyakran üzletelnek tűzifá-
val, közöttük pedig vannak olyanok, akik külön-
böző módszerekkel igyekeznek megkárosítani a 
gyanútlan vásárlókat.

A fűtési szezon beköszöntével minden évben ér-
keznek bejelentések a rendőrségre tűzifa árusí-
tással kapcsolatos csalásokról. A rendőrség ezért 
ismételten óvatosságra inti a tűzifát vásárlókat.

Ha bűncselekmény áldozatává váltak, vagy gya-
nús körülményt észlelnek, a lehető legrövidebb 
időn belül értesítsék a rendőrséget a 112-es segély-
hívószámon!

A megelőzés lehetőségei: 
• állandó, megbízható helyről történő vásárlás 
• hivatalos telephellyel, stabil elérhetőséggel 

rendelkező vállalkozások előnyben részesíté-
se 

• a leszállított áru szigorú leellenőrzése, az eh-
hez szakértelemmel bíró személy helyszínre 
hívása (ehhez kérheti az önkormányzat, vagy 
a polgárőrség segítségét) 

• ragaszkodás szabályszerű számla kiállításá-
hoz, az azon szereplő adatok kontrollálásá-
hoz 

• fizetésre csak a fa lerakása után kerüljön sor 
akkor, amikor a szabályszerű teljesítés már 
nem hagy maga után kétséget 

Forrás: VMRFK Hírlevél 
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

FELHÍVÁS

A Veszprém Megyei Rendőr-
főkapitányság pályázatot hirdet a
rendőrjárőr szakképesítést adó 

10 hónapos, valamint 
a 2 éves technikumi rendőrszakképzésre

a Veszprém megyei állományába.

A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket 
betöltött, a felvételi feltételeknek megfelelő 
magyar állampolgárok jelentkezését várják.

A képzésekre vonatkozó tájékoztató felhívások 
és felvételi feltételek a mellékletekben 

szerepelnek

További információ és jelentkezés:
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság

06/88/428-022/1066-os melléken
vagy a Balatonalmádi Rendőrkapitányságon

06/88/438-711, 593-910 számán
vagy személyesen hivatali munkaidőben

Tájékoztatás

KÖNYVTÁRUNK
2020. november 11-től a 484/2020. (XI. 10.) 

Korm. rendelet értelmében
ZÁRVA tart.

A kikölcsönzött könyvek lejárati idejét 
automatikusan 

meghosszabbítja a vészhelyzet végéig.
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Szerkesztőségi oldal

Tisztelt akarattyai újságolvasók!

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

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

Hirdetési árak  
az Akarattyai Naplóban

1 teljes oldal = 30 000 Ft + Áfa

½ oldal = 15 000 Ft + Áfa

¼ oldal =    7500 Ft + Áfa

1/8 oldal =    5000 Ft + Áfa

Balatonakarattya Önkormányzatának havilapja

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

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

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

ISSN 2415-9336

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

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

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

Az Akarattyai Napló terjesztése

Megrendelés:
hivatal@balatonakarattya.hu
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Közérdekű információk

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

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

Rendőrség:
Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 7.
☎ 88/584-970, 88/584-971
………………………………………..
Vízirendőrség:
Siófok ☎ 84/310-712
…………………………………………
Tűzoltóság:
Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltó pa-
rancsnokság: ☎ 88/590-625
…………………………………………
Vasútállomás: ☎ 88/481-017
………………………………………..
E-ON: Veszprém, Kossuth L. u. 6.
☎ 40/220-220
Műszaki hiba bejelentése:
☎ 80/533-533
…………………………………………
DRV ZRt. Ügyfélszolgálat:
Siófok ☎ 80/240-240
…………………………………………
Gáz: ügyfélszolgálat
☎ 061/20/30/70-4749999
Gázszivárgás: ☎ 80/301-301
…………………………………………
Szemétszállítás:
Vertikál Nonprofit Zrt.:
☎ 22/366-029, 22/576-070
e-mail: info@vertikalrt.hu
…………………………………………
Református Lelkészi Hivatal:
☎ 88/481-348
…………………………………………
Római Katolikus Plébánia Hivatal:
☎ 88/481-146
…………………………………………
Balatonakarattya Fürdőtelep Egyesü-
let: akarattyafurdo@gmail.com
…………………………………………
Balatonakarattya területén
közvilágítási hiba bejelentése:
☎ 80/205-020
☎ 88-656-677, 06 20/215-0870
e-mail: hivatal@balatonakarattya.hu
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