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100 éves a Honvéd üdülő
Jeles évfordulót ünnepeltek Balatonakarattyán az MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központban. Száz
évvel ezelőtt vásárolták meg azt a területet, ahol napjainkig működik a
katonák pihenését és feltöltődését hivatott intézmény. A centenárium alkalmából Áder János köztársasági elnök csapatzászlót adományozott az
üdülőnek, és bemutatták az üdülő
történetéről szóló könyvet. Balatonakarattya polgármestere Matolcsy
Gyöngyi a jó együttműködés jelképeként zászlószalagot adományozott
az üdülőnek.
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Év végi számadás
- Kedves polgármester asszony! Mi történt az idei évben Balatonakarattyán? Mire büszke?
Az idei évben Balatonakarattyán a közös eredményeinkre
vagyunk a legbüszkébbek, amit a község önkormányzatával és a lakossággal értünk el. Legnagyobb beruházásunk idén az intelligens közvilágítás volt. A Magyar turisztikai Ügynökség strand pályázatán nyertünk 70 millió
ft-ot (40-30 millió ft), amit a Bercsényi és Lidó strand
fejlesztésére fordítunk. elektromos kisbuszt béreltünk a
strandjárat üzemeltetésére, melyet a nagy sikerre való
tekintettel a későbbiekben megvásárolni kívánunk. Az
eszközparkunk egy nagy teljesítményü fűnyíró traktorral
bővült. Útfelújítás történt a Csittényhegyi út, és a Kárpátalja utcában.
Sikeres sportrendezvényeket (futóverseny, úszóverseny)
szerveztünk. népszerűek a főzőversenyeink, rendezvényeink, nagy látogatottságú a függetlenség napja. Konténer-kávézó színesíti a Kisfaludy sétányt. óvodánk jól
működik, amit a létszám növekedése is jól érzékeltet.
Aktívak a civil szervezeteink. Kárpátaljai gyerekeket üdültetünk harmadik éve.
Költségvetésünk három éve átmeneti hitelfelvétel nélkül
működik, ami egy nulláról induló önkormányzat esetében
nagy szó (semmit nem kaptunk a vagyonunkból Kenesétől, egy fűnyírógépet sem).
- Tudna említeni néhány gondot vagy problémát?
Idén három komoly katasztrófahelyzet volt Akarattyán.
A tél végi jégtorlasz tette tönkre a Balaton-partot, vis
maior pályázat keretében 20 millió ft-ot nyertünk a helyreállítására. A júniusi 160 km/órás szél nagyon sok fát
megrongált főként a Kisfaludy sétányon, a parton. Októberben leomlott a löszfal egy darabja a Sirály utcában.
Köszönet az önkormányzat dolgozóinak és a katasztrófavédőknek a gyors segítségért.
egyetlen komoly problémának a Kenesével elhúzódó vagyonátadást tartom.

- Hogyan készül a karácsonyra?
Így, az év végéhez közeledve már várom a karácsonyt, és
mint mindenki én is szűk családi körben ünnepelek. Szeretem meglepni a családomat, ajándékot adni és nyugalomban rákészülni a következő évre.
Az egyik kedvenc karácsonyi ételünk receptje:
FRANCIA LIBAMÁJ - KERÁMIA EDÉNYBEN
A libamájat 1-3 napig sós fokhagymás tejben kell a hűtőben áztatni (mázas kerámia edényben). A sütés napján
a tejet le kell önteni róla. Kevés vizet és konyakot (én konyak nélkül csinálom) kell ráönteni. A sütőben 100 celsius fok vízbe állított kerámia edényben fedővel lefedve,
vagy légkeveréssel 40 percig kell sütni. utána a fedő levétele nélkül kihűteni és hűtőben tárolni 1 napig. Másnap
készen van! Kiváló előétel karácsonykor.
Jó étvágyat!
Szeretnék minden akarattyai lakosnak békés,
boldog karácsonyt kívánni!
Köszönöm.
DR. BÁnKuty JózSefné
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Strandfejlesztések
Balatonakarattya 70 millió forint értékben támogatást nyert el a Bercsényi strand épületének szigetelésére, napozóterasz kialakítására, szépítési munkálatokra és a Lidó strandon is ennek keretében készül a vizesblokk felújítása.
A munkálatok rövidesen elkezdődnek. A Bezerédi strandon 12 716 536 forintért elkészült a járókövezet felújítása
és a zárható strandszekrények elhelyezése, valamint a játszótér felújítása.
RáNky PÉtER
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Beszélgetés
kalcsó zoltánné Aranka nénivel a
Balatonakarattyai Nyugdíjas Klub Egyesület
elnökhelyettesével
- Hol született Aranka néni?
Igaz, hogy a születési helyem Mezőszentgyörgy, de én
Balatonakarattyán élek születésem óta, ide jártam óvodába és az iskolát is itt jártam ki.
- Mióta tagja a Nyugdíjas Klub Egyesületének?
Öt éve vagyok tagja a Balatonakarattyai Nyugdíjas klub
Egyesületnek, ahol elnökhelyettesként tevékenykedem.
kirándulásokat, színházlátogatásokat szervezek. Nyáron
az egyesület aktívan részt vesz a település életében (virágosítás, virágültetés, kapálás, locsolás, rendezvényeken
sütés-főzés). Ezúton szeretném megköszönni a tagoknak
a sok segítséget és részvételt.
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- Mi az, amin változtatna?
- Tudjuk, hogy minden rendezvényen sütnek-főznek,
aktívan részt vesznek. Melyikre emlékszik vissza a legszívesebben?
Az egyesület tagjai szívesen segédkeznek a rendezvényeken való részvételükkel. Legszívesebben a tavaly évben megrendezésre kerülő május 1-jei főzőversenyre
emlékszem vissza, ahol az Egyesület I. helyezést ért el a
főzőversenyen, én pedig egyéni indulóként I. helyezést
értem el a süteményversenyen.

Mivel egyre több tagja van az egyesületnek, így szükségünk lenne egy tágasabb helyiségre.
- Mekkora a család, és mennyi idő jut rájuk?
két gyermekem van, és négy lányunokám. Három unokámmal sajnos csak ritkábban találkozom, mivel külföldön élnek. Bíborka unokámmal sok időt töltök együtt.
- Egy nagymama hogyan várja a karácsonyt?

- Mi a hobbija?
Négy éve vezetem a kézimunka szakkört. Szeretek kötni,
horgolni, kézimunkázni.
- Mit terveznek a jövőben?
Szeretnénk virágosítással Akarattyát még szebbé tenni.

Mint minden nagymama, én is sütéssel-főzéssel töltöm
a karácsony előtti napokat.
Kedves Aranka néni köszönöm és további
jó egészséget kívánok!
DR. BáNkuty JózSEfNÉ
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Érdemérmesek 2017
Balatonakarattya Község Önkormányzata Posztumusz
Díszpolgári érdemérmet adományozott Kara Koppány
részére:
kara koppány 1942-ben született. feleségétől három
gyermeke született. Már a nagyszülei is Balatonakaratytyán éltek.
1990-ben a rendszerváltás eredményeként több régi akarattyás család leszármazottja lehetőséget látott arra,
hogy újjáalapítsák a korábban megszüntetett Balatonakarattyai fürdőtelep Egyesületet. Ennek a kezdeményezésnek volt élharcosa kara koppány, aki határozott
egyéniségének, kitűnő szervezőképességének, bölcs előrelátásának és lelkes tenni akarásának köszönhetően
1997-ben Balaton Díjat kapott. kara koppány korai távozásával az Egyesületet és az akarattyaiakat nagy veszteség érte. kara koppány elnök emlékét számos akarattyai család, barátai és tisztelői kegyelettel megőrzik.
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Balatonakarattya Község Önkormányzata Díszpolgári
érdemérmet adományozott Dr. Koltay József részére:
Ősakarattyás, saját megfogalmazása szerint. Aranydiplomás vízépítő mérnök. Mérnöki képesítései, műszaki
doktorátusa mindenkor racionális gondolkodásra predesztinálta. Aktív részese volt Balatonakarattya Vízközmű társaság megalapításában, az akarattyai törpe
vízmű, később a csatornázás és a gázvezeték kiépítésének
szervezésében. Ő szerkesztette a Nemzeti kincsünk a
Balaton című könyvet, oszlopos tagja, aktív vezetője volt
a Balatonakarattyai fürdőtelep Egyesületnek. Munkássága, lokálpatriotizmusa, Balatonakarattyához való kötődése példaértékű. Mindent önzetlenül, anyagi ellenszolgáltatás nélkül, szakmai igényességgel, szívvel, lelkesedéssel cselekedett.
Balatonakarattyáért érdemérmet adományozott Kalcsó
Zoltánné részére:
Mezőszentgyörgyön született, 1972-ben ment férjhez,
házasságából két gyermeke született Renáta és zoltán.
Balatonakarattyán járt óvodába és itt végezte általános
iskolai tanulmányait.
Arankanéni a Nyugdíjas klub átalakulása után, mint

elnökségi tag aktív szerepet vállalt az egyesület életében.
Az önkormányzati rendezvények koordinálásában sokat
segédkezik. A településen a virágosítás megszervezése
is az ő érdeme. Az egyik legaktívabb egyesületünk kiemelkedő tagja.
Balatonakarattyáért érdemérmet adományozott Ladányi Imre részére:
Balatonakarattyán született 1953-ban. Már fiatalkorában is sokat tett a közösségért: barátokkal összeállva
egymás építkezéseinél segédkeztek, a strand kerítésének
bontásánál is ott voltak, összefogta a fiatalokat. Az idős
embereknek önkéntesen segít, a téli időszakban fát hasogatott és hordott be, hogy ezzel is megkönnyítse az
életüket. több évig az Akarattyai Önkéntes tűzoltó Egyesület tagja volt. A Balatonakarattya Balaton kapuja polgárőr egyesület alelnöke.
állandó feladatának érzi a település iránti tenni akarást,
melyek a főzőversenytől, a szemétszedésig, a karbantartásoktól, magánszemélyek segítéséig lelkesen végez.
Igazi közösségi ember.
Balatonakarattyáért érdemérmet adományozott Hanák
István részére:
1946-ban született Balatonfőkajáron. 1960 óta él Balatonakarattyán. Három évet dolgozott a vendéglátásban,
és 15 évig ABC-t vezetett, először a Rákóczi ABC-t majd
később saját boltot nyitott a településen Hanák ABC néven. 1996-tól 2,5 cikluson keresztül önkormányzati képviselő és az egészségügyi és szociális Bizottság tagja
volt. Mindig meg lehetett keresni, ha valakinek problémája volt a településen. focizott Balatonfőkajáron,
Veszprémben, edzősködött több településen. A Bozsik
programba bevonta az akarattyai gyermekeket is. Immár
25 éve vezetője az öregfiúk csapatának, a focicsapat testvérkapcsolatot épített ki a Szlovák tallós település csapatával, ezzel is viszik magukkal Akarattya jó hírét. Pistabácsi a balatonakarattyai rendezvényeken is nagy segítségére van az önkormányzatnak: a függetlenség Napján a focitorna szervezésében és lebonyolításában is sokat segédkezik.
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Balatonakarattyáért érdemérmet adományozott Dr.
Urvári Sándor István részére:
1935-ben született Szendrőn. tornászedző, tanár, lokálpatrióta. Hét olimpián képviselte a magyar érdekeket a
tornász-világversenyeken. tornaoktató filmet készített,
melyet angol nyelven a világ számos részén felhasználtak. felesége a ritmikus sportgimnasztika első bajnokai
közé tartozott. Balatonakarattyán az országban egyedülálló Millenniumi tornászmúzeumot avattak fel 2003ban. Évtizedeken keresztül szervezte a Szent István napi
ünnepségeket. A függetlenné válás magját itt ültették
el, aláírásgyűjtéssel. Elsőnek Dr. Berey Attila főállatorvos
írta alá. A Rákóczi parkban elhelyezett két mellalakos
domborművet – Rákóczi fejedelem, valamint Vass Albert
emlékkő – is önerőből készült, amit a „lokálpatrióta”
készíttetett.
„A sport nem csak a testnevelés, hanem a léleknek is a
legfontosabb, legerősebb nevelő eszköze.”
Ebben a szellemben dolgozott és élte meg az elmúlt éveket.
Ezúton gratulálunk, és jó egészséget kívánunk minden adományozottnak!
DR. BáNkuty JózSEfNÉ

Szabó Károlyné Elismerő oklevélben részesült.
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főhajtás az 1956-os emlékkőnél
Akarattyán nem hagytuk elmaradni a rossz időjárás miatt a főhajtást és koszorúzást az 1956-os emlékkőnél. Lukácsné Bea rövid megemlékező beszéde után elhelyeztük koszorúinkat az áldozatok emlékére. koszorút helyezett
el az önkormányzat, a Balatonakarattyai fürdőtelep Egyesület, a Nők a Balatonért Egyesület, a Balatonakarattyai
Nyugdíjas klub Egyesület, a fidesz és taslár tibor 56-os műegyetemista is.
ránky Péter
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tisztelt Polgármester Asszony!
tisztelt képviselők! tisztelt Akarattyai Polgárok!

10

Szeretném megköszönni néhai édesapám, az egész családom, édesanyám, testvéreim és családjaik nevében ezt - a
meggyőződésem és reményeim szerint - az egész helyi közösség megbecsülését kifejező elismerést.
Hihetetlenül megható és egyben örömteli volt szembesülni
azzal, hogy több mint 13 évvel édesapám halála után a
helyi közösség és vezetői méltónak találták édesapámnak
a rendszerváltást követően újjá alakult Balatonakarattyai
fürdőtelep Egyesület első elnökeként Akarattya érdekében
kifejtett tevékenységét erre az elismerésre.
Akkoriban Akarattya függetlensége egy távoli, nehezen
megvalósítható álomnak tűnt, ami azóta sok, édesapámhoz hasonlóan a helyi közösség érdekében áldozatvállalásra, munkára kész ember és a helyi polgárok összefogásának eredményeként valóság lett. Ezt sajnos Ő már
nem élhette meg, de hitem szerint öt évvel ezelőtt a népszavazás eredményéről értesülve pezsgőt bontott egy
mennyei kávéházban. Abban biztos vagyok, hogy életében a legmerészebb álmaiban sem gondolta volna, hogy
egyszer a független Akarattya díszpolgára lehet, és ennek nem az volt az egyetlen oka, hogy soha nem törte a
fejét azon, hogy milyen címeket, elismeréseket kaphatna.
fürdőtelep egyesületi elnökségének ideje alatt, keneséhez
tartozva, szűkös anyagi forrásokból gazdálkodva kvázi
gúzsba kötve kellett táncolnia, de talán – és ezt az érzésemet, meggyőződésemet ez a címadományozás is megerősíti
– sikerült nyomot hagynia. keveseknek adatik meg, hogy
a globális, de akár a nemzeti emlékezet haláluk után is
megőrizze emléküket, ugyanakkor arra a hétköznapi embereknek is lehet lehetőségük, hogy a sokkal ember-közelibb helyi közösség elismerje a közösség érdekében kifejtett
tevékenységüket, megőrizve ezzel emléküket a lokális emlékezetben. Az ilyen helyi közösségi elismerések, azért is
fontosak, mert minden élni és fejlődni akaró községnek,
önszerveződő közösségnek szüksége van a saját történelemre, helyi közösségépítő történetekre és sztorikra, amelyekre építve az újabb és újabb generációk is megtalálhatják kötődésüket, de akár gyökereiket is az adott közösséghez, közösségben, amelyek egyben ösztönzőként
is szolgálhatnak arra, hogy a jövő generációi is keressék
ne csak a maguk, hanem szűkebb pátriájuk boldogulását
is. Megtisztelő, hogy édesapám Akarattya történelmének
részévé válhatott.

Akarattya érdekében végzett munkáját meghatározta,
hogy elsősorban az itt lakó- vagy nyaralóingatlannal rendelkező polgárok érdekeit helyezte előtérbe, természetesen úgy, hogy a megvalósuló fejlesztések az egy-két napra
vagy hétre idelátogató vendégek számára is vonzóak legyenek, de ne kizárólag az ő érdekeiket szolgálja. Egy
olyan Akarattya lebegett a szeme előtt, és ezért dolgozott
hol több, hol kevesebb sikerrel, ahol az állandó lakosok
és a nyaralótulajdonosok közösen, együttműködve, a
megfelelő kompromisszumok megtalálásával dolgoznak
a település nyugodt, családias, polgári megélhetést és pihenést, valamint kulturált szórakozási lehetőségeket
egyaránt biztosító fejlesztéséért. ugyanakkor ennek a
munkának soha nem volt célja, hogy Akarattya a tömegturizmus célpontjává váljon, ellehetetlenítve ezzel a helyiek nyugodt pihenését, békés, családbarát életvitelét.
Ez a munka az állhatatos kompromisszum-kereséssel jellemezhető. Ehhez persze megfelelő partner is kellett, ami
az önálló Akarattya önkormányzatának a legfontosabb
kérdésekben, figyelemmel a folyamatban lévő perekre,
sajnos jelenleg nem adatik meg. Mondhatjuk, hogy a
függetlenség elnyerése nem oldotta ki, csak meglazította
a már említett gúzsba kötő kötelet. ugyanakkor meggyőződésem, hogy az önkormányzat, ha itt-ott kisebb
döccenőkkel is, jó irányba halad. Elvitathatatlan, hogy
Akarattya az új közvilágítással, az utcák, a kezelésünkben
lévő strandok folyamatos karbantartásával, állagmegőrzésével, a közösségi rendezvényekre is használt Szépkilátás rendbetételével, az elmúlt pár évben többet fejlődött, mint az elmúlt évtizedekben összesen.
Még egyszer meghatódottan megköszönve édesapám
Akarattya érdekében kifejtett munkájának az elismerését,
kívánok sok erőt, egészséget, kitartást, türelmet, kreativitást és megfelelő kompromisszum-készséget Polgármester asszonynak, a képviselő-testületnek és az egész
helyi közösségnek a megkezdett munka folytatásához,
amelynek eredményeként reményeim szerint talán a nem
túl távoli jövőben édesapám Akarattyával kapcsolatos
álma is beteljesedhet.

Üdvözlettel:
kARA ákOS
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tisztelt Polgármester Asszony!
tisztelt Önkormányzati képviselők! kedves Akarattyai teleptársak!
Mindenekelőtt szeretnék köszönetet mondani Polgármester asszonynak és lelkes, sikeres csapatának a rangos elismerésért, a Díszpolgári cím adományázásáért.
(köszönetet mondok azoknak is, akik segítették munkámat
és elsősorban családomnak, akiknek tagjai biztos hátteret
jelentettek szakmai és társadalmi tevékenységemhez.)
Számomra a kitüntetés egy életmű méltó elismerése. Ez
egy életműdíj, mely kitüntetéseim sorában az első helyen
áll. Az életpályám során a szakmai és a társadalmi tevékenységem több évtizeden keresztül szorosan összefonódott
és a vízi-közmű társulati mozgalomhoz kapcsolódott,
melynek mindvégig „főszereplője” voltam. (Ezért - véleményem szerint - a kitüntetés a társulati mozgalom Akarattyán és kenesén a 47 év alatt elért eredményeinek elismerését is jelenti.
A kitüntetés további értéke számomra, hogy elhomályosítja
az életpályám során gyakran tapasztalt negatív élményeket.
60 éves társadalmi tevékenységem során az Akarattyán
elért eredmények közül a következőkre vagyok a legbüszkébb:

A legjelentősebb látványos eredmények közül indokolt még
kiemelni az Állomás tér és környéke rendezését és az Árpád út teljes hosszában több szakaszban kiépített aszfaltozást.
Elégedett vagyok és hálás a sorsnak, hogy életpályám során
mindig olyan munkát végeztem, amit szerettem és mindezt
önállóan tettem. Hangsúlyozni szeretném, hogy társadalmi
tevékenységemet mindvégig szívvel és lelkesedéssel, igényesen és ellenszolgáltatás nélkül végeztem.
Mi volt a siker titka? A munka és a hit!
A leválás előtt és után megnyilvánuló lakossági összefogás
és a megalakult önkormányzat látványos tevékenységének
eddigi eredményei a jövő felé biztatást jelentenek. Jelentős
tény, hogy mind az önkormányzat, mind az újjászervezett
Balatonakarattyai fürdőtelep Egyesület több meghatározó
személyiséggel rendelkezik, mely elengedhetetlen feltétele
a további sikereknek.
Véleményem szerint feltétlenül szükséges, hogy növekedjen azoknak a lelkes akarattyaiaknak a száma, akik nemcsak szeretik Akarattyát és a Balatont, hanem tenni is
akarnak érte!

Első helyen emelem ki a közműves vízellátás és csatornázás
teljeskörű megvalósítását. A Balaton térségében is példaértékű, hogy Akarattyán 1962-ben üzembe helyezték Akarattya csaknem teljes belterületére kiterjedő vízvezeték hálózatot. A közkifolyós rendszerű u.n. törpevízmű, társulati
úton, a helyi érdekeltek, elsősorban az akarattyai teleptársak hozzájárulásából és vízügyi támogatásból épült. Az ezredfordulóra pedig megépült valamennyi, mintegy 2500
ingatlant ellátó szennyvízcsatorna-hálózat. Országosan
is példaértékű, hogy Akarattyán az ingatlanoknak több
mint 90%-a van bekötve a víz-és a csatornahálózatba.

A magam részéről biztos vagyok abban, hogy valamennyi
helyi érdekelt közös összefogásával és korrekt együttműködésével az illetékes szervek támogatásával Akarattya
fejlődése a következő időszakban tovább fog növekedni.
Remélem, hogy a 100 éves évfordulón – 2028-ban – Akarattya az 1940-es évek hangulatában fog ünnepelni.

A második legfontosabb tevékenységem az Akarattyáról
készült Helytörténeti Gyűjtemény, mely a közeljövőben
elkészülő 7 pótkötettel 20 kötetre bővül. Az eddig az Akarattyai könyvtár részére leadott 13 kötet alapul szolgál a
2018-ban megjelenő akarattyai jubileumi könyv elkészítéséhez.

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT BALATONAKARATTYA!

Bízzunk ebben valamennyien és minél többen tegyünk is
érte!
köszönöm megtisztelő figyelmüket.”

DR. kOLtAy JózSEf
aranydiplomás vízépítő mérnök
Balatonakarattya Díszpolgára
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Az akarattyai kitüntetések alkalmából
elhangzott köszönetnyilvánítás
Első alkalommal az önálló önkormányzati testület elismerésben részesítette azokat a polgárokat, akik Akarattyáért az elmúlt időszakban sokat tettek. A kitüntetettek nevében spontán módon köszönetet mondott dr.
urvári Sándor. Az aktualitásnak az adott alkalmat, hogy
utolsónak szólították a díjazottak közül úgy érezte, hogy
ezt az elismerést illik valakinek megköszönni. Hangsúlyozta, hogy ez az elismerés nemcsak egy személynek
szól, hanem mindenkinek, akik hozzájárultak Akarattya
szebbé, jobbá tételéhez. A rövid köszönetben elhangzott,
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hogy számos akarattyai polgár és üdülőtulajdonos is
hozzájárult azokhoz a kezdeményezésekhez, mellyel hagyományt teremtettek. kiemelte, hogy a Japán sportdelegáció látogatása a sportmúzeum megnyitásakor a
Balaton északi kapujának szépségeit is megmutatta.
A tokiói tv társaság erről készült interjújában Akaratytyát is, mint a múzeum alapítási helyeként említik. Az
önkormányzat által nyújtott elismerés további aktív tevékenységre hívta fel a nagyszámú jelenlévők figyelmét.

köszönő levél
Balatonakarattya Önkormányzata
Balatonakarattya Önkormányzata
Balatonakarattya
Iskola u. 7.
Matolcsy Gyöngyi
Polgármester asszony
részére
Köszönöm a Bercsényi strandnál a nyári időszakban történő személyszállítás megoldását.
Közel 40 éve építettünk nyaralót Akarattyán.
nagyon örültünk, hogy nyáron a családommal és barátaimmal
kényelmesen tudtunk a strandra lemenni és főleg a strandról feljönni.
Reméljük, hogy a kisbuszos szállítás a továbbiakban is megmarad nyáron a Bercsényi strandnál.
Debrecen, 2017.11.17.
Köszönettel:
Dr. Bundik zsigmondné
4026 Debrecen
Gyergyó u. 7. 3/19.

2017. november-december

Önkormányzat

V. Balatoni Helytörténész találkozó
Ötödik alkalommal találkoztak a balatoni helytörténészek, ezúttal Balatonbogláron. Sok érdekes előadás meghallgatása után végigsétáltuk a Balatonboglári Mászka
útvonalát a nevezetes boglári értékek megismerése ér-

dekében. A találkozón részt vett Vér Lászlóné, Vér László,
taslár tibor, Heinrich Pál és Ránky Péter a Balaton innenső végéről.
RÁnKy PéteR
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Emlékezet és tisztelet a hősöknek
ez év december 6-án volt 73 éve, amikor a II. világháborúban gyorsan előrenyomuló szovjet hadsereg elérte Akarattya határát. Ott a Bercsényi strandtól induló Csajág,
nádasladány határán folytatva Komáromig, a Dunáig
előre kiépített Margit védővonalban kemény ellenállásba
ütköztek. ennek fontos védőbástyája a vízparttól a műútig húzódó u.n. sündisznó lövészárok, drótakadály és
aknamező-rendszer volt, amelyben hatvan magyar és német katona a mínusz 10-15 fokos hidegben, húsz centiméteres hóban 42 napon át hősiesen ellenállt a naponta
hevesen támadó többszörös 250-300 fős szovjet túlerővel
és haditechnikával szemben. Hősi helytállásuk eredményeképpen 1945. január 18-án a német páncélosok segítségével ellentámadás indult, amely néhány nap alatt
a Dunáig verte vissza az ellenséget.

ez olyan nagy veszteséget okozott a szovjeteknek, hogy
csak két hónap múlva 1945. március 22-én már ellenállás
nélkül tudták újra elérni Akarattyát és 1945. április 4én elfoglalni országunkat.
Az Akarattya térségében harcolt katonáink hősi helytállásának emlékére javaslom, hogy a tisztelt balatonakarattyai önkormányzat a Bercsényi strand feletti magasparti teret, amelynek déli oldalán még a Margit vonal
lövészárkának a nyomai láthatók és az emlékmű is itt
állíttatott, Hősök terének szíveskedjen elnevezni.
Tisztelettel: Taslár Tibor,
aki családjával együtt a tűzvonaltól
300 méterre élte át a háború borzalmait.

SzERzŐI gONDOLAtOk
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Az ünnep legyen ünnep!
Igaz még hetek múlva lesz karácsony, de már mindenütt találkozhatunk az ünnepi készülődéssel. A lelkünk fényesítése
közben talán érdemes átgondolni, milyen jót vagy kevésbé
jót tettünk az év során, mennyi örömöt adtunk szeretteinknek,
vagy hányszor bántottuk meg őket.
Hiszem, hogy az őszinte érzelmek a szeretet ünnepén, a következő évbe való átlépéskor többet érnek minden „drága
pénzen” vett ajándéknál. Az elmaradt öleléséket nem lehet
pótolni értékes kütyükkel, de szívből jövő mosollyal, szeretetteli
odafigyeléssel és sok-sok meleg öleléssel igen!
Az együtt eltöltött idő legyen tartalmas, türelemmel, megértéssel, elfogadással teli! Ne a felgyülemlett feszültség levezetésének, a családi vitáknak adjunk teret, mert azt különösen a gyerekek nehezen élik meg, mert azt egy életre szóló
élményként viszik magukkal!
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A vásárlás, nem csak karácsony tájékán, hanem az év
bármely időszakában a tolvajok, zsebesek, trükkös tolvajok, csaló árusok, internetes csalók számára kiváló alkalom a „megélhetésre”. A sikereik alapja, hogy csalogatóan jó áron kínálnak jó minőségűnek, márkásnak mondott termékeket, amelyekkel szeretnénk meglepni magunkat vagy szeretteinket. A valóság azonban az, hogy
ezek gyakran ócska, elfogadhatatlan minőségű, kétes
műszaki állapotú, az elvárásoknak egyáltalán nem megfelelő árucikkek. Ami persze - csak az üzlet megkötését
követően – az elérhetetlen eladó távozása után derül ki!

Csak ismételhetem, hogy mindenképpen fogjunk gyanút, ha
• ha a házalók vagy az internetes oldalak feltűnően olcsón akarnak értékesnek látszó tárgyakat eladni,
• amikor telefonon ajánlanak kedvező lehetőséget gyapjú
vagy mágneses ágynemű, ékszer, műszaki cikk, gyógyászati termékek vásárlására, vagy lehetőséget olcsó üdülésre, utazásra,
• ha egy idegen minden áron be akar jutni az otthonunkba árucikkek megmutatásának ürügyével,
• ha valaki egyesület, jótékonysági szervezet, súlyosan

beteg felnőtt vagy gyermek, esetleg szervezet nevében
pénztámogatást gyűjt.
A termékbemutatókkal összekötött kirándulásokon történő, „rámenős” árusítást jogszabályban szigorították,
ezzel talán csökkent az utólag meggondolt vásárlások
száma.
Az üzletek, piacok, kirakodóvásárok forgatagában se feledkezzünk meg arról, hogy - az ajándékokra szánt nagyobb összegekkel útnak indulva - a nagy tömegben
könnyebben válhatunk bűncselekmény áldozatává.

egy kis odafigyeléssel megelőzhető a baj, ha
• mindig olyan helyre tesszük a pénztárcánkat, ahol nehezen hozzáférhető,
• a bankkártya pin-kódját nem írjuk a tokra, nem tartjuk
a kártya mellett,
• a parkolóban nem tévesztjük szem elől értékeinket, a
gépkocsi utasterét a csomagtartóban történő pakolás
közben zárva tartjuk.
• megbízható helyen vásárolunk, ami alapja a reklamációnak, a garancia érvényesítésének!

Az évvége a telet, a havat is, de a hidegebb időt mindenképpen magával hozza. A megváltozott közlekedési feltételekre való felkészülés elsősorban a gépjárművek vezetőitől kíván több odafigyelést.
• A látási körülmények romlása szükségessé teszi a gépjárművek világítóberendezéseinek gyakoribb ellenőrzését, 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 nyújt biztonságot.
• A rosszabb út- és látásviszonyok miatt célszerű lassítani
a vezetési tempón nagyobb követési távolságot tartva,
hiszen a sérüléssel járó balesetek közel egy harmadát
az útviszonyoknak nem megfelelően megválasztott sebesség okozza.

SzERzŐI gONDOLAtOk
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• A klímaberendezés karban tartása a belső párásodás
megelőzését szolgálja.
• téli felszerelésként jégmentesítőt, hóláncot, lapátot, takarót érdemes bekészíteni a gyakran és hosszabb utakon
autózóknak.
• Hosszabb útra indulva, elakadásra felkészülve tele tankkal, elegendő folyadékkal, élelemmel, több takaróval célszerű elindulni.

Tudom, számtalanszor, számtalan helyen elhangoztak a
fenti figyelmeztetések, felhívások, de mégsem lehet elégszer
elmondani, ahogy a kollégáim és a saját tapasztalataim
azt mutatják.
StAnKA MÁRIA R. őRnAGy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Szomorú hír
In memoriam Orbán Pisti
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A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának (VMSz)
közleménye szerint a központjukat hívták balatonedericsi
horgászok azzal, hogy két társukat hiába várják, nem
jöttek ki csónakjukkal a partra. Miután a rendőrségen
is bejelentést tettek, a Balatoni Vízirendészeti Kapitányság
munkatársai kezdték el a keresést, és az egyiküket a
vízen lebegve találták meg, már holtan.
A másik férfi kutatását a Vízimentők Magyarországi
Szakszolgálatának Búvárszolgálatának munkatársai je-

lenleg is folytatják. A két férfi csónakját üresen megtalálták.
Sajnos a második elhunyt horgász Orbán Pisti fogorvos
barátom akarattyai nyaraló, vitorlázó. talán sokan emlékezünk rá, hiszen sok időt töltöttünk együtt a Bercsényi
strandon focizva, fejelve a parton és a vízben, a Balaton
vizén Balatoni Dinghyjén vitorlázva.
Jó szelet az égi vizeken Pisti!
RÁnKy PéteR

Egyház
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Meggyújtottuk az első adventi gyertyát
egy jó ideje már megszoktuk, hogy november elejétől
február végéig karácsonyi vásárok és farsangi vigasságok
sorozatával találkozunk üzletekben, a városok utcáin és
terein, valamint sok más ilyesmire alkalmas helységben
és térségben. A dolog természetéből következik, hogy
ezeket élvezik az emberek, mert esznek, isznak, gyönyörködnek és ajándékoznak, szórakoznak és gyarapszanak.
Önmagában ezzel nincs is semmi baj, csakhogy ezek a
külsődleges dolgok elfedik az ember legbensőbb személyes világát, amely ezáltal árnyékban, illetve sötétségben
marad; mert hát arra is szükség lenne, hogy ne csak kívülről, az ilyenkor már korán sötétedő világban gyúljanak
a fények, hanem jó lenne, ha arra is sort keríthetnénk,
hogy a lelkünk mélyén is fényt gyújthassunk. ehhez szeretnénk néhány gondolattal hozzájárulni.
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Minden embernek négy alapvető relációja, illetve viszonyulása van. Vegyük elsőnek az emberekhez fűződő kapcsolatunkat! ez a legközvetlenebb családi viszonyulástól
az esetleges találkozásig terjed, amely gyakorlatilag kétháromszáz személyes kapcsolatot ölel fel. A második helyen említsük a természetes környezethez való viszonyulásunkat, s végül két nagyon intim kapcsolatot, amelyeket
mindenki egészen személyesen és önmagában él meg:
viszonyulásunkat önmagunkhoz, és viszonyulásunkat
az Úristenhez felé. Mind a négy reláció - ha bevalljuk,
ha tagadjuk - létezik, és vagy szép rend van az emberi
lélek mélyén, vagy káosz.
Mivel mi emberek nagyon bonyolult lények vagyunk, és
olykor akarva akaratlanul zavart szenvedünk el kapcsolatainkban, időnként fényt kell gyújtanunk lelkünk mélyén, hogy minden a maga helyére kerüljön.
erre a legtöbb ember azt mondja: jó, rendben van; de
hát mit kell tennem. Persze az is felmerülhet sokakban,
hogy már nehogy más avatkozzék be az én lelkem
ügyébe…! ettől azonban nem kell félni, - mert ha van
is ilyen -, az mindig kívülről való okvetetlenség lesz, és
az is marad. Viszont mindenkinek van egy csodálatos
belső segítsége, a saját lelkiismerete, amelyet kívülről
soha senki sem ismerhet, csak mindenki a saját magáét.

a lelkiismeretünk olyan, mint egy velünk született kis
testvérünk, aki a világon az egyedüli, aki mindig igazat
mond, és sohasem hazudik. Akkor is a javamat akarja,
ha hibáimra figyelmeztet, mert végtelenül szeret és segít
engem. Szóval én és a lelkiismeretem, mi ketten tudjuk
meggyújtani a lélek fényét, amihez belső csend és odafigyelés kell. - S ha felgyullan ez a fény, akkor észre
fogom venni, hogy mindez a teremtő és Üdvözítő Isten
színe előtt történik.
Amikor advent első vigiliáján meggyújtjuk a koszorú
első gyertyáját, akkor az a külső pislákoló fény követelje
ki belőlem a belső világosság igényét is!
DR. BALÁzS PÁL
c.apát, plébános
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2017. ADVENt
Advent I. hete
December

4.,
5.,
6.,
7.,
8.,
9.,

hétfő.:
kedd:
szerda:
csütör.:
péntek.:
szombat:
vasárnapi

hajnali szentmise
6 órakor,
hajnali szentmise
6 órakor
hajnali szentmise
6 órakor
hajnali szentmise
6 órakor 17 órakor szentségimádás
Szeplőtelen fogantatás ünnepe, szentmise 17 órakor
hajnali szentmise
6 órakor
vigília szentmise
17 órakor

Advent II. hete
December

11., hétfő:
12., kedd:
13., szerda:
14., csütör.:
15., péntek:
16., szombat:
vasárnapi

hajnali szentmise
6 órakor
hajnali szentmise
6 órakor
hajnali szentmise
6 órakor
ADvENTI LELKIGYAKoRLAT 17 órakor
ADvENTI LELKIGYAKoRLAT 17 órakor
ADvENTI LELKIGYAKoRLAT 10 órakor
vigília szentmise
17 órakor

Advent III. hete
December

18., hétfő:
19., kedd:
20., szerda:
21., csütör.:
22., péntek:
23., szombat:

nincs szentmise
hajnali szentmise
6 órakor
hajnali szentmise
6 órakor
hajnali szentmise
6 órakor
hajnali szentmise
6 órakor
gyermekek hajnali szentmiséje 6 órakor

ADvENTI LELKIGYAKoRLAT
BALAtOnKeneSén
december 14-én, csütörtökön és 15-én, pénteken 17 órakor,
valamint 16-án, szombaton délelőtt 10 órakor
Vezeti: Tóth Gábor,
újmisés, várpalotai káplán
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Karácsonyi Miserend
Balatonkenese
December 24.,
December 24/25,
December 25.:
December 26.:
December 27.:
December 28.:
December 29.:
December 30.:
December 3l.:

16 óra: PÁSztORJétéK
éjfél: éjféli szentmise
10 óra: karácsonyi ünnepi miséje
8 óra: szentmise
8 óra: Szent János napi bormegáldás szertartása
8 órakor szentmise
8 órakor szentmise
17 órakor szentmise
Szent Család ünnepe, szentmise 10 órakor
17 óra: év végi hálaadás
Január 1., Újév: 10 óra szentmise
Január 2.:
8 órakor szentmise
Január 3.:
8 órakor szentmise
Január 4.:
8 órakor szentmise, 17 órakor szentségimádás
Január 5.:
17 órakor vízkereszt vigiliája: szentmise
Január 6.:
Vízkereszt ünnepe: 10 óra szentmise és házmegáldás
Január 7.:
10 órakor szentmise
18

Balatonakarattya
Szentmisék 8 órakor:

december 25-én;
január 1-jén, 6-án és 7-én
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Advent első vasárnapja
A karácsonyi időszak Szent András apostol névnapjához,
november 30-hoz legközelebb eső vasárnappal veszi kezdetét. Az advent a várakozás, a negyedik vasárnapig tart,
ami idén pontosan Szentestére, december 24-re esik. ez
szerencsétlenül alakul olyan helyeken, ahol nem mutatnak különösebb készséget, igyekezetet az egyházi szokások követésére és nem tartják meg a 4. vasárnapi
összejövetelt is, ahogy annak rendje lenne. Ilyenkor ötletesen a vasárnapnak pl. a pénteket szokás kinevezni és
akkor máris eloszlanak a fellegek az otthoni karácsonyi
készülődést levezénylő és végző háziasszonyok, nagymamák, anyukák, feleségek, barátnők feje fölött. ez sajnos
nálunk nem így van, de tudomásom szerint alakulóban
van az a „kemény mag", akik összejönnek és megemlékeznek e 4. adventi vasárnapról is, pénteken vagy szombaton.
A karácsonyi ünnepkör advent első vasárnapjával kezdődik és vízkeresztig (január 6.) tart.
Az adventi időszak liturgikus színe a lila, ami a bűnbánatot jelképezi és ennek használatát III.Ince pápa rendelte
el. A négy adventi vasárnap közül csak a harmadikon

Balatonakarattyai közösségünk az első adventi gyertyagyújtást az önkományzat és a Balatonakarattyai nyugdíjas Klub szervezésében tartotta meg. finom sós és édes
nassolni valókat kaptunk és a kellemetlen hideg szélben
felértékelődött a tea és forralt bor szerepe is! Kedves
műsort adtak a Szilfa óvoda gyerekei és vidáman énekeltek az akarattyai gyerekek.
A második és harmadik vasárnapi meghívó közösen a
nők a Balatonért egyesület helyi tagjai és a Balatonakarattyai fürdőtelep egyesület részéről szól minden kedves
érdeklődőnek. A kis cinkék úgy csacsogják, hogy nem
maradunk éhen, sem szomjan azokon a vasárnapokon
sem (dec.10. és 17.)
Részemről mindig érdeklődve várom azokat az alkalmakat, amikor összejöhetek kedves itteni barátokkal, lakosokkal vagy lelátogató üdülőtulajdonosokkal és nemcsak
az ABC-ben és a zöldségesnél futunk össze. nagy örömmel hangzott el a Márton napi „libaságok" alkalmával
egyik nyugdíjasunk szájából, amikor meglátta néhányunkat Akarattyáról a kenesei Kultúra Házában, hogy „de
jó, hogy jöttök és beszélgethetünk kicsit!" Csak halkan
jegyzem meg, hogy miért ugyanaz a néhány ember érintett ebben? tehát ezek a vasárnapok is adnak lehetőséget
a beszélgetésre, nemcsak az ünneplésre!

váltjuk a lilát rózsaszínre (lásd a gyertyák színe is), ami
az öröm vasárnapot jelzi, a kis Jézus közeli eljövetelének
hírnöke. Az adventi vasárnapok számát négyben határozta meg VII. Gergely pápa. Az adventi koszorún levő
gyertyák mindegyike jelkép is, jelképezi a hitet (1.), a reményt (2.), az örömöt (3.) és a szeretetet (4.).

A színpadon látható Betlehem, a Szent Család otthona,
Ács Gábor barátunk munkája, amit ezúton is nagyon
köszönünk!
Gondtalan, békés, áldott ünnepet kívánok kedves Mindannyiuknak!
PÁLInKÁS feRenC
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A katolikus karitász ajándékai
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A Magyarok nagyasszonya Katolikus Karitász Csoport tagjai
nagy szeretettel készítenek finomságokkal teli kis ajándékcsomagokat a helyi beteg és rászoruló testvéreknek. A terv szerint közel 40 akarattyai családot
tudunk megörvendeztetni egy
kis édességgel, mondhatni jóízű
szeretettel, karácsony ünnepének közeledtével. Köszönjük
mindazok támogatását, akik
adományaikkal támogatták a
szeretetnek ezt a megnyilvánulását. Külön köszönjük a helyi
önkormányzat segítő támogatását.

2017. november-december
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Adventi koszorú
Adventi koszorú készítésére került sor a ferences
nővéreknél, ahol a nővérek tanítványai lelkesen
díszítettek, ragasztottak és szebbnél szebb adventi
koszorúkat készítettek. Az elkészült koszorúkat
Pál atya az első adventi szentmise alatt megáldotta. A szervezésért köszönet a Magyarok nagyasszonya Katolikus Karitász csoportnak, és mint
támogatónak, Balatonakarattya Község Önkormányzatának. A képen két akarattyai fiatal, Varga
Gréta és Ármós noémi láthatók és az elkészült
adventi koszorúk.
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Megjött a Mikulás
Megérkezett Szent Miklós követe! A ferences nővérek és a Magyarok nagyasszonya Katolikus Karitász csoport szervezésében Mikulás ünnepség
keretében sok-sok Mikulás csomag került kiosztásra. A képen két akarattyai kislány, éliás Rozi
és Klári éppen megkapták a csomagokat és láthatóan nagyon örülnek neki!
Köszönet Balatonakarattya Község Önkormányzatának az anyagi támogatásért.
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KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR ALKALMAI
A REFORMÁTUS GYÜLEKEZETBEN
Balatonakarattyán (az Imaházban):
-

December 25. Karácsonyi istentisztelet úrvacsorával 9 órakor
December 31. Vasárnap Óévi hálaadó istentisztelet 9 órakor
Január 7. Új esztendő első vasárnapján istentisztelet 9 órakor

Balatonkenesén a református templomban:
-

December 4-8. Adventi Esték hétfőtől péntekig 17 órakor a Gyülekezeti Házban
December 24. Vasárnap fél 11 órakor istentisztelet hittanos gyermekeink
karácsonyi szolgálatával a templomban
December 25. Karácsonyi istentisztelet úrvacsorával fél 11 órakor
December 26. Karácsonyi istentisztelet legátus szolgálatával
és úrvacsorával fél 11 órakor
December 25. Evangélikus istentisztelet úrvacsorával 16.30 órakor
December 31. Vasárnap Óévi hálaadó istentisztelet fél 11 órakor
Január 1. Újévi istentisztelet fél 11 órakor

Mindenkit szeretettel várunk alkalmainkra!
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Örömteli, boldog Karácsony
Mindig vágyunk örömteli percekre az életünkben, de ha
éppen karácsonykor nincs meg a boldogságunk és a belső
békénk, az különösen is fájó.
A napkeleti bölcsektől nagyon sokat tanulhatunk arra
nézve, hogy hogyan lehet örömteli az ünnepünk. ezt olvassuk róluk a Máté evangéliumában:
„Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a
csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg
meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot,
igen nagy volt az örömük.” (Mt 2,10-12)
Az evangélista itt nem csupán valami felszínes jókedvről,
vidám hangulatról ír, hanem kiemelten hangsúlyozza az
öröm nagyságát.
„Igen nagy volt az örömük.” Az eredeti görög szöveg az
öröm nagyságát négy kifejezéssel fokozza: „igen nagy
örömmel örvendeztek”. Kitörő öröm töltötte be őket. egészen bizonyos, hogy ez valami mélyről felfakadó öröm,
békességgel, megnyugvással telített öröm. Ha valakit
ilyen mély boldogság tölt el, az bizony irigylésre méltó
ember!

ezek a napkeleti bölcsek valóban irigylésre méltók, – sőt,
követésre méltó példát adtak. Honnan jött ez a boldogság?
Az evangéliumi leírásból egyértelmű, hogy a bölcsek
öröme a csillaghoz kapcsolódik. Meglátták a csillagot, és
megértették üzenetét. Úgy is fogalmazhatunk: Olvasni
tudtak a mennyei jelekben, így érkeztek meg Jézushoz,
és tudtak leborulni előtte.
Sok mindent lehet olvasni arról a bizonyos fényes jelenségről, amit a bölcsek megláttak. Valószínűleg az egy
különleges bolygó-konstelláció volt, ami 790 évenként
ismétlődik. ezt az együtt-állást ma már egyszerű csillagászati számítógépes programmal bárki visszakeresheti.
A Jupiter, amit akkoriban a „királyok csillagának” tartottak, valamint a Szaturnusz, ami Izráel csillaga, állt együtt
a Halak csillagképben, ami pedig a születés, új kezdet
jelképe a korabeli csillagászat szerint.
tehát ezt a háromféle információt fogalmazták bele kérdésükbe a Jeruzsálembe érkező bölcsek: Hol született
meg a zsidók királya, mert láttuk az ő csillagát.
tudjuk, hogy ezeknek a bölcseknek „hivatalból” kellett
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érteniük a csillag jelét, hiszen ez volt a foglalkozásuk:
babiloni csillagászok voltak, akik az égi jelenségekkel
foglalkoztak.
Az viszont egyáltalán nem volt magától értetődő, hogy
el is indultak! Gondoljunk csak bele: felvállaltak egy 800
km-es utazást, ami abban az időben hetekig tartó tevegelést jelentett a sivatagos, poros utakon. Vállalták az út
minden kényelmetlenségét, költségét és veszélyét, hogy
hódolhassanak a megszületett Király előtt. A hosszú út
viszontagságai, és kétségei után teljesen érthető az őket
betöltő öröm nagysága. Meglátták a csillagot, megértették
annak üzenetét, és engedelmeskedtek vezetésének. – Így
érkeztek meg Jézushoz.
Most talán kicsit irigyeljük a bölcseket. Hiszen egészen
egyértelmű jelet kaptak. Csak össze kellett rakniuk néhány mozaikot, és máris összeállt a kép! Csak értelmezniük, majd pedig követniük kellett a fényes jelenséget,
és máris ott voltak, leborulhattak Jézus előtt.
Vajon nekünk nincs olyan csillagunk, ami hasonlóképpen
segítene? De igen, van! Úgy hívják: Biblia. tele van Istentől jövő jeladással, amit csak észre kell venni. Csillagunk ez, amiben csak olvasni kell, csak összerakni néhány
mozaikot, és kitárul a kép! Csillag, ami a bölcsekhez hasonlóan, egyértelműen odavezet bennünket Jézushoz. Rámutat Megváltó urunkra, nekünk már csak oda kell érkeznünk, és leborulni előtte. - Íme, a napkeleti bölcsek
öröme ma is, számunkra is elérhető.
A csillag vezetésén túl a célba érkezés és az ajándékozás
még tovább mélyítette a bölcsek örömét.
Olyan érdekes belegondolni: Vajon milyen céllal indultak
el ezek az emberek? Miért vállaltak ennyi kellemetlenséget, fáradságot? Valóban csak annyi lett volna a céljuk,
hogy ellenőrizzék a felfedezésüket? Csupán meg akartak
győződni, hogy jól olvasták-e a jeleket?
Az evangélium ennél sokkal fontosabb dolgokról beszél
a bölcsekkel kapcsolatban. Hiszen ők itt prófétai tettet
hajtanak végre! nézzük csak meg, a hosszú út végén
mit tesznek: Leborulva imádják a Gyermeket, és ajándé-
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kokat adnak neki. De nem akármilyen ajándékokat! Prófétaként cselekszenek: Aranyat adnak, mert abban a pici
gyermekben látják a Királyt; aztán tömjént, mert látják
benne a főpapot; és végül mirhát – a halál ellen. De ezek
még csupán a tárgyi ajándékok, és itt nem is ezek a legfontosabbak.
nézzük csak meg jobban a képet, ahogy megtalálják Máriát a Gyermekkel, és leborulnak előtte! Bizony, itt ők
maguk voltak az ajándék! Hiszen önmagukat adták, amikor hódoltak előtte, és imádták. Önmagukat adták, mert
nem sajnálták az időt, a költségeiket, a fáradságot; és
nem tántorította el őket az utazással együtt járó kényelmetlenség sem. Önmagukat adták Jézusnak, és ez sokkal
több volt, mint a magukkal hozott értékek!
Igen, tudjuk mi azt saját tapasztalatból, hogy tárgyakat
könnyebb adni, mint önmagunkat. talán eszünkbe is
jutnak régi példák, szülinapi vagy karácsonyi ajándékozások, amik csupán tárgyi ajándékokról szóltak. Mennyivel többet ér, amikor önmagunkat tudjuk adni a másiknak, a szerettünknek! Önmagunkat egy mosolyban, egy
mozdulatban, egy ölelésben, a mellé való támogató odaállásban. Önmagunkat az időnkből és erőnkből, a szeretetünk egy-egy jelével.
A bölcsek öröme attól lett igazán mély, hogy megtalálták,
akit kerestek, és teljes önmagukat adták Jézusnak!
Szívből kívánom minden kedves Olvasónak, hogy legyen
az idei karácsonyunk valódi ünneppé, örömmé. ehhez
csak tegyük mi is a magunk módján és a saját lehetőségeinkhez mérten azt, amit a bölcsek tettek!

néMetH PéteR
lelkipásztor
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A református templomról
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egy balatonakarattyai református templom felépülésének
reménye első ízben 1943-ban csillant fel. ezidőtájt
ugyanis nemcsak a katolikus, hanem a református templomnak is ki lett jelölve a helye.
Az egyházközség az akarattyai fürdőegyesülettől kapott
illetve vásárolt telket templom és parókia céljára. A templomtelek a Rákóczi tér Brassói utca felőli részén volt, a
parókiatelek pedig az esze tamás utca és az Árpád utca
sarkán. A tervek elkészültek, a hívek az építkezéshez
szükséges nagy mennyiségű vöröskövet is odaszállították.
Sajnálatos módon azonban az akkori lelkész, fáber Kovács Gyula súlyos betegsége, majd halála miatt az építkezés nem indult meg. Az államhatalom elvette az egyháztól a telkeket.
néhai Kuti József tiszteletes úr az 1960-70-es években
megpróbálta visszaszerezni. több beadványt is írt az
ügyészségnek, és az állampárt (MSzMP) veszprémi irodájába, azonban nem járt sikerrel.
Másodszor 2015-ben csillant fel a remény, amikor egy
alapítványon keresztül támogatást kaptunk, ám lassan
kiderült, hogy kizárólag a támogatók elképzelései szerint
épülhetett volna fel a református templom, ez pedig az
egyház számára teljesen elfogadhatatlan volt. Így a támogatást szomorú szívvel, de tisztán megőrzött lelkiismerettel visszautaltuk.
Végül a harmadik esetben állami támogatással, kiemelt
projekt keretében nyílt újra egy lehetőség, amivel sikerült
élni. ezt a folyamatot nyugodtan nevezhetjük történelmi

igazságtételnek: A kommunista állam elvette az akaratytyai református templom építésének lehetőségét, a mostani pedig visszaadja.
Mindenek előtt helyet kellett keresni a templomnak, mivel az egyháznak már nem volt ingatlanja Balatonakarattyán. Sajnos a történelmi helyszín, a Rákóczi park
nem jöhetett szóba a szigorú szabályozás miatt. Az Önkormányzat több helyszínt is felajánlott, de mindegyikkel
volt valami gond, vagy a mérete, vagy az elhelyezkedése
nem volt megfelelő, vagy a kölcsönös elképzelések nem
találkoztak.
Végül a támogatás terhére az egyház megvásárolta a
Szépkilátás Bisztróval szembeni, a volt Kertmozitól jobbra
eső ingatlant a templomépítéshez, az önkormányzat pedig felajánlotta a volt kertmozit parkoló céljára. A két
telek utcafrontjának megnyitásával szép kis park tárul
majd fel a főút, a központ felől.
Az önkormányzattal tervezett megállapodás szerint a
parkoló nyilvános lesz. Az egyház vállalja, hogy a templomtelek is nyitva marad az emberek előtt, egy díszpark
és a későbbiekben játszótér is létesülne, ugyanakkor azt
kéri az önkormányzattól, hogy a volt Kertmozi építési
törmelékeivel együtt a templomtelken levő kis épület
romjait is szállítsa el, nagyban elősegítve ezzel a templomépítést.
Jelenleg a templom tervezési szakaszának a legvégén tartunk. Reményeink szerint 2018 januárjában engedélyes
tervekkel rendelkezünk, és a munkálatok legnagyobb része el is készülhet 2018 végére.
A református templom befogadóképessége kb. 70 fős
lesz, és az istentiszteleti és más egyházi alkalmak mellett
otthont ad majd igényes koncerteknek, zenés áhítatoknak
is.
Részlet a tervező, Szabó György műszaki leírásából:
„A templomtér, mint minden református liturgikus tér
középpontjában az Isten jelenlétét és áldozatát jelképező
úrasztala van. e köré szerveződik a gyülekezet laikus, és
az istentiszteleten szolgáló tagjainak helye: a szék (padsorok), velük szemben pedig a szószék, oldalt az orgona.
A tér fő problematikája, hogy a funkcionálisan megfelelő
(frontális) és a szimbolikus (centrális) modell között
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egyensúlyt találjon. ezt az akarattyai templom központi
terének koncepciója két egymás felé forduló ívben találja
meg. A beltér északkeleti íve mentén húzódnak az ülőhelyek, gyújtópontjukban a szószékkel. erre válaszol a
délnyugati, az Isteni kegyelmet megjelenítő hasonló, íves
fal a szószékkel.
A tér alaprajza így egy levelet (vagy hajót) formáz, mely
gazdag szimbolikus jelentéstartalommal bír. tovább erősíti a tér szimbolikus üzenetét a falívek fölött „lebegő”
(üvegezett sávokkal „kikönnyített”) levél alakú tető. A
templomtér intimitását a tömör, magukhoz ölelő falívek,
felfelé való nyitottságát pedig az e fölött megjelenő nagyvonalú üvegezett sávok adják.
Az épület tömegformálása a funkciót követi. A központi
hajó levél formájú tetejével a nap felé fordul. A szomszédos karcsú torony az ég felé mutat, míg a kiszolgáló helyiségek karéja az érkezők irányából szinte észrevétlen
marad, csak a bejárat jelzi.
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A templom bejárata az épület helyiségeit feltáró (ívesen
forduló) közlekedési gerinc indulópontja. A templomhajó
és a torony ívesen forduló tömege közt, a főhomlokzat
kompozicionális súlypontjában nyílik.
Az épület homlokzati anyaghasználatában a puritán református hagyományokat követi. A vakolt fehér falak,
látszó faszerkezetek, cserép héjalás révén, különleges formája ellenére, a templom a településképbe illeszkedik.
Legyen a Mindenható Isten áldása a munkálatokon, és a
templomot majdan használó embereken!

(A mellékelt képek a látványtervek alapján készültek, így
csupán nagy vonalakban mutatják a tervezett célt.)
néMetH PéteR
református lelkész
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A Balatonakarattyai fürdőtelep Egyesület
októberi közgyűléséről
Az augusztusban megtartott rendes éves közgyűlésünkön
fontos döntést hoztunk. elhatároztuk, hogy hivatalosan
is közhasznú szervezetként működünk tovább. ez törvényben előírt követelményeket támaszt az átláthatóság,
a pénzügyek és a tevékenységek körében, valamint a
tisztségviselőkkel szemben. ennek megfelelően módosította a közgyűlés az alapszabályt. A Veszprémi törvényszék néhány, a lényeget nem érintő, hiánypótlást írt elő.
ezeket teljesítettük az október 21-ei közgyűlés határozataival.
ezt követően a bíróság november 29-ei végzésében jóváhagyta a módosított alapszabályunkat, és elrendelte az
egyesület közhasznúsági nyilvántartásba vételét. Időközben az adóhatóságnál is regisztráltunk, így a jövőben lehetőségünk lesz a személyi jövedelemadó 1%-ának fogadására is.
Az egyesület tevékenysége, gazdálkodása és átláthatósága
az elmúlt két évben megfelelt a közhasznú szervezetektől
elvártaknak, ennek hivatalos elismerése történt most
meg.

ezután akár gazdálkodó szervezetek is juttathatnak nekünk adományt, és azt a költségeik között (bizonyos korlátok mellett) elszámolhatják. Az adományozó kedvet az
is növelheti, hogy elismerten átláthatóan működik az
egyesület. Az anyagi mozgástér bővülése függetlenedést
is lehetővé tesz a mindenkori önkormányzattól. A nagyobb anyagi bázis pedig színesebb egyesületi életet,
több és többféle programot, tevékenységet is jelenthet.
A programokkal kapcsolatban küldtünk egy kérdőívet
tagjainknak. A válaszokat figyelembe fogjuk venni a
2018-as tervek véglegesítése során.
Az októberi közgyűlésünkön egyéb témákat is megbeszéltünk. élénk vita alakult ki a tervezett euroVelo kerékpárút nyomvonaláról, felmerült a Hóvirág utcai kilátóhely rendbetétele, a nyári rendezvények okozta terhelés
a Kisfaludy sétányon, a településképi arculati kézikönyv
és tájékoztatást kaptunk a Koppány sori partvédőművel
kapcsolatos tervekről.
KeRéKfy PÁL
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Halászlé ács kati szerint
Vedd 2,3 kg pontynak az apró leeső részeit, amelyet gondosan
megtisztítva elcsomagoltál már korábban, tegyél hozzá keszeg
és egyéb apró haldarabokat, (pontyfej, farok, lefilézett csontok),
attól függően, hogy mennyi a halad, töltsd fel hideg vízzel!
3/4 liter vízhez 3-4 nagy fej hagymát karikázz! Ha felforrt szedd
le a habját és tegyél bele pirospaprikát 2 evő- kanállal. Csendesen
fedő nélkül forrald sokáig, amíg a halról leválik a hús, tegyél
bele 2 db paradicsomot, zöldpaprikát, sót. utána paszírozd át,
közben fogadd meg, soha többé nem csinálod, mert fárasztó
munka. Ha kész, tedd vissza a lepaszírozott kicsit sűrű levet,
kicsit hígítsd fel vízzel, só és csípős paprika újra kell bele és
forrald át a szépen felszeletelt pontydarabokkal! utána csomagolj
a barátaidnak és kívánj kellemes ünnepeket!

Balatonakarattyai Nyugdíjas klub Egyesület
közgyűlése 2017
Az augusztusban megtartott rendes éves közgyűlésünkön
fontos döntést hoztunk. elhatároztuk, hogy hivatalosan
is közhasznú szervezetként működünk tovább. ez törvényben előírt követelményeket támaszt az átláthatóság,
a pénzügyek és a tevékenységek körében, valamint a
tisztségviselőkkel szemben. ennek megfelelően módosította a közgyűlés az alapszabályt. A Veszprémi törvényszék néhány, a lényeget nem érintő, hiánypótlást írt elő.
ezeket teljesítettük az október 21-ei közgyűlés határozataival.
ezt követően a bíróság november 29-ei végzésében jóváhagyta a módosított alapszabályunkat, és elrendelte az
egyesület közhasznúsági nyilvántartásba vételét. Időközben az adóhatóságnál is regisztráltunk, így a jövőben lehetőségünk lesz a személyi jövedelemadó 1%-ának fogadására is.
Az egyesület tevékenysége, gazdálkodása és átláthatósága
az elmúlt két évben megfelelt a közhasznú szervezetektől
elvártaknak, ennek hivatalos elismerése történt most

meg. ezután akár gazdálkodó szervezetek is juttathatnak
nekünk adományt, és azt a költségeik között (bizonyos
korlátok mellett) elszámolhatják. Az adományozó kedvet
az is növelheti, hogy elismerten átláthatóan működik az
egyesület. Az anyagi mozgástér bővülése függetlenedést
is lehetővé tesz a mindenkori önkormányzattól. A nagyobb anyagi bázis pedig színesebb egyesületi életet,
több és többféle programot, tevékenységet is jelenthet.
A programokkal kapcsolatban küldtünk egy kérdőívet
tagjainknak. A válaszokat figyelembe fogjuk venni a
2018-as tervek véglegesítése során.
Az októberi közgyűlésünkön egyéb témákat is megbeszéltünk. élénk vita alakult ki a tervezett euroVelo kerékpárút nyomvonaláról, felmerült a Hóvirág utcai kilátóhely rendbetétele, a nyári rendezvények okozta terhelés
a Kisfaludy sétányon, a településképi arculati kézikönyv
és tájékoztatást kaptunk a Koppány sori partvédőművel
kapcsolatos tervekről.
KORnIS GyÖRGy
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zöldhulladék - szállítás
A nyaralók őszi utolsó tevékenysége a víztelenítés és a
zöldhulladéknak a leveleknek a zsákba rakása, amely
zsákok azután szinte hetekig a kertkapuk előtt hevernek,
hiszen vége a nyárnak, a nyaralók elmentek haza.
Örömmel kezdtem én is neki a kertünkben a levelek öszszegyűjtéséhez. elővettem az ehhez szükséges nylon (nejlon) zsákokat és nekikezdtem volna a gyűjtésnek. Az
első gondom a zsák kinyitásánál keletkezett: ahogy a
boltban sem sikerül a kenyérvásárlásnál kinyitni, most
sem sikerült. A boltokban a hölgyeladók csomóra kötik
ezt, azt sem tudom kinyitni otthon. női segítséget kellett
hívnom. A következő gond a zsák szájának megtartásánál
jött elő. nem könnyű a rogyadozó zsákba beletuszkolni
a leveleket. Hasznos segítséget találtam a képen látható
mereven álló zöldhulladék gyűjtő alkalmazásával. Sajnos
a zsák szájmérete és a gyűjtő átmérője sem ideális, így
kerestem egy plázában, egy műanyag szemeteszsáktartó
állványt, de annak a mérete sem passzol a zsákhoz. na,
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mindegy! Sok a levél, gyerünk összegyűjteni, mindegy,
hogy hogyan, a kellékek megvannak. A levelek szedése
közben támadnak a gondolatok: Összeszedem a leveleket,
amiből a hulladékszállító valószínűleg komposztot készít.
tehát én adom az alapanyagot ahhoz a komposzthoz,
amit esetleg tavasszal megvásárolok a virágok elültetésekor. és az értékes anyag elszállításáért még én fizetem
a szemétdíjat is. Hát ez nem valami jó üzlet nekem.
Régen nagyanyám kiadta nekünk, hogy gereblyézzük
össze a fa alatt a leveleket a fák tövébe, az majd jó talajt
csinál a fáknak jövőre. Mire összegyűjtöm az öt hársfánk
alól a leveleket, az ötlik eszembe, hogy legközelebb a
hulladékelszállítónak kellene fizetnie nekünk. nemcsak
a zöldhulladékért, hanem az egyéb más értékes anyagot
tartalmazó szelektív, és egyéb hulladékért is!
na, erre már az ócska levélgyűjtő zsák megtelte után
kiszakadt!
RÁnKy PéteR

Civil élet

2017. november-december

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy
Balatonakarattya településen az alábbiak szerint változik
a hulladék elszállítása:
2017. december 25. (hétfő) helyett
2017. december 22-én (péntek),
valamint
2018. január 1-je (hétfő) helyett
2017. december 29-én (péntek) történik.
Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket a szállítási napokon reggel 7.00 óráig szíveskedjenek
kihelyezni az ingatlanok elé. Későbbi időpontban történő kihelyezés esetén az ürítés elmaradhat.
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tuRIzMuS - fELHíVáS
A Balaton Keleti Kapuja turisztikai egyesület elnöksége az elmúlt közgyűlés után arra az elhatározásra jutott, hogy
a turizmus helyett mostantól autószereléssel fog foglalkozni…
természetesen ez csak vicc, de úgy tűnik, ott komolyabb lenne felénk az érdeklődés. A jelenlegi 125 fős taglétszámból
8 fő vett részt a legutóbbi közgyűlésen! nyilvánvalóan a turizmussal érintett személyek száma ennél jóval több az
általunk képviselt térségben, így a megjelentek száma - mondhatni - igen „karcsú”.
A Magyar turisztikai Ügynökség és saját meglátásom szerint is a tDM egyesületeknek alulról épülő szervezeteknek
kellene lenniük. Az inaktivitást látva jogos a kérdés: egyáltalán szeretnénk mi ezt?
tudomásom szerint IGen, viszont ehhez szükség van Önökre is!
fontos, hogy halljunk Önökről, tudjuk, hogy mire van szükségük? Ameddig ez az alapvető rendszer nem áll fel,
addig a támogató önkormányzatok jogosan gondolkoznak el azon, hogy a későbbiekben támogassanak-e egyáltalán
bármilyen tDM-működést.
Kérek mindenkit, aki tagunk vagy ha nem tag, de a turizmus érinti mindennapjait, hogy
2018. január 19-én pénteken
jöjjön el közgyűlésünkre és egy ebéd/vacsora keretében gondolkodjunk együtt.
Legyen mindannyiunk szívügye a tuRIzMuS!
Köszönettel: Revuczky Karion
elnök
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tulipános kapudísz
reállítása és átalakítása. ez lenne az olcsóbb megoldás,
melyet akár társadalmi munkával is meg lehetne valósítani.
Jártamban-keltemben három helyen találkoztam
ilyen információs táblákkal. A nagy ABC-nél, a kis boltoknál és a vasútállomás felett lévő körforgalomnál.
ezt a motívumot lehetne felhasználni minden egyes
információs táblánál, valamilyen formában. Kovácsoltvasból lenne a legstílszerűbb és legszebb, de sajnos ez
a legdrágább, vagy lehetne akár fából is. A kivitelezés
már iparművészek és mesteremberek feladata lenne.
ez a tulipános motívum, vagy maga a tulipános kapu,
motívum lehetne Akarattya egyik fő arculati eleme
szórólapokon, plakátokon, reklámtárgyakon.
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Régebben olvastam az „Akarattya 85 éves” jubileumi
kiadványt. A kiadvány 3. oldalán olvastam:
„A parcellázások után egységes sodronyhálós vaskapuval ellátott bejárattal épültek a telkek, a jellegzetes félköríves tulipános nagy és kiskapuk kerültek
beépítésre, amelyek csak itt találhatók Akarattyán,
sok még ma is megvan.”
Ez olyan kincs, és annyira szép motívum, amit az
önálló Akarattyának mindenképpen fel kellene használni. Például információs táblák kialakításánál.
Az önállóságot kivívtuk és ehhez rendkívül fontos
az állandó lakosság és az üdülő lakosság megfelelő
tájékoztatása „esztétikus, stílszerű információs táblák”-kal.
Ahhoz, hogy ezek az információs táblák megfelelően
funkcionáljanak, egységes arculattal kellene rendelkezniük. Két lehetőség lenne. Az egyik, hogy újakat
kellene terveztetni és kivitelezni. ez bizony elég költséges. A másik megoldás a régiek megtisztítása, hely-

Az üdvözlő táblát feltétlenül ezzel a motívummal készíttetném.
A fenti gondolatokat 2013-ban vetettem papírra.
Most egy-két új ötletet szeretnék megosztani.
nem tudom szerepel-e a településfejlesztésben az
utca névtáblák felújítása, kicserélése. Sok helyen borzasztó állapotban vannak. tiszta rozsda és olvashatatlan. településünket egyedivé lehetne tenni tulipános
utca névtáblákkal. Olyanokra gondoltam, amilyeneket
én csináltam, de természetesen nem üvegmozaikból,
hanem olyan anyagból és felirattal, amiből az utca
névtáblák vannak. Az utca névtáblákkal is tovább lehetne vinni a tulipános motívumot, ha már a kapukkal
nem lehet folytatni. Bár erre is van ötletem.
A legtöbb tulipános kaput, régi házak és telkek kapuján lehet látni, amelyek nagy része eladó. Az új tulajdonosok nem biztos, hogy tudják milyen értéket jelent ez a kapu, nem őrzik meg. fel kellene mérni melyek ezek az ingatlanok és figyelemmel kísérni a sorsuka
Jó példa a tulipánok megőrzésére Horváth feri a Szabadság útról, aki a kovácsoltvas tulipánt felújította és
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új ingatlana kapujára fel is helyezte azt. Van olyan
példa is a Mátyás király utcában, ahol a tulajdonos
szomszédomnak nem volt ilyen kapuja, de annyira
megszerette ezt a motívumot, hogy csináltatott egyet.
(Ha majd nekem is lesz rendes kapum, én is csináltatok!)

kultúra

Köszönettel és tisztelettel:
VentICS ÁGneS
06-30-52-53-660
8172 Balatonakarattya,
Szabadság u. 2076 hrsz.
Balatonakarattya, 2017. november 23.
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Hóry András Akarattyán
család birtokai a század derekán még szinte fél karéjban
ölelik körül Kolozsvárt. A család és a rokonság konzervatív nacionalizmusa alakítja gondolkodását. édesapja
szigorú takarékosságra neveli. A családban végzett munkája után már gyermekként is honoráriumot kap. A fiatal
gyermekirodalmi ambícióit édesapja közvetlenül is támogatja: tizenegy éves korában Hory a házhoz járó „Gartenlaube” címû ifjúsági folyóiratból egy hosszabb novellát
magyarra fordított, melyet apja könyvecske formában
kinyomtattatott. Innen ered kitartó szívóssága, hogy a
mostoha sorssal dacolva, ismét és ismét papírra vetette
nem csekély terjedelmű feljegyzéseit, visszaemlékezéseit.
Hazaszeretetének két fontos összetevője van:
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Kutatva az elmúlt évek újságjait rátaláltam Vér Lászlóné
Irénke néni és Vér László írására Hóry Andrásról, amely
felkeltette érdeklődésemet. Az érdeklődést az fokozta,
hogy korábbi újságunkban Királyné Siry emerencia sokszoros válogatott röplabdázóval volt sportriport cikk. ő
később átadta nekem Király Gyuri iskolai tablóját és még
egy két fényképet, amit ma is köszönök. ezek között volt
egy kép Hóry Andrásról és a házról ahol lakott Akaratytyán.
Ki is volt Hóry András?
Összegzi Laci bácsi cikkében:
Hory András: született 1883. január 5-én Kolozsvárott.
Mindkét ágon nemesi családok leszármazottja. A jogászi
végzettségű apa Hory Béla a megyei árvaszék elnöke,
emellett széleskörű tevékenységet fejt ki a bankélettől a
jótékonysági mozgalmakon át az irodalomszervezésig.
édesanyja szentháromsági Magyary Ilona. A Magyary

„Az egyik a küzdelmes történelmi múlt iránti tisztelete,
a másik pedig a szülőföld rajongó szeretete.” tanulmányait végig kitűnően végzi, miközben európa különböző
főiskoláit járja német, francia, angol, latin, ógörög nyelvet
tanul, s gyakorol.
Kitüntetéses doktorrá avatása 1909 elején történik. elsõ
állása: a Darányi Ignác vezette földművelésügyi minisztériumban fizetés nélküli segédfogalmazó, majd 1912tõl fizetéses segédfogalmazó, és két évre Bukarestbe utazik földművelésügyi segédszolgálatra. Innen visszatérve
a vámpolitikai osztályra került, és egyre közelebb a célhoz, hogy diplomata lehessen. Mire 1919 februárjábanmegkapja a követségi tanácsosi kinevezést, tagja a porosz
johannita lovagrendnek és a ferenc József-rend lovagkeresztjének tulajdonosa. Hory aktív diplomáciai pályafutásának két évtizedét könnyebb összefoglalni, mint pályakezdésének első esztendeit.
1921-1924-ig a bukaresti követség első beosztott tisztviselője.1924-tõl 1927-ig belgrádi, majd 1933 végéig római követ, 1934-1935-ben a külügyminiszter állandó helyettese, ezután Lengyelország összeomlásáig varsói követ. 1939 ősze után a németek közbelépésére - újabb követi megbízást már nem kap. A miniszter közvetlen rendelkezése alá helyezik, de - az 1940. augusztusi turnu
Severin-i megbízatásától eltekintve - külügyi munkát
nem végezhet. 1941 végén nyugállományba helyezik.
Amikor ugyan is először járt Hory András – nyugdíjazása után - a fővárosi Üdülő hatvanholdas szép parkjában, egy, a vasútállomás közelében egy fenyők közé elbújt
kis ház annyira megtetszett neki, hogy később megvette.
ezt elősegítette Karafiáth Jenővel való barátsága is.
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(Karafiáth Jenő (1883-1952) 1922-tõl 1931-ig a nemzetgyűlés ill. a képviselőház háznagya, majd vallás és
közoktatási miniszter, Budapest főpolgármestere, az akarattyai fürdőegylet örökös elnöke.)
A fenyők közé bújt kis ház átépítésére a fővárosi Üdülő
tisztviselőitől kért tanácsot. ezek után Malomsoki Jenő
és Veress építőmesterektől kért árajánlatot. Végül az
utóbbi mellett döntött, mert tetszett határozott fellépése.
Az építkezést személyesen ellenőrizte. A pesti antikváriusoktól vásárolt empire és rokokó stílusú bútorokat.
Írása szerint nagyon jól érezte magát új otthonában, de
gyakran utazzon „haza“ Kolozsvárra is.
földeket is vásárolt Csittényen, Alteleken, Márkóban.
Szőlőműveléssel és állattartással foglalkoztatott családokat. Az idősebb emberek még emlékeznek a „Hory tanyára”. A háború után a Hory villát átépítették a Honvéd
Üdülőben.
A háború előtt ott egy mintagazdaság volt szép kör-

nyezetben, kulturált körülmények között laktak a munkások. Az állattartáshoz való épületek is a jó gazdát dicsérték. utolsóként tímár Ilonka néniék laktak a lakóházban. Régi vágya volt Hory Andrásnak, hogy ha egyszer a közélettől visszavonul, megírja az emlékiratait.
Sajnos a hiteles iratok és adatgyűjtemény Varsó bombázásakor megsemmisült, a lángok martaléka lett. Kenesén a beszerzett anyagok felhasználásával és a visszaemlékezéseivel 360 gépelt oldallal mégis elkészült 1944ig.
Ám a decemberi bombázáskor el kellett hagyni otthonukat, és tévedésből nem ezt az anyagot vitte magával.
Később keserűen írja: nem csak az iratok, a vagyon is
megsemmisült. A pasaréti villával együtt 1950-ben a ház
is állami tulajdonba került.
Hory András sem 1945-ben, sem a fordulat évében nem
hagyta el az országot.
feleségével, Médikével 1951-ben jó barátjának, Baraczka
Istvánnak a villájába költözött, Akarattyára.
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Az ott lakók még emlékeznek magas, szikár alakjára,aki
kedves kis tacskó kutyáival nagy sétákat tett. A sok csalódás után mottóul egy francia mondást választott: „Minél jobban megismered az embereket, annál jobban megszereted a kutyákat.”
tímár erzsike is emlékezik arra, hogy nap, mint nap
vitte a friss tejet a szomszédban lakó András bácsiéknak, és kísérte el a postára őt, ahol András bácsi feladta
az éppen elkészült kéziratokat. A visszaemlékezések
hat kötetben 1982-ben kerültek vissza Magyarországra.
Megtalálhatók a Magyar tudományos Akadémia
Könyvtárának Kézirattárában. Hory András feleségével
1962-ben kivándorló útlevéllel hagyja el hazánkat.
Bécsben telepedett le, ahol 1971. március 11-én hunyt
el.
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A tények egy részének ismertetése után idéznem kell
szó szerint Hory András jegyzeteinek szavait, hogy éreztessem olvasóinkkal, mennyire szerette ez az európát
bejárt ember a Balatont.
„Visszaemlékezéseim végére értem. nagyon öreggé vált,
egy munkásélet alatt a sok betűtől kifáradt szemeim
előtt összefolyik az írás.
Leteszem a tollat, és kibámulok az alattam a végtelenségig elnyúló nagy tóra. Gyönyörködöm a felhőtlen, tiszta
kék égben, a nyártól búcsúzó ősz aranyos ragyogásában,
a színpompás tájban, ebben az Isten alkotta gyönyörű
világban, amelytől maholnap én is elbúcsúzom.
naplemente. fényes korongja már a halványan kéklő
hegyek felé ereszkedik, de sugarai még ott játszanak a
most méltóságosan csendes nagy tó sima tükre felett.
De amint a hegyek pereméhez ér, egyszerre fellángol a
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Balaton. Mintha folyékony arannyal vonták volna be, s
azután vakítóan fényes tűztengerré változik. Percekig,
vagy talán csak pillanatokig tart ez a szemkápráltató,
csodálatos, szinte megrendítően szép látvány. Még egy
pillanat, s a mától búcsúzó nap aláhanyatlóban egy sárgába olvadó, széles vörös csíkot von az ég aljára, ami
halvány narancsszínben tükröződik vissza a Balaton vizén.
és most a lebukó nap utolsó üdvözletként aranyporral
hinti be a lilába sötétülő hegyeket. Alattunk, Almádi
előtt még gyöngyházszínű a tó, de erre mifelénk már
nem csillog, és kontúrjai lassan belevesznek a leszálló
szürkületbe. Alkonyodik. eltűnt a káprázatos kép. Lecsukom fáradt szemem, de még mindig magam előtt látom a természet csodálatos színjátékát.
Leszállt az este. Az ég nehéz függönyei összecsukódnak
a tegnapba hanyatlott ma mögött és a bizonytalan holnap előtt. és mintha a nagy rivalda lámpái mind kialudtak volna - csillagtalan, komor, fekete lepel borul
mindenre. Csak az emlékezet fénye világít a sötét éjszakában.”
Összeállította: vér Lászlóné vér László
A könyv adatai: cím: Bukaresttől Varsóig Írta: Hory
András /a könyv az õ naplói és jegyzetei alapján készült/
Sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt írta, magyarázó
jegyzetekkel ellátta: Pritz Pál Kiadó: Gondolat - Budapest
1987
A következő sorok ennek a könyvnek a szövegét, sorait
idézve próbálják bemutatni Hory Andrást, a diplomatát.
Közreadja: RÁnKy PéteR
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Balatonakarattya vasúti megálló története
Az észak-balatoni vasútvonal ünnepélyes megnyitására
1909. július 8-án került sor. A vonat Akarattyapusztáról
érte el a Balatont. Az utazó közönség 50 méter magasságból tekinthetett alá a beláthatatlannak tetsző óriás
víztükörre.

Bakó József kenesei református lelkipásztor, országgyűlési képviselő lelkes híve volt a balatoni vasút megépítésének a Székesfehérvár tapolca vonalon.
Bakó rengeteget dolgozott, és maga köré tudta gyűjteni
a vasút építésének híveit. 1905 májusában megalakult a
leendő vonal közigazgatási bejárására kinevezett bizottság.

1921-ben folynak a tárgyalások az Akarattyapuszta felparcellázásáról. Az álom 1928-ra válik valósággá. A birtokba adás 1929. április 28-án történt meg. A telektulajdonosok vonattal jutottak el a helyszínre úgy, hogy a
vonatot a 16. sz. őrháznál megállították. A feltételes
megálló Pusztaakarattya néven rövid ideig működött,
mivel a kanyar miatt a Csajág felé közlekedő vonatok az
emelkedőn és a kanyarban nehezet tudtak elindulni.
A telepesek között MÁV vezetők is voltak szép számmal,
így hamarosan megoldás született. A feltételes vasúti
megállóhelyet áthelyezték a Csajág felé eső egyenes sza37

A törvényjavaslat beterjesztésére került sor, amely tartalmazta a Börgönd-tapolca vonalon 17 állomás és megállóhelyet. A törvényjavaslatot a képviselők megszavazták
és a XX. törvénycikket 1907. február 14-én kihirdették.
ezzel sok huza-vona után a vasútépítés szabad utat kapott.
A komoly építkezési munka 1907. november közepétől
megindult. A 117 km hosszú fővonal megépítése a két
telet is beleértve 19 hónapot vett igénybe. Az építési költséget 14 500 koronára tervezték.
a „Balaton” című lap 1909. évi első három számában
igazán korhű dokumentum jelent meg: A mi szép tengerünk életében új korszakot nyitó vasútvonal immár olyan
állapotban van, hogy látható eredményekről adhatunk
számot. A magas-partnak a Balatonba nyúló nyúlványát
rövid építési idő alatt alagúttal kellett áttörni 95 méter
hosszúságban. Megépítésére azért volt szükség, hogy az
omló part ne nyomja el a vasutat.

kaszra. 1930. 06. 29-én megnyílt a Balatonakarattyafürdő feltételes megállóhely, majd 1932-ben már Balatonakarattya megállóhelyként szerepelt. Az első objektum
egy leselejtezett vasúti paklikocsi volt, majd ezt követte
pár év múlva egy korszerűbb személykocsi. A szolgálati
helyiség mellet váróhelység is volt. A megállóhely első
vezetője Jákfalvi Péter volt. A téglából épült felvételi
épület 1935 körül létesülhetett, amit bővítettek, majd
több átalakításon esett át az évtizedek során a mai formáját 1989-ben nyerte el.
JÁKfALVI JózSef

kultúra
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Vízimadarak etetése
Magyar Madártani Egyesületet

• rontja a madarak társadalmi megítélését, növeli az
ember-madár konfliktushelyzeteket;

Célunk a madarak védelmével hozzájárulni az emberi
életminőség és a biológiai sokféleség megőrzéséhez
Magyarországon. ennek érdekében együttműködünk
a lakossággal, az önkormányzatokkal, a gazdálkodókkal és az állami természetvédelemmel. Önkénteseinkkel
kutatásokat, védelmi akciókat hajtunk végre, ismeretterjesztő előadásokat, táborokat rendezünk, kiadványokat jelentetünk meg.

1. a közvetlen fizikai érintkezés ránk, emberekre nézve
is veszélyt jelent.
az etetés többnyire nyáron kezdődik, amikor az emberek keresik a hűsítő víz közelségét, így a madár-ember találkozások száma is nagyobb;
2. az itt etetett madarak ősszel nem vonulnak el;
3. így az emberek látják a „sok szegény, éhes”, valójában lusta vagy már beteg, röpképtelen madarat, ezért
tovább etetik őket;
4. a fagyok beköszöntével a madárlétszám a vonulásukat, kóborlásukat az etetőhelyeknél nyüzsgő madarak látványa miatt megszakítókkal folyamatosan nő;
5. ez tovább erősíti az emberek etetési hajlamát, aktivitását;
6. amit helyenként sajnos a járókelőket hamis információkkal megtévesztő kacsaetető automatákat kihelyező vállalkozások is erősítenek (holott az ezekben
felkínált táplálék ugyan olyan felesleges, értéktelen és
viselkedéstorzító hatású, mint az összes többi), pusztán
a bevételszerzés érdekében, viszont a madarak és az
emberek kárára;
7. az etetőhelyek mesterségesen fenntartott táplálékbázisa közelében évről évre több madár költhet;
8. így nő a nyári kunyerálók száma és immáron több
madárral kezdődik újra a folyamat.
Éppen ezért a vízimadarak esetében a SoHA, SEHoL,

A vízimadarakat SOHA ne eteSSÜK!
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A tapasztalatok alapján az alapvetően jó szándékú
emberek nincsenek tudatában annak, hogy a vízimadarak teljesen felesleges etetésének – bármennyire
nem szeretnénk is ezt hallani – semmi köze a madarak segítéséhez. Éppen ellenkezőleg, tömegesen sodorja veszélybe, betegíti meg és ítéli pusztulásra az
állatokat!
A vízimadarak életmódja és téli túlélési szabályai alapvetően térnek el a klasszikus etetőket látogató énekesmadarakétól. Ezért etetésük:
• a hónapok, sok madárnál akár évek óta tartó, egyoldalú kenyér és egyéb értéktelen "táplálék" diéta megbetegíti a madarakat, ezek egyik formájának külön
neve is van ("angyalszárny-betegség");
• a mesterségesen fenntartott táplálékbőség kikapcsolja
a téli túléléshez nélkülözhetetlen vonulási viselkedést;
• növeli a zsúfoltságot, a madarak közötti agressziót
és az ebből is eredő sérülésveszélyt;
• önfenntartó életre nem alkalmas területekre is nagy
mennyiségű vízimadarat vonz;
• elősegíti a fertőző betegségek terjedését, ami különösen a madárinfluenza kapcsán jelent óriási kockázatot;
• szennyezi a környezetet, növeli a vizek szervesanyagterhelését és az ebből eredő eutrofizációt ("elmocsarasodás");
• növeli a fajok közötti hibridizációt;

SEMMIvEL NE ETESSÜK őket alapelv betartása jelenti az egyedül helyes magatartást.
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A madár- és természetvédelmi hatóságok és szervezetek világszerte küzdenek a vízimadarak etetése ellen, ami
az egyik legrosszabb dolog, amit jó szándék címén vadon élő állatokkal tehetünk (forrás: Internet)
http://www.mme.hu/az-mme-madarbarat-magyarorszagert
A Magyar Madártani Egyesületet (MME) 1974-ben hozta létre 200 alapító tag, a Természetvédelmi kiegészítés
a nevünkbe csak később, 1990-ben került be. Az MME hazánk, és Közép-Kelet-Európa legnagyobb, 8.000
tagot számláló, politikától független társadalmi szervezete.
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fOtó: SIMOnVÁROS zSOMBOR
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Mindenki tudja, hogy az atlétika a sportok királynője. egy olyan fiatal tehetséges atlétát szeretnék bemutatni, aki reménykedhet abban, hogy királynője lehet ennek a sportnak, annak is egy nem könnyű ágában az akadályfutásban.
URBÁN ZITÁvAL beszélgetek, az Ikarus Budapest Sportegyesület 15 éves akadályfutójával. Szép sikereket ért már el,
fedett pályán és szabadtéren egyaránt 800 és 1500 méteren nyerte korosztálya országos bajnokságát, illetve serdülőként
részt vett az ifjúságiak válogatott viadalán, ahol 2000 m akadályon nem talált legyőzőre.

1. Miért pont az atlétikát választottad?
először síeltem, de mivel a síelés egy szezonális sport,
olyan sportot szerettem volna űzni, ami egész évben elfoglaltságot jelent. Az Ikarus BSe sporttelep közel van
hozzánk, néhány osztálytársam is odajárt sportolni. édesapám is azt javasolta, hogy menjek és próbáljam meg.
Második osztályos voltam akkor. elmentem és ott ragadtam.
2. Mit szeretsz ebben a sportban?
Azt szeretem az atlétikában, hogy az eredmény csak rajtam múlik, azon hogy készülök, nekem kell küzdeni és
nem másoktól, például a bíróktól, azok esetleges szubjektív ítéletétől függök.
3. Mi volt a legnagyobb sikered?
nagy sikernek tartom, hogy kijutottam az európai Ifjúsági
Olimpiára és ott a lányok 1500 m-es síkfutásában a döntőbe kerültem és a 12. helyen végeztem.
4. Szüleid hogyan segítenek a pályádon?
Sokat segítenek a szüleim, elvittek és visznek a versenyekre, mindig nagyon szurkolnak. Apukámmal meg tudom beszélni a felkészülést és a versenyeket, mivel ő is
sportolt, öttusázott.
5. A sportolás nem megy a tanulás rovására?
nem, nem megy a tanulás rovására. Hat osztályos gimnáziumba, az eötvös József gimnáziumba járok. Két évig
nagyon nehéz volt. Volt, hogy még a metrón is tanultam.
Az iskolában is támogatást kapok. Sok sportoló jár ebbe
az iskolába és az igazgató is szereti a sportot és a sportolókat. nem jelent problémát, ha viszem az újabb kikérőket. Az osztálytársaim is mindig nagyon szurkolnak nekem.

6. van az atlétikában példaképed?
Baji Balázst mondanám. (Baji Balázs a londoni atlétikai
világbajnokságon bronzérmet nyert 110 m-es gátfutásban,
aki sporttörténelmet írt ezzel az eredménnyel, soha nem
állt magyar sprintfutó világbajnoki dobogón.) Az ő edzője
ifj. tomhauser István az én edzőm id. tomhauser István
fia. ő állatorvos, és én is az szeretnék lenni. egy pályán
edzünk, sokszor beszélgetünk, gratulálunk egymásnak.
De mondanám még Gyürke Viktóriát is, ő is az Ikarus atlétája. Viktória a londoni világbajnokságon a 10. helyen
végzett a 3000 m-es akadályfutáson. Sokszor segít tanácsaival a felkészülésben.
7. Melyik másik sportot űznéd, ha nem atletizálnál?
talán maradnék a síelésnél.
8. Ha nem sportolsz, vagy tanulsz, mivel foglalkozol a
legszívesebben?
nagyon szeretem az állatokat. Van egy 4 éves kutyusom,
egy Border Collie. Szabadidőmben vele foglalkozom, tanítgatom, nevelgetem.
9. Mi a vágyad, mit szeretnél elérni az atlétikában?
nagy álmom, egy olimpiai részvétel, és persze más nagy
világversenyen való indulás. Már azt is nagydolognak
tartom, hogy idén kijutottam a győri eyOf-ra. Jövőre
szintén Győrben rendezik az Ifjúsági európa Bajnokságot,
amire nagyon szeretnék eljutni.
10. Miért szereted Akarattyát?
Kisgyerekkorom óta minden nyáron itt vagyok Akaratytyán. Kikapcsolódást és nyugalmat jelent itt lenni.
zita köszönöm szépen az interjút és várjuk a jó híreket
az eredményeidről!
VentICS ÁGneS
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Akarattya QR kódjai
elkészült Balatonakarattya és a fürdőtelep egyesület
QR kódja, melyet okos telefonnal leolvasva az érdeklődők
a megfelelő honlapokra juthatnak el.

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
egyébként letölthető a www.balatonakarattya.hu honlapunkról is.
Újságunkat megtalálja a következő helyeken: Hanák ABC, Vollár zöldségbolt, fOCuS-COOP Bt, Posta, Lila
ABC, Pelso ABC. Kérjük az olvasókat, csak egy-egy példányt vigyenek el, hogy mások is hozzájuthassanak a
laphoz.

Hirdetési árak az Akarattyai Naplóban

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

1 teljes oldal = 30 000 ft + Áfa
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½ oldal

= 15 000 ft + Áfa

¼ oldal

=

7500 ft + Áfa

1/8 oldal

=

5000 ft + Áfa

Tisztelt Olvasóink!

Megrendelés: hivatal@balatonakarattya.hu

Főszerkesztő: Ránky Péter
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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
………………………………………..
Balatonakarattya Fürdőtelep
Egyesület:
akarattyafurdo@gmail.com
………………………………………..
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

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–péntek: 17.00–19.00

Polgárőrség:

☎ 70/574-8343
………………………………………..
Rendőrség:
Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 7.
☎ 88/584-970, 88/584-971

………………………………………..
Vízirendőrség: Siófok
☎ 84/310-712

…………………………………………
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:
Siófok ☎ 40/240-240

…………………………………………
Főgáz: ☎ 40/474-474

…………………………………………
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 területén
közvilágítási hiba bejelentése:
☎ 80/205-020

☎ 88-656-677, 0620/215-0870
e-mail: hivatal@balatonakarattya.hu
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ADy ENDRE:
Karácsony
De jó volna, mindent,
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.

