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Köszöntöm az ország legfiatalabb te-
lepülésének minden polgárát, lakó-
ját. Hosszú utat tettünk meg,
elértük, amit szerettünk volna: Bala-
tonakarattya immár önálló település.
Indulhat a közös építkezés, szépülés,
a megújulás.
Életem egyik legszebb, megható,
egyben felemelő pillanata volt az es-
kütétel. Köszönöm mindenkinek,
aki ott volt, azoknak is, akik lélekben

velünk voltak, akik ott és később is kifejezték segítőkészségüket.
Először úgy tűnt, hogy bőrig ázunk, lógott az eső lába, majd előjött
a felhők mögül a nap. Sokan észrevették, hogy éppen az eskü kez-
detére bújt elő a nap, mintha ránk mosolyogtak volna az égiek.
Talán így lesz ez a következő öt évben is: először jönnek a nehézsé-
gek, akadályokon kell átjutnunk, de végül sikerül: jobb utakkal, köz-
világítással, sok virággal, egymásért dolgozó emberekkel, igazi
közösséggel működő település lesz a miénk.  
A választási hangulatnak el kell csitulnia, a rosszindulatú kritikákat
át kell fordítani építő jellegű ötletekké és közösségi munkává. A
vesztesek közül többen még nem képesek elfogadni, hogy tisztséget
ugyan nem kaptak, nem élvezték a többség bizalmát, de ettől még
tehetnek a közösségért. Minket nem bántott meg, hogy nem gra-
tuláltak a megválasztottaknak, de ezzel bizony a többséget sértették
meg - ezt is jóvá lehet tenni a közösség javára végzett munkával. Az
sem jó, hogy az új önkormányzatnak nem adta át a Szilfalevelet
mostani tulajdonosa, hiszen együtt írtunk bele, mindenkié volt. Az
el kö vetkező években együtt kell működnünk Akarattyáért, a pálya
széléről ellenünk drukkolóknak nincs tere itt, csak azoknak, akik
velünk dolgoznak közös Akarattyánkért. 
A képviselő testület az előttünk álló munkát csak a többség össze-
fogásával tudja elvégezni, szeretném, ha a „mi jár nekem” helyett a
„mit tudok tenni a többiekért” lenne a szlogenünk. Számítok min-
den jobbító ötletre, minden segítségre, mert mindenkire – állandó

lakosokra és itt pihenőkre egyaránt – szükség lesz a közös sikerhez,
az új település építéséhez.
Röviden szólnék az közvetlen előttünk álló feladatokról. Év végére
vehetjük át Kenesétől Akarattya működtetését teljes egészében. Tár-
gyalásokat folytatunk Balatonfőkajárral és Bala ton kenesével a kö-
telezően előírt hivatali társulásról, ami 2000 lakos alatt kötelező.
Más társulásokba a szerződések átvizsgálásával, érdekeinket érvé-
nyesítve kívánunk belépni, ilyenek lesznek az oktatási, szociális, kis-
térségi, szemétszállítási társulások. Január 1-jétől már saját
számlánkra kapjuk az államtól a lakosságarányos normatívát. Pályá-
zunk a Belügyminisztériumnál az induló működési költségeinkre
és a falugondnokság munkáját segítő gépekre, járművekre. A már
megnyert „Csapadékvíz elvezetési” pályázatban határidő módosítást
kértünk és kaptunk, most Kenesével konzorciumban új közbeszer-
zési pályázatot írunk ki, annak eredményétől függően döntünk a
munka elvégzésére. Kenesével tárgyalunk az idei év időarányos
pénzösszegeinek átadásáról, ezek is nehéz, küzdelmes tárgyalások,
de erős felhatalmazást kaptunk, ezért is képviselhetjük határozottan
Akarattya érdekeit. 
Akarattya közigazgatási határáról nem tárgyalunk, mert az nem vál-
toztatható meg. A népszavazás és a nép akarata már meghúzta a ha-
tárt, ahol szavaztak az emberek a leválásról, ott a határ. A vagyon
megosztásról viszont kell tárgyalni, de itt is élvezzük az erős felha-
talmazás adta tárgyalási helyzetet. Költséghatékonyan, Kenesével
közösen egy pártatlan vagyonvizsgáló céget kívánunk megbízni, a
döntések igazságügyi szakvélemény alapján hozhatók  majd meg.
Az esős idő ellenére nagyon szépen ünnepeltük az 1956-os magyar
forradalom évfordulóját, köszönöm még egyszer a gyerekek szép
műsorát, Morvay Istvánnak elgondolkodtató beszédét, és a szerve-
zők lelkes munkáját.
Közösen készülünk a karácsonyi ünnepekre, megtartjuk a hagyo-
mányos adventi gyertyagyújtásokat, amelyre szeretettel várunk min-
denkit.

MATOLCSY GYÖNGYI

Polgármesteri köszöntő

Önkormányzati hírek

Tájékoztató a 2014. évi települési polgármesterek és
képviselők választásáról

Tisztelt Választópolgárok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a 2014. október 12-én lezajlott tele-
pülési polgármester és önkormányzati képviselők választása sikere-
sen és problémamentesen zajlott le településünkön. A szavazások a
jogszabályoknak megfelelően, rendben folytak, amelynek előfelté-
tele volt az állampolgárok és a helyi választási szervek fegyelmezett,
jogszabálykövető magatartása.

Ezt ezúton is köszönöm! Egyúttal az alábbiak szerint tájékoztatom
Önöket a választások balatonakarattyai eredményéről.
Cornides Tamás a helyi választási bizottság elnöke.

Balatonakarattyán a választásra jogosultak száma 827 fő volt, amely-
ből 575 fő jelent meg a választásokon.  Ez 69,53 %-os magas rész-
vételi arányt jelent. Aválasztás mind a polgármester, mind az
önkormányzati képviselők választása esetén eredményes volt.A te-
lepülésen a megválasztható képviselők száma 4 fő.
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Csapatköszönet

Tisztelt Balatonakarattyai lakosok, választópolgárok!
Ezúton szeretnénk megköszönni csapatunk nevében azonválasztók
bizalmát, akik szavazataikkal megtiszteltek!
A csapattal összefogva csináltuk végig a kampányt, és sikert ér-
tünk el, hiszen a csapatunk minden egyes tagja bekerült a testü-
letbe! 
Ez a tény lehetőséget ad arra, hogy Balatonakarattya adottságaihoz
igazodva sikerüljön egyensúlyt teremteni, vegyíteni a nyaralóhely,
üdülőterület előnyeit a kistelepülési lét nyugodt légkörével. Stabil

és folyamatos fejlődés mentén a lakosok és a nyaralók összefogásával
közösségünk összekovácsolódjon.
Még egyszer köszönet a választóknak!
Tudjuk, hogy rendkívül nagy az elvárás, azonban kérjük türelmüket,
megértésüket és segítségüket az elkövetkező hetekben, hónapokban,
hiszen egy teljesen új önkormányzatot kell kialakítani, felépíteni. 
Ehhez egyelőre az anyagiak és az eszközök sem állnak rögtön
rendel kezésünkre.
Az új testület több tagja, élükön a Polgármester Asszonnyal, Ránky
Péter képviselővel, dr. Rózsás Attilával és Bánki Attila kültaggal le-
mondott tiszteletdíjáról az Akarattyáért Alapítvány, illetve a katolikus
templom építése javára.

Tájékoztatás a lakosok részére:

A Járási Hivatal gondoskodott az díjmentes okmánycserékhelyben-
történő lehetőségéről. Kérjük azokat a lakosokat, akik még nem vet-
ték át lakcímkártyájukat jöjjenek el az ismételt helyi okmány cserére
az Iskola utca 7-be 2014. 12. 6-án 9–15 óráig.
Az ideiglenes akarattyai „hivatal” az Iskola utca 7-ben működik, a
lakosság informálása céljából naponta 9–15. óráig kereshető fel.
Fogadóórák:
Polgármesteri/Alpolgármesteri fogadóóra előzetes bejelentkezés
alapján téma megjelölésével: Szerdán 13–14 óráig
Képviselői fogadóóra előzetes bejelentkezés alapján: Péntek 16–18
óráig.

Választási eredmények – Balatonakarattya (Részvétel: 69,53%)

Polgármester választás eredménye
(Érvényes szavazólapok száma: 568)

Jelölt neve Jelölő szervezet Szavazatok száma (db) Szavazatok száma (%)
1. Matolcsy Gyöngyi Független jelölt 384 67,61%
2. Vatics Erzsébet Független jelölt 184 32,39%

Egyéni listás választás eredménye
(Érvényes szavazólapok száma: 563)

Jelölt neve Jelölő szervezet Szavazatok száma (db) Szavazatok száma (%)
1. Dr. Détár Bianka Magdolna Független jelölt 335 59,50%
2. Dr. Imrédy Szabolcs Független jelölt 314 55,77%
3. Rozs Péter Független jelölt 273 48,49%
4. Ránky Péter Független jelölt 247 43,87%
5. Vatics Erzsébet Független jelölt 210 37,30%
5. Lengyel János Független jelölt 210 37,30%
7. Udvardy Gábor Független jelölt 203 36,06%
8. Kiss Tamás Miklós Független jelölt 129 22,91%
9. Farkas Sándor Független jelölt 116 20,60%

10. Enzsöl Gábor Független jelölt 49 8,70%
11. Mocher Istvánné Független jelölt 29 5,15%
12. Turcsányi Károly Tibor Független jelölt 14 2,49%

A további részletek megtekinthetők a  http://valasztas.hu/hu/onkval2014/990/990_0_index.html
http://veol.hu/hirek/onkormanyzati-valasztas-veszprem-megye-21-ora-utani-esemenyek-1652782
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Kedves Akarattyaiak!

A közeljövőben megkezdjük azon rászorulók részére, akik igénylé -
sü ket leadták a szociális tűzifa és tartós élelmiszercsomagok szét-
osztását.
A tűzifa – amint felaprításra kerül, és  lesz szállítóeszköz – két rész-
letben fog eljutni Önökhöz. 
A könyvtár udvarán lévő fát átmeneti segély formájában kapják,
minden  igénylő kap az alábbiak szerint:
egyedül élők 0,5 köbméter,
családok 1 köbméter/ család.
Az államtól kapott tűzifa programra leadott kérvények a helyi  szo-
ciális  rendelet alapján , rászorultság függvényében kerülnek elbírá-
lásra, a jogosultak előreláthatóan januárban fogják megkapni.
Az igényelt tartós élelmiszercsomagokat december 15-ig kapják
meg a rászorulók:
egyedül élők 7.500 forint
családok 10.000 forint értékben.

Beszámoló az alakuló ülésről

Az időjárás kegyeibe fogadta az akarattyaiakat, hiszen a képviselő-
testület meg tudta tartani alakuló ülését 2014. 10. 21-én az akaraty-
tyai Közösségi Ház és Könyvtárzsúfolásig megtelt udvarán. Corni-
des Tamás, a helyi választási bizottság elnöke ismertette az október
12-i választás eredményét.
Letette esküjét a polgármester, valamint a képviselők:dr.Détár
Bianka Magdolna, dr.Imrédy Szabolcs, Rozs Péter és Ránky Péter. 
Az első ülésen a tervezett napirendek között titkos szavazással Rozs
Pétert alpolgármesterré választották, aki esküt tett, elfogadták a
Szervezeti és Működési Szabályzatot, tárgyaltak rendkívüli önkor-
mányzati támogatás igényléséről, az új község alakulásához szüksé-
ges anyagiak biztosítására, hogy elkezdhessék az önálló működést. 
Az önkormányzati hivatal ideiglenesen a közösségi házban fog működni.

Lélekemelőnek nevezte feladatát Matolcsy Gyöngyi polgármester,
akinek munkával teltek napjai a választásóta, felvették a kapcsolatot
mások mellett a kormányhivatallal,a falugondnoksággal;fontos fel-
adatnak tekinti a télre való felkészülést.Felülvizsgálják a települést
érintő szerződéseket,módosítják a hátrányosakat. Az átadás-átvétel

lesz a következő lépés.Nagyon fontos, hogy Akarattya közösségét
megteremtsük.
Az alakuló ülés után a képviselő-testület ellátogatott Kenesére a vá-
rosi testületalakuló ülésére, ahol gratuláltunk a megválasztott pol-
gármesternek és a képviselőknek.

Főhajtás október 23-án

Október 23-án megtartottuk hagyományos megemlékezésünket
az56-os emlékkőnél a Rákóczi parkban, a szakadó eső miatt a kör-
színpadon tartott emlékműsorral.  Az ünnepi beszédet Morvay Ist-
ván mondta el, melyből idézünk néhány gondolatot:„Nagy esemény
a mai, mert első nemzeti ünnepünket rendezzük itt, Akarattyán,
önállóan, saját erőből” – hangsúlyozta Morvay István, aki a 1956-
ban egyetemistaként élte meg az eseményeket. A szónok az ünnep-
ségen üdvözölte a népakaratot, amely október 12-én, a választások
alkalmával lehetővé tette az önállóságot, amellyel az itteniek több
évtizedes vágyai és törekvései valósultak meg. Mint mondta, a tele-
pülésre nemcsak a függetlenség, hanem a valóságos rendszerváltás
is elérkezett. „Alázattal tekintünk  a helyi polgárok döntésére, tisz-
teletben tartjuk méltóságukat ”– fogalmazott. Bizalommal tekin-
tünk az új vezetésre, amely reményeik szerint felelősséggel végzi
szolgálatát. Lehetőség nyílik arra, hogy egyéni érdekek helyett a kö-
zösség kerüljön előtérbe.
A megemlékezésen a Pilinszky János Általános Iskola Irodalmi Szín-
pada és Dudás Réka szép műsorral megindító verses emlékelőadás-
sal ajándékozta meg a közönséget.
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Az 56-os emlékkőnél koszorút helyezett el Matolcsy Gyöngyi polgár-
mesterasszony, Thury Attila a Fürdőegyesület Alelnöke, dr.Endrődi
Éva a Fidesz nevében és Mocher Istvánné a nyugdíjasklub vezetője.
A megemlékezés után csendes kötetlen beszélgetésre került sor a
körszínpadon.

Beszámoló a 2014. 11. 29-ei testületi ülésről

A testület a törvény adta lehetőséggel élve másik alpolgármestert is
választott Réfy Imre személyében
A képviselő-testület megalakította a bizottságokat az alábbiak szerint:
Pénzügyi és jogi bizottság: Elnöke: dr. Imrédy Szabolcs,
tagja: dr.Détár Bianka, kültag: Bánki Attila
Szociális, kulturális és sport bizottság: Elnöke: dr. Détár Bianka,
tagja: Ránky Péter, kültag: Györgydeákné Takács Hajnalka 
Területfejlesztési bizottság: Elnöke: Ránky Péter ,
tagja: dr. Imrédy Szabolcs,kültag : dr.Rózsás Attila
A 2014. 11. 29-ei képviselő-testületi ülésen  22 napirendi pontban ho-
zott határozatot a testület, melyek megtekinthetőek az Iskola u. 7.sz
alatti ideiglenes irodában, ill. Balatonkenesén a Városháza hivatalában.
A határozatokról a „hivatalunk” készséggel ad tájékoztatást az ér-
deklődők,a  lakosok részére., amíg a honlapunk megvalósul. Sajnos
a balatonakarattya.hu honlap domain név lemondó nyilatkozatát
csak november 12-én kaptuk kézhez, azonban hamarosan kész lesz.
Kérjükemail címükkel jelezzék,  hogy a határozatokat elektronikus
úton el tudjuk küldeni   Önöknek
Email cím: balatonakarattya.hivatal @gmail.com
Polgármesteri, képviselői kapcsolatfelvevő,egyeztető tárgyalások:

Ismerkedés az új kenesei testülettel kerekasztal
megbeszélés keretében Balatonkenesén

A teljes képviselő- testület a balatonkenesei testület meghívására kere-
kasztal megbeszélésen vett részt. A kötetlen megbeszélésen a résztvevők
kifejezték elkötelezettségüket a békés leválás lebonyolítása érdekében.
A megbeszélésen a kenesei képviselő-testület a településhatárral kap-
csolatban jelezte elképzelését. Erre reagált Matolcsy Gyöngyi, aki ki-
nyilvánította, hogy a népszavazás által meghatározott határ érvényes,
mert a legfőbb döntő a népakarat, és ezen változtatni nem lehet.

Látogatás plébánián

A képviselő-testülettisztelgő látogatást tett a plébánián, és megbe-
szélést folytatott dr. Balázs Pál címzetes apát, plébános úrral az aka-
rattyai templom felújításáról. A plébánián Révfalusi László
bemutatta a templom tervezett kialakítását, és beszámolt az építke-
zés helyzetéről. A megbeszélésen előtérbe került a templomfelújítás
önkormányzati támogatása is.

Továbbképzés

A balatonakarattyai képviselők részt vettek az Almádi Járási Hiva-
talban a 2014.november 6-án kötelező önkormányzati képviselői
alapképzésen, melyen tesztet is írtak.

Utcafenntartás

A balatonakarattyai utcák rendkívül rossz állapota közismert. Emiatt
felkértünk egy útépítő cég szakemberét, akivel előzetes felmérés cél-
jából bejártuk az akarattyai úthálózat legrosszabb szakaszait. A fel-
kért szakember a bejárás során kijelentette, hogy ilyen rossz
minőségű utcákkal eddig még 20 éves pályafutása során sehol sem
találkozott. Megállapította, hogy az utak murvás karbantartása szük-
séges, azonban ennek hatása csak rövid időre eredményes, célszerű
lenne az utakat a meglevő tervek alapján lépésenként felújítani. 

RÁNKY PÉTER

Lassan saját kezünkbe vehetjük a Sorsunkat…

A választási győzelem utáni öröm azonnal „átcsapott” a felelősség-
tudat állapotába. Tudtam, hogy nagyon sok a feladatunk. Már más-
nap körbeautóztam a települést, azt a települést, ahol születésem
óta élek… Néztem, gondolkodtam a sok feladaton. Gondolkodtam,
hogy hol kellene kezdeni, majd hova szeretnénk eljutni. Nem lesz
egyszerű, de olyan erős a támogatottságunk, olyan segítő hozzáállást
tapasztaltunk, hogy bízom abban, sikerülni fog minden, amit elter-
veztünk.
Részt vettem a Járási Védelmi Bizottság ülésén, aminek témája a „Fel-
készülés a télre” volt. Dr  Tarr Viktória szervezte a programot,ahol
minden előadótól komoly segítséget kaptunk a témát illetően .A
Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulásának Tisztújító Köz-
gyűlésére is meghívtak minket, Ránky Péterrel képviseltük a telepü-
lést. Ez is hatalmas, sokrétű lehetőséget rejt magában.

A balatonakarattyai hétköznapokat illetően az alábbi tájékoz-
tatást tudom adni:
December 31-éig az úthálózat fenntartását Kenesével közösen vé-
gezzük. A zöld terület gondozását, rendbetételét átvettük: mind-
ehhez 2 főállású dolgozónk van, és a szerződésüktől függően 3-6
közmunkásunk. Megpályáztuk három ember beiskolázását a
TÁMOP program keretén belül. Januártól a hótolást és csúszás-
mentesítést szerződéses formában kívánjuk megoldani, vállalkozó-
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val. A szezonnyitásra több elképzelésünk, tervünk is van: a strandon
dolgozó idénymunkásokra és a diákmunkásokra is számítunk.
Jelenleg a legfontosabb az őszi lombgyűjtés, a száraz fák kivágása, a
köztereink rendbetétele. Mindehhez szorosan kapcsolódik a segé-
lyezni való fák adományozása a rászorulóknak. Ezekhez az őszi
munkálatokhoz vásároltunk szerszámokat, eszközöket; és termé-
szetesen én magam is tevékenyen részt veszek mindebben.
Az indulás után vannak távlati terveim is: szívügyem, célom a zöld-
hulladék lerakása, komposztálása; várok is ötleteket a helyre és a
megvalósításra. Erről és a vízi-és sportélettel kapcsolatos terveimről
a következő lapszámokban folyamatos tájékoztatást adok.
Bízom a segítségükben, a támogatásukban!
Csak összefogással tudunk fejlődni!

ROZS PÉTER

Az Önkormányzat Képviselő Testülete az alakuló ülésen három bi-
zottságot hozott létre az ügyek intézésére.
A Pénzügyi – és Jogi Bizottság tagjaként az azóta eltelt közel egy
hónap alatt intenzív tárgyalásokat folytattunk magas szinten és ügy-
intézői szinten egyaránt a minket legjobban érintő 2014. évi költ-
ségvetés megosztásának elveiről és gyakorlati megvalósításáról. 
Ez év áprilisában a Balatonkenese Városi Önkormányzat a BART
részére már megküldte az általa kidolgozott alapelveket és irányösz-
szegeket. Ezen javaslatok tételes átvizsgálása, valamint az év végén
várható költségvetési helyzet pontosított értékeinek meghatározása
céljából felkértük az illetékeseket a 2014. október közepéig megva-
lósult bevételi és kiadási értékek átadására. 
Az átadott anyagok ismeretében Önkormányzatunk érdekeit mesz-
szemenően figyelembe véve minden igyekezetünkkel azon vagyunk,
hogy az Akarattyát megillető összegek (pl. EU-s támogatások, be-
ruházási összegek, költségvetési maradvány, közhatalmi bevételek
stb.) feletti rendelkezési jogot biztosítsuk. A jelenlegi adatok alapján
kívánjuk a 2014. évi zárások után a végelszámolást megejteni anél-
kül, hogy az utolsó két hónapban bármilyen érdekünk csorbulna.   

BÁNKI ATTILA

Pályázatok:

Pályázat az Étgép házra
Az önkormányzat pályázatot nyújtott be az Étgép ház és telek felszá-
molótól történő megvásárlására. A pályázatot az önkormányzat meg-
nyerte. A testület döntött a 19 millió Ft-os vételár kiegyenlítéséről. 

A csapadékvíz pályázat „újratöltve”
A csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciójáraúj közbeszerzési el-
járás kerül kiírásra konzorciumi szerződés keretében Balatonkenesével.
Balatonakarattyán az alábbi részek tekintetében
I. rész: Balatonakarattya, Bercsényi strand csapadékvíz-elvezető
rendszerének rekonstrukciója.
III. rész: Állomás utca és környéke (Állomás, Fácános, Szép, Veres
P., Kodolányi, Pusztaszer utcák teljes hosszukban és a Hársfa utca
részben) csapadékvíz-elvezető rendszerének rekonstrukciója.

MÁV magas partfal védelme munkálatok
Megkezdődtek a munkálatok a Kisfaludy sétány MÁV tulajdoná-
ban levő területen a MÁV Zrt. Balatonkenese-Balatonakarattya
magas partfal védelme című  pályázat keretében.A munkák során
geo rács és geo textília lerakásával erősítik meg a
vasút feletti partfalat.
http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_7892_2014/
http://www.kozbeszerzes.hu/ertesito/megtekint/portal_17836_2013/
http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_9882_2014/
http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_17836_2013/
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Novemberben mindenki kimegy a temetőbe... – Ezt látva, a felü-
letes ember gyorsan megjegyzi: „Igen, a november a halottak hó-
napja. Én is veszek néhány csokor virágot, és végiglátogatom
hozzátartozóim sírját.” – s az emberünk a végén még büszke is ma-
gára, mert teljesítette az illendőség aktuális követelményét, nem
lógott ki a sorból, együtt haladt a többiekkel, s közben persze em-
lékezett is egy kicsit, meg aztán az ősöknek ennyi mégiscsak
kijár. – Önmagában nézve nincs is ebben semmi rossz...! De hát a
november szellemisége valójában mégse a halálról meg a konven-
ciókról, hanem inkább az életről szól: a földre valaha is született
valamennyi ember szellemi seregszemléje és lelki találkozása. Két-
dimenziós világunk „sokdimenzióssá” válik. Értelmünk és érzel-
meink átlépik kitaposott kereteik határát, összetalálkozik
bennünk az idő és az örökkévalóság. Megoldódik a kapcsolatte-
remtés néma nyelve, a lélektől lélekig elható szavak nélküli közlés
és befogadás csodálatos világa. 

November igézetében szembe jön velem a történelem. Megsimo-
gatja buksi fejemet édesanyám, és kedvenc ételemet teszi elém. Ra-
gyogó szemével nézi arcomat, és figyeli minden mozdulatomat...
Majd egy szempillantás alatt változik a kép: anyám őszbe-csava-
rodott fejét, ráncok barázdálta orcáját, aggódó tekintetét és re-
megő kezeit látom, s bátorítólag még ő kérdezi tőlem fátyolos
öregecske hangján: „Fiacskám (mert neki mindig az maradok),
ugye nem történt semmi bajod...?!” S ekkor a háttérből felsejlik
apám nyugodt, joviális alakja, azzal a jól ismert megnyugtató mo-
solyával, és most is, mint mindig erőt és biztonságot sugároz
puszta léte. „Ugyan miért is esne baja - szólal meg jól ismert bár-
sonyos hangján - hiszen ő a mi fiunk.” – Csend lesz. Olyan meg-
nyugtató, barátságos őszi csend, az otthon csendje, ahol azok
veszik körül az embert, akik az életet jelentik számára. – És íme
vendégek érkeznek: a tragikus körülmények között meghalt jóba-
rát áll a kapu előtt, és pajkosan dudál, mint mindig, amikor na-
gyon jókedve volt, és hívott kalandos utazásra. Aztán durva és
kegyetlen emberek jelennek meg.
De valami történt velük: ők azok, de most valahogy mégis szelí-
dek és jók. Bűneiket „békévé oldja az emlékezet”...? Nincs félelem,
gyűlölet, harag és rettegés, csak emberek vannak, megtisztultak és
egyszerűek. Ülök a padon. Élő emberek vesznek körül – kimond-

hatatlanul sokan – pedig valamennyinek voltam a temetésén, és
most mégis itt vannak. Ők azok, megismerem valamennyit, és
most mégis egészen mások mint hajdan voltak. Vajon mi történt
velük? 

Igen, ezt a kérdést nem lehet megkerülni. Mint valami búvópatak
újra meg újra előjön minden korban, minden kultúrában és min-
den egyes ember életében. Látjuk, a test halandó, de a lélek, a
lélek az más természetű. Minden kultúra ugyanerre az ered-
ményre jut, de a „hogyanra” lázas nyugtalansággal keresi az
„igenlő” vagy „tagadó” választ. A nagy kavalkádból – úgy látszik
– egy valami, vagy helyesebben egy Valaki emelkedik ki a sorból,
a keresztrefeszített-föltámadott Jézus Krisztus. Ő nem filozófia
vagy fantázia szüleménye, hanem egyszerre hús-vér valóság, és
Föltámadottként az Élet Ura. S ennek ellenére Saul, az intelligens,
de vakbuzgó farizeus halálos ellensége és kegyetlen üldözője lett
Krisztus követőinek mindaddig, amíg maga is találkozott vele a
damaszkuszi úton. Attól kezdve megváltozott benne minden az
életről, a halálról, a föltámadásról, az erkölcsi rendről, önmaga és
mások életéről. Ezért Saul farizeusból Pál apostol lesz, és min-
denki előtt kész tanúskodni a halál utáni életről, érvelni mellette,
vitatkozni a kételkedőkkel, szenvedni miatta és vértanúvá válni
érte.

A korintusi embereknek erről így ír: „… Krisztus feltámadt a ha-
lálból, hogyan állíthatják némelyek közületek, hogy nincs feltá-
madás? Ha nincs feltámadás, akkor Krisztus sem támadt fel. Ha
pedig Krisztus nem támadt fel, nincs értelme a mi tanításunknak,
s nincs értelme a ti hiteteknek sem. … Ha csak ebben az életben
reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra mél-
tóbbak vagyunk. De Krisztus feltámadt a halálból elsőként a ha-
lottak közül. … Krisztusban mindenki életre kel.” (1 Kor
15,12-22) A megtisztult és megdicsőült romolhatatlan teljes
életet „szentnek” nevezzük. Erre vágyik mindenki, erre hívott
meg bennünket az Élet Ura. Az a reményünk, hogy halottainkat
is a Mindenszentek között tudjuk.

DR. BALÁZS PÁL

PLÉBÁNOS

November: Mindszentek hava

Gabion- fal építés a Bercsényi strandnál
Ugyancsak megindultak a munkálatok a partfalmegerősítés érde-
kében a Bercsényi strandnál, az Akácfa utcánál, ahol 120 m hosszú
változó magasságú lépcsős kialakítású ún. Gabion- támfal épül. 

http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_12846
_2014/

RÁNKY PÉTER ÖSSZEÁLLÍTÁSA
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Az advent nem csupán előszobája a karácsonynak, hanem mindig
egy új kezdetet is jelent. A megújuló reménység ünnepe. Advent
Jézus érkezésére irányítja figyelmünket. Őt várjuk, aki érkezésével
megajándékoz minket, felemel, gyógyítja sebeinket.
Az új reménység ünnepén e lapon keresztül szeretettel köszöntöm
Balatonakarattya minden lakóját.
Egy ősi próféciát szeretnék felidézni, ami egyrészt már beteljesedett,
másrészt viszont még beteljesedésre vár. Ézsaiás próféta könyve
60,1-2:

„Kelj fel, tündökölj,
mert eljött világosságod,
rád ragyogott az Úr dicsősége.
Bár még sötétség borítja a földet,
sűrű homály a nemzeteket,
de fölötted ott ragyog az Úr,
dicsősége meglátszik rajtad.”

A prófécia beteljesedett az első Karácsonykor, amikor a legteljesebb
Világosság eljött. Felragyogott, megszületett egy Kisgyermekben.
Miért is jött el Jézus a mi világunkba? Azért, hogy fényt adjon ne-
künk, hogy mi tisztán láthassuk dolgainkat, hogy szeretete által
megtartson minket, hogy békességben élhessünk. Ő reménységet
hoz nekünk, és ajándékaira igen nagy szükségünk van. Amiben
pedig ez a prófécia még beteljesedésre vár: a mi emberi válaszunk.

Így olvastuk: „fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik raj-
tad.” Igen, a Jézus által hozott fénynek tükröződnie kell az életün-
kön, mert a fény attól fény, hogy látszik. Ez létének lényege.
Kívánom mindnyájunknak, hogy ilyen lehessen az idei adventünk!
Csillanjon meg rajtunk valami a jézusi fényből: akár egy mosolyban,
néhány kedves szóban, egy-egy segítő mozdulatban, vagy szerete-
tünk bármely formájában!

NÉMETH PÉTER REFORMÁTUS LELKÉSZ

Adventi köszöntő

2014. Advent
Balatonakarattyán: Szentmisék vasárnap reggel 8 órakor Balaton-
kenesén: a plébániatemplomban mindenki számára az alábbi rend
szerint

Advent I. hete
December 1. hétfő: hajnali szentmise 6 órakor
December 2. kedd: hajnali szentmise 6 órakor
December 3. szerda: hajnali szentmise 6 órakor
December 4. csütörtök: hajnali szentmise 6 órakor,  és szentségimá-
dás 17 órakor
December 5. péntek: hajnali szentmise 6 órakor (első péntek!) 
December 6. szombat: hajnali szentmise 6 órakor, vasárnapi vigília
szentmise 17 órakor

Advent II. hete
December 8. hétfő: Szeplőtelen fogantatás ünnepe, szentmise
17 órakor
December 9. kedd: hajnali szentmise  6 órakor 
December 10. szerda: hajnali szentmise 6 órakor
December 11.csütörtök: ADVENTI LELKIGYAKORLAT
17 órakor

December 12. péntek: ADVENTI LELKIGYAKORLAT
17 órakor
December 13.szombat: ADVENTI LELKIGYAKORLAT
10 órakor
vasárnapi vigília szentmise 17 órakor

Advent III. hete
December 15. hétfő: hajnali szentmise 6 órakor
December 16. kedd: hajnali szentmise 6 órakor 
December 17. szerda: hajnali szentmise 6 órakor
December 18. csütörtök: hajnali szentmise 6 órakor 
December 19. péntek: hajnali szentmise 6 órakor
December 20. szombat: hajnali szentmise 6 órakor
vasárnapi vigília szentmise 17 órakor

Advent IV. hete
December 22. hétfő: hajnali szentmise 6 órakor
December 23. kedd: fiatalok hajnali szentmiséje 6 órakor
December 24. kedd: szentmise 8 órakor
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Balázs Pál Atyától és Révfalusi Lászlótól kértem
információkat, hogy tájékoztathassam Önöket.
A templom átépítésére azért volt szükség,
mert a használhatósága a tavaszi és őszi hóna-
pokra korlátozódott, mivel szellőztetni nem
lehetett, télen pedig kifűthetetlen lett.
Mindez oda vezethető vissza, hogy a 70-es
években az elöregedett acél tartószerkezetet
és a fatetőt kicserélték, és hullámlemezfedés-
sel látták el. Két lényeges segítség tette lehe-
tővé az akarattyai templom építésének
megkezdését. A első és legfontosabb a hívek
adománya volt, amely az egész vállalkozás
alapját képezte. Ennek összege 25 millió fo-
rintot tett ki, amelyből 3 millió forintot fel
kellett használni a tervezés, engedélyezés és
előkészítés költségeire. A második fontos tá-
mogatást az Emberi Erőforrás Minisztériu-
mától kapták; összesen 15 millió forint
értékben. Külön-külön egyik összeg sem lett
volna elegendő a munkálatok megkezdésé-
hez, de így együttesen már vállalható volt a
még mindig meglévő kockázat. „Felmerült az
igény, hogy első ütemben a kis létszámú ál-
landó lakosok számára szerényebb alapterü-
letű fűthető kápolna épüljön, mely el is
készült. A következő – jelenlegi szakaszban –
kerül megvalósításra az elbontotthoz hasonló
alaprajzzal egy korszerű, nagy létszámú nya-
raló közönség fogadására alkalmas templom

és a hozzá kapcsolódó sekrestye. A tervezett
templom egyhajós, középtornyos, nyeregte-
tős. A bejárat felett a nagy belmagasságot ki-
használva egy galéria készül. Az oldalfalban
elhelyezett alacsony parapetmagasságú abla-
kok a templomtér átszellőztetését és a megfe-
lelő természetes fény bejutását biztosítják.”
Szeptember elsején adták át a teret a kivite-
lezőknek, akik Balázs atya szavaival: „tüne-
ményes gyorsasággal lebontották a régi
templomot a többi helyiséggel együtt, és
megkezdték az új épület kivitelezését.”
A tervek szerint az új templom karácsonyra
tető alatt lesz, de a szerkezetkész állapotot
majd húsvétra érik el. A szerkezetkész állapot
azt fogja jelenteni, hogy egy bezárható, nyers
templomépületünk lesz,burkolatok,szerelvé-
nyek és berendezés nélkül. A jövő nyáron már
lehet benne szentmiséket tartani, de a teljes
befejezéshez (burkolás, vakolás, felületképzés,
berendezések, kertépítés) még 50 millió fo-
rintra lesz szükség.
„Ezzel a projekttel a település egy olyan épü-
lettel bővülhet, mely nem csak a helyi lakosok
és a nyaralók hitéletnek megfelelő környezet-
ben történő gyakorlását tenné lehetővé, hanem
Balatonakarattya központja egy igényes és ide-
genforgalmilag is látványos építészeti elemmel
lehet gazdagabb.”-írta Révfalusi László.
Balázs Pál Atya örömmel és bizalommal te-

kint a jövőbe, mert –mint mondja- idáig is
minden gyorsabban és reményteljesebben
alakult. Az anyagi források biztosítása érde -
kében külső forrásokat is keresnek; de kérik
a Kedves Hívek további segítségét is.
Támogatási lehetőség plébániai csekken,
vagy banki átutaláson keresztül történhet.

Plébánia Hivatal Balatonkenese OTP
számlaszám: 11748007 – 20047823
(A bontási, alapozási és vasbeton szerkezet-
építési munkákat a K&K Kft ( Balatonke-
nese)  végzi. Az egyenes és íves  ragasztott
fatartók gyártása és beépítése a GYEFA
KFT. ( Gyomaendrőd ) feladata volt. Az ács,
tetőfedő és bádogos munkákra a Könyv-Bád
Bt ( Balatonkenese ) szerződtek. A homlok-
zati és belső nyílászárók Futó Attila  (Tótvá-
zsony) műhelyében készülnek. ) 

DONÁSZY JUDIT

Épül Akarattyán a templom

Karácsonyi ünnepkör alkalmai a református gyülekezetben
Balatonakarattyán a Könyvtárban
(Iskola u.):
December 25. Istentisztelet úrvacsorával
9 órakor
December 28. Óévi hálaadó istentisztelet
9 órakor
Január 4. Újévi istentisztelet 9 órakor

Balatonkenesén a református templomban:
December 24. Szenteste a gyermekek szol-
gálatával 16 órakor
December 25. Karácsonyi istentisztelet úr-
vacsorával fél 11 órakor
December 26. Karácsonyi istentisztelet le-
gátus szolgálatával és úrvacsorával fél 11
órakor

December 26. Evangélikus istentisztelet
úrvacsorával 16.30 órakor
December 31. Óévi hálaadó istentisztelet
17 órakor
Január 1. Újévi istentisztelet fél 11 órakor

Mindenkit szeretettel várunk
alkalmainkra!
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10 Kedves adventet ünneplő, karácsonyt váró Balatonakarattyaiak!
Mindannyian készülünk az ünnepre, amely
az emberiség legnagyobb, legszentebb és leg-
bensőségesebb ünnepre. Arra a karácsonyra,
amely JÉZUS születése óta a szeretet, a csa-
lád, a remény ünnepe mindnyájunk számára.
Ünnep, amelyre fel kell készülnünk lélekben
is. Az advent a várakozás, az önvizsgálat, a
belső lelki béke keresésének időszaka is, ami-
kor keressük lelkünkben a szépet, a jót, a
kedveset. Felmérjük azt is, hogy a legszebb
ajándék nem a pénzzel és a bankkártyával
mérhető, hanem a legszebb ajándék az, amit
önmagunkból, a lelkünkből adunk.
Kérem, az ünnepi készülődés közben áll-
junk meg egy pillanatra, és gondoljunk
azokra is, akiknek olyan sokat köszönhe-
tünk az életben, de már nem lehetnek kö-

zöttünk. Kérem, gondoljunk azon ember-
társainkra is, akik egyedül kell, hogy töltsék
a karácsonyi ünnepeket. Segítsük őket egy
jó szóval, egy kézfogással, hogy ők is átérez-
hessék a karácsony melegét és fényét.
Amikor advent koszorújának harmadik
gyertyáját gyújtjuk meg, gondoljunk arra,
hogy a koszorúállítás hosszú évszázadokra
nyúlik vissza, szép hagyomány. Úgy tartják,
hogy az első gyertyát: szívünk és lelkünk bé-
kéjéért, az emberek közötti békességért
gyújtják. A második gyertyát a hitért, amely
nélkül sivár az emberi élet. A harmadik gyer-
tyát. a legfőbb emberi kincsért, a szeretetért,
mely összetartja a világot, mely nélkül nincs
emberi élet. A szeretet, amelyről sokan csak
beszélnek, de érte keveset tesznek; amelyből

mindig hiány van,és amelyből soha nem tu-
dunk eleget nyújtani másoknak.
Remélem és hiszem, hogy az ADVENT ide-
jén sikerül többet adnunk, többet kapnunk
belőle, mint máskor. Tudom, és tudnunk kell,
hogy a karácsony nem a dúsgazdag ajándéktól
válik örömtelivé, hanem a szeretet erejétől.
Kívánom, hogy ez a szeretet ne csak a kará-
csonyi várakozás és az ünnep alatt ragyogja
be a szíveket és a lelkeket, hanem az év mind
a 365 napján. Bensőséges, áldott karácsonyt!
„A szeretet akkor él, ha minden nap igaz, né-
hány szép pillanat az évekre nem vigasz. Akit
sokszor megbántottál, talán ma megbocsát, de
ha elfújtad a gyertyát, őrizd a fényt tovább!”

KÖNNYŰ VILMOSNÉ

Egy befejezetlen történet margójára…
Nyár végén telefonhívást kaptam, majd egy
levelet. Egy ismeretlen fiatalember arra kért,
hogy jelentessük meg a történetét, melyet
karácsonyi meglepetésnek szán az édesany-
jának. Azóta is ott őrzöm, leveleztünk, ter-

veztem a decemberi számba. Az élet novem-
ber 14-én közbeszólt:
„Kedves Judit! Sajnos édesanyám ma el-
hunyt, sajnálom, hogy nem olvashatta az
újságban megjelent írásomat, biztos óriási

örömet jelentett volna neki, szerette Aka-
rattyát és az akarattyai embereket. Csaba”
Így advent idejére, lelkünk, hitünk erősíté-
sére ajánlom figyelmükbe ezt a karácsonyi
ajándéknak szánt írást:

Gondolataim mindenszentek és advent kapcsán
Ilyenkor profán kifejezéssel élve a „kedvenc
szentemre” gondolok, Assisi Szent Ferencre.
Ő volt az első, aki kamasz-és tinikorom tom-
bolásában megállásra késztetett. Általa kezd-
tem el hinni sok dologban. Akkori
osztályfőnököm, magyartanárom gyakran vitt
minket moziba, színházba (ezt a példát to-
vábbvittem tanárként); egy ilyen alkalommal
néztük meg a Napfivér, Holdnővér című Ze-
firelli-alkotást. Mai napig úgy vagyok ezzel, ha
valami megérint, nem állok meg. Olvasok, ke-
resek, kutatok. Nem feltétlenül találom meg a
külső világban, nem is ez a lényeg. A „kedvenc
szentem” neve nagyapám és apukám neve is.
Rájuk is gondolok ilyenkor; hisz semmi sem
véletlen. Ők csak külsőleg hasonlítottak egy-
másra. Apai nagyapám a minta, a példakép: a
családtagok, tanítványok, az ismerősök, volt
tanáraim számára. Az ő neve még mindig is-

merősen cseng az Eötvös Gimnázium falai kö-
zött. Apukám halála arra tanított, hogy soha
ne bántsuk meg sze retteinket, mert lehet,
hogy nem lesz idő megbocsátásra. Hogy
gyengeségeikkel is szeressük családtagjainkat,
barátainkat. Hogy ne magunkból induljunk
ki tetteinknél és cselekedeteinknél, hanem a
másikból. Nem baj, ha nincs igazunk, nem
kell, hogy mindig igazunk legyen. Az eltévedt
ember is ember. Én nagy árat fizettem azért,
hogy ezt ki tudom mondani, le tudom írni;
őszintén érzem is. Anyai nagyapámtól is ta-
nultam, holott bennünk nem sok közös volt.
Általa éreztem meg, milyen az, ha egymástól
különböző emberek szerethetik egymást. Apai
nagymamám pedig kisgyerekkorom legmeg-
határozóbb alakja: nála laktam egy ideig, nála
töltöttem a szünidőket; az ő ízeit, hangulatait,
illatait érzem mai napig. Olyan nagymama

szeretnék lenni, mint ő volt. Amikor elment,
még éretlen voltam az elengedésre. Ezt is meg
kell tanulni.
A hétköznapok sodrásában gyakran megál-
lok, és hálát adok azért, amilyen családom
van. Hálát adok azokért, akik elmentek, de
életem részei voltak; és boldog vagyok,
hogy anyukám és nagymamám óvó tekin-
tete, aggódása naponta kísér. Hálás vagyok
unokaként, gyermekként, feleségként és
anyaként. Nagy, összetartó család vagyunk
különbözőségeink ellenére. Unokatestvé-
rekkel, nagynénikkel, nagybácsikkal…
Hiszek a szeretet erejében, tanulom a meg-
bocsátást.
Nem szeretem, ha mindez advent és kará-
csony idejére korlátozódik.

D.J.
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„Ki hív?

Az ablakon minden négyzetcentiméternyi
szabad helyért küzdöttek a jégvirág kristá-
lyai, ahogy bontogatták leveleiket, szirmai-
kat.
Valahol messziről farkasüvöltésnek tűnő
hangokat csiszolt ki a jeges szél az aszott fa-
ágakból, egy varjú repült volna valami
békés, meleg odú felé, de szárnyai utolsó
mozdulatával az ereje szállt a fellegek felé,
nem a teste,nem puffant,hanem nagyot
koppant mikor a földnek csapódott csökött
teste. Hideg volt kinn, nagyon hideg.
Máskor két pulóverben, mackóalsóban li-
hegtük be a szobát, de ezen a napon nem
volt erre szükség.
A nagyszoba oldalán vidáman lobogott az olaj-
kályha,békésen duruzsolva rajzolt az ablakán
kiáramló láng táncoló alakokat a kopott tapé-
tára.
Egész nap a fa körül sürögtünk, belefaragtuk
a törzs bunkós végét a tartóba, előkerültek a
több éves díszek, a sztaniolpapírba rejtett
szaloncukrok, melyek már tavaly is fogtörés-
sel fenyegették a bátor vállalkozókat.
Aztán kész lett, tétován ácsorogtunk, de
nem sokáig, mert a mama beterelt minket
a másik szobába, közölvén most fog jönni a
Jézuska.
Fülünk lógott az ajtón, szemünk meg a kocsá-
nyon, csak meg kéne egyszer már nézni azt a
Jézuskát, miképpen tudja becsempészni a fa
alá azt a néhány darab színes papírba tekert
almát, amit hozni szokott.
De a csendet csak némi szülői kuncogás
halk zaja törte meg, majd elhangzott a va-
rázsszó: Gyertek be!
Rohantunk, de Jézuska sehol, biztos jó sok
dolga van ebben a zimankós időben!
Megszólalt a Mennyből az angyal, kicsit
nyöszörgött az öreg masina, de bírta.
Meggyújtottuk a gyertyákat és még néhány
csillagszórót, néztük, merre is vannak azok
a színes labdacsok, de nem voltak sehol.
Csak egy doboz árválkodott, igaz elég nagy
példány volt.
Nem kellett senkit se noszogatni, téptünk
papírt és kartont, aztán szedtünk a földről
kipotyogott síneket és egy mozdonyt, de
micsoda mozdonyt!
Egy igazi világítólámpás, forgó kerekes
mozdonyt!

Késő éjjel alig bírta az álom kicsavarni a ke-
zünkből az áram kapcsolóját.
Rég volt, szép karácsony volt.
Azóta elég sok ünnep telt el,először még
szülőkkel,aztán én lettem szülő,az én gyere-
keim nézték lázas,csodálkozó,kerekre nyílt
szemekkel az ajándékok sorait,igaz jégvirá-
got azóta se láttam.
Aztán egyik évben nem az ajándék lett be-
csomagolva, hanem az én két gyerekem, én
meg egyedül bambultam a szoba sarkát, ide
kellene felállítani azt a nagy fát, ami már ott
„kukkolt” a terasz ablaka előtt.
Onnan vitték el a kukások.
Azóta nem állítottam, díszítettem fát.
Szenteste végre sok év után meg tudtam lá-
togatni a vén családi házat, nem kevésbé
koros lakóival egyetemben.
Másnapra vártuk a családot, így hármasban
vizsgálgattuk mit is kéne tennünk, hova le-
gyen állítva a nejlonfa.
Megszólalt a telefon, mama már rohan is.
Hallottam hangját, hogy vagy Zsófikám?
Ezen meglepődtem. Zsófi néni 20 kilomé-
terre tőlünk egy kis falu végén lakott, egye-
dül, kutyájával, már évek óta nem hívott
minket.
Elkértem a kagylót, halk hang szól bele, kí-
vánok nektek minden jót, drága szeretteim!
Kérdem, gyerekek?
Sajnos nem tudtak ma jönni.
Vacsora mi lesz?
Főztem két napja egy kis leveskét.
Setét árny telepedett rám.
Zsófi néni férje már elég régen megbetege-
dett, egyszer nem bírt fájdalmával, ezt pedig
feleségén vezette le, kézrátétellel.
Mikor rájött, hogy egy pofon is sok, főleg
akkor mikor egy óriás adja a madárcsontú
asszonykának, nem bírta elviselni szégye-
nét, elvonult a ház sarkánál álló hodályba és
fellógatta magát.
3 gyerek siratta, közülük tulajdonképpen
csak egy tért vissza gyakrabban megvizitálni
a mamát, egészen addig, míg a rák júliusban
gyilkos ollóival halálosan meg nem sebezte.
Szóval a setét árny még jobban vállaimra ne-
hezedett, le is tettem gyorsan a telefont, rá-
néztem édesanyámra, nem is kellett szólni,
sarkon fordult, kis lábosba húsleves, nagyobb
lábosba egy kis hús, mellé némi bejgli, meg
banán és narancs, a kocsi már kinn is állt a
kapu előtt.

A 20 kilométer alatt csak az járt a fejemben,
csak időben odaérjünk!
Rozsdás kapu, kopott csengő, halkan szól,
sok idő telt el, míg Zsófi nénje, akár a legen-
dás Mátra alji öreg néne, botjára nehezedve
kiballagott elénk.
Vártuk a kutyacsaholást is, de csak fuldokló,
hörgő hang jött.
Kapott enni a kutya?
Igen, most dobott át neki a szomszéd egy
kis csontot.
Rémülten néztük, szegény eb kaparta a szá-
ját, már a lábait is harapdálta kínjában.
Szétfeszítettem állkapcsát, nem törődve a
centis fogakkal.
Édesanyám se törődött velük, törékeny
csuklóját ledugta a szerencsétlen eb torkán.
Közben Zsófi néni zokogott. Nehogy már
ő is itt hagyjon engem!
A kutya vadul balra dobta magát, a kis
csukló kicsúszott pofájából, csurom vére-
sen.
De az ujjak közül egy csontdarab kandikált ki.
Kutyát még nem láttam ilyen boldognak,
dőlt a lábunknak, szinte felugrott volna az
ölünkbe, nyalta kezeinket az egy pillanattal
előbb még morgó, maró fekete pamacs.
Embereket se láttam már nagyon rég ilyen
boldognak, mint a két testvért, ahogy egy-
más nyakába borulva zokogtak, eregetve az
öröm könnyeit.
Hazafelé egy kis mozdony fényeit láttam
magam előtt és hallottam a csattogó kere-
kek halk neszét, egy utcai lámpa fénye törte
át a jégvirágok ezüst szirmait és világította
meg a boldog arcokat.
Most úgy gondolom soha többé nem fog
úgy elmúlni a karácsonyom, hogy ne állít-
sak fát és ne várjam a csodatévő Jézuskát...”

ZOMBORI CSABA

(BALALATONAKARATTYA)

Mély fájdalommal tudatjuk
mindenkivel, akik ismerték és

szerették, hogy a mama,
Zombori Gyuláné, Irénke, életének

80. évében tragikus
hirtelenséggel elhunyt.

Hamvasztás utáni temetéséről
a család később gondoskodik.
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Örömmel teszek eleget a kérésnek, és írok Akarattya önkormány-
zatának első újságjába. Mindenkit szeretettel várunk az Iskola utca
7-ben,ahol van állandó,önálló helyiségünk . A nyugdíjasklub tagja-
ival minden hónap első és harmadik hétfőjén jövünk össze. Kevesen
vagyunk, ezért itt is megragadjuk a lehetőséget, hogy elmondjuk,
leírjuk: mindenkit –nem feltétel, hogy nyugdíjas legyen!- szeretettel
várunk. Korra és nemre való tekintet nélkül.
Minden dologban részt veszünk a település életében,jelen vagyunk
a rendezvényeken,szépítjük,gondozzuk a virágágyásokat…

A Kisfaludy sétány rózsa-és levendulaültetésében is tevékeny szere-
pet vállaltunk;majd most a MÁV munkálatai miatt ezeket a virág-
okat  kiszedtük, és az Iskola utcában „elvermeltük”.
A befolyó összegeinket kirándulásra, színházlátogatásra fordítjuk,
de várjuk további tagok jelentkezését, az ötleteket; tervezünk prog-
ramokat. Nyitottak vagyunk, mindenkit szeretettel várunk!
Mindezt – az immár önálló településünkért – Balatonakarattyáért!

MOCHER ISTVÁNNÉ

A nyugdíjasklubról röviden…

Nők a Balatonért Egyesület

Nők a Balatonért Egyesület mottója:
„Védjük együtt!”

„Az 1995. januárjában Alsóörsön alapított Nők a Balatonért Egye-
sület (NABE) célja, hogy a Balaton környezeti, természeti és kulturális
értékeit megőrizze, megvédje. Környezettudatos magatartást alakítson
ki az itt élő és a tavat szerető emberekben. Elsősorban azokon a terü-
leteken, ahol a nők – sajátos szerepük révén – a legtöbbet tehetik: tá-
jékoztatók, akciók, programok szervezésével, kapcsolatok építésével a
Balaton térségében, az országban, és a határokon túl. Mi, akik itt
élünk a Tó partján, tudatában vagyunk annak, hogy életminőségünk,
anyagi gyarapodásunk függ attól, hogy milyen lesz a Balaton 5–10
év, vagy egy emberöltő múlva. Jelenleg 20 csoportban 720-an dolgo-
zunk a Tó körül.” 

Szauer Rózsa elnök

A balatonkenesei csoportunk – kenesei és akarattyai asszonyok –,
s jómagam is az alapítók közé tartozunk. Intézményvezetői felada-
taim egyre több időt igényeltek, ezért később csak pártoló tagja ma-
radtam az Egyesületnek.
A helyi csoportunk tagjai már régebben megkeresetek, hogy ve-
gyem át, Parragh Márta utódjaként a vezetést. Friss nyugdíjasként
elérkezettnek láttam az időt, hogy átvegyem ezt a feladatot. 2013.
október 2-óta töltöm be ezt a szép funkciót. Az ún. öko-szemlélet,
a környezetvédelem iránt egész életem során elhívatottságot érez-
tem. Úgy gondoltam, hogy amit az óvodában a környezeti nevelés
terén kialakítottunk, azt folytathatom a NABE -ban, vagyis a kör-
nyezet szeretetére, védelmére, az újrahasznosításra, a környezetba-
rát, vegyszermentes (nagyanyáink) praktikákra felhívni a figyelmet,
ezt a fajta (öko) szemléletet átadni a szülőknek, gyerekeknek, a kör-
nyezetünkben élő embereknek. 

Mióta átvettem a vezetést 10 fővel gyarapodtunk, de sajnos többen
ki is öregedtek a csoportból. Van egy mag, 17 fő, akik nagyon lel-
kesen dolgoznak. Létszámunk folyamatosan nő, például legutóbb
november elején újabb 2 akarattyai belépőnk volt. Nevünk immár
NABE balatonkenesei – akarattyai csoport. Nagyon örülök, hogy
tagjaink között volt munkatársaimat is magam mellett tudhatom. 
Legfontosabb feladataink, célkitűzéseink Kenesén és Akarattyán,
hogy „Védjük együtt a Balatont”. A szlogenhez híven  szeretnénk
tevékenykedni, épen ezért együtt, akarattyai és kenesei nők közösen
munkálkodunk. Programjainkat hol Akarattyára, hol Kenesére
szervezzük közösen. Elveink között szerepel az  együttműködés, a
közösség építés, hiszen a családot is a nők irányítják, tarják össze.
Mi is ezt szeretnénk. 
Programjainkkal igyekszünk a gyerekeket és így a családokat meg-
célozni. Több rendezvényünk is kimondottan a gyerekeket szólítja
meg, iskolásokat, óvodásokat egyaránt. Állandó programjaink Ke-
nesén – Víz Napi Balcsi Party, Márton Nap, és az idén először a
Lecsó Fesztiválon  NABE (öko) sátorban foglalkoztunk a gyerekek-
kel.  Akarattyán, a palánta vásár és az adventi vasárnapok megszer-
vezése, valamint vállaltuk még egy-egy virágos terület ápolását,
gondozását. Egyéb eseményeken  részt veszünk. Az Akarattyai na-
pokon csapatunk nyerte a főzőversenyt. A környezettudatosságra
helyezve a hangsúlyt, vannak még egyéb ötleteink, amit szeretnénk
majd megvalósítani bevonva a családokat, a lakosságot. Biztosak va-
gyunk, hogy a környezetóvás, az hogy erre lépten-nyomon fölhívjuk
a figyelmet, női szerep, amivel teljes mértékben egyet értünk.
Lányok, asszonyok szeretettel várunk benneteket, ha tenni akartok
valamit a Balaton múltjáért, jelenéért és jövőjéért. 

THURY ATTILÁNÉ

NABE BALATONKENESEI–AKARATTYAI CSOPORT VEZETŐJE
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Kedves Érdeklődők!
A Hazahúzó című –Akarattyáról szóló – filmet levetítjük bárme-
lyik Önöknek megfelelő időpontban, akár a nyugdíjasklub vala-
melyik összejövetelén. Kérem, ez ügyben keressenek, egyeztessünk.
Ránky Péter: rankypeter@gmail.com

BALATONAKARATTYAI NAPLÓ
Balatonakarattya Önkormányzatának havilapja

Polgármester: Matolcsy Gyöngyi
Szerkesztőség: Közösségi Ház és Könyvtár

8172 Balatonakarattya Iskola u.7.
Tel.: 06-20 2150870

e-mail: balatonakarattya. hivatal @gmail.com
www.balatonkenese.hu

Felelős szerkesztő: Ránky Péter (rankypeter@gmail.com)
Olvasószerkesztő: Donászy Judit

(judit.donaszy@gmail.com)
Készült: Tradeorg Nyomda, 8184 Balatonfűzfő-gyártelep

Hagyományőrző disznóvágásunkat
2014. december 13-án tartjuk.
Mindent kemencében sütünk.

Pecsenyét: 11 órától
Kolbászt: 12 órától

Hurkát: 13 órától lehet kóstolni.
Toros káposztát is készítünk.

Mindenkit szeretettel várunk!

„NYUGDÍJASKLUB”

Disznóvágás az Iskola utca 7-ben

Karácsonyi garázsvásár Balatonakarattyán  
Időpont: 2014. november 29-én (szombat) 8-12 óráig

Helyszín: A balatonakarattyai óvoda udvara, rossz idő esetén az óvoda tornaterme.
(Balatonakarattya, Bakony u. 7. )

Amit kínálunk:
Ruhák, játékok, textilek, könyvek, kézműves termékek

Büfé (házi karácsonyi sütemények, kürtöskalács, tea, forralt bor, kávé, zsíros kenyér, pogácsa)
Jó hangulatban kellemes beszélgetések, és még sok minden más.

Látogasson el hozzánk egy kis pénzzel a zsebében, vagy jöjjön el és árulja a saját kincseit,
megunt, de még használható tárgyait, mert jó ügyet támogat: a helypénzt,

illetve a becsületkasszába befolyt összeget az akarattyai óvoda kapja.

Amennyiben szeretne árusítani, hívja a 0670-235-9780-as   telefonszámot.
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Balatonakarattya ideiglenes hivatal címe:
8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7.
e-mail:
balatonakarattya. hivatal@gmail.com
( 20/215-08-70

A polgármester ügyfélfogadási ideje:
Előzetes bejelentkezés alapján
minden szerdán: 13.00–14.00
Képviselői fogadóóra:
minden pénteken 16.00–18.00

Háziorvosi ellátás:
Balatonakarattya, Szent István u. 1.
Dr. Détár Bianka ( 30/98-94-302
Rendelő tel.: ( 88/769-155
Rendelési idő:
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 tartása:
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 I. u. 1.
Dr. Meláth Viola ( 70/315-7965
Hétfő: 8.00–9.00
Kedd: 8.00–9.00
Szerda: 8.00–9.00
Csütörtök: 8.00–9.00
Péntek: 8.00–9.00

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

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

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

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

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

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

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

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

Szakápolói szolgálat
Balatonkenese, Táncsics M. u. 16.
( 20/ 9508-805, 70/379-0429

Kedves Akarattyaiak!

A cím a megalapított új akarattyai újság, az
Akarattyai Napló egyik tervezett állandó
rovatának a neve.

Ebben a rovatban folyamatos tájékoztatást
adunk azokról a technológiákról, eljárások-
ról, módszerekről, eredményekről, és eszkö-
zökről, amelyekkel településünk jól rajzolódó
arculata fenntartható, sőt erősíthető lesz.

Feltételezzük, hogy népszerű, olvasott rovat
lesz, mert szeretnénk a felsorolt szándékok,
és lehetőségek megvalósítását, és kivitelezé-

sét a helybe hozott értékesítéssel támo-
gatni.

Településünkön - fekvéséből adódóan- nagy
hangsúlyt kell helyeznünk a környezet, a le-
vegő, és a vizek védelmére.

Az előírások, és a lehetőségek keretei között
ajánlatokat teszünk az ember, és környe-
zetkímélő megoldásokra, és a környezetba-
rát anyagok használatára.

A célunk megvalósításában kiemelkedő sze-
repük lehet a biológiai hatóanyag tar-
talmú készítményeknek.

Ha a lakosság kéri, meg fogjuk oldani az ügy
szervezettségét erősítő, és a közösségi érdek
hatékony megjelenítését is. pld. egyesület,
vagy kör.

Balatonakarattya, 2014. november 19.

TISZTELETTEL:

BALATONAKARATTYA

TERÜLETFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA

A JAVASLATOT ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
DR. RÓZSÁS ATTILA

A KÉPVISELŐTESTÜLET KÜLTAGJA

Zöld oldal

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

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

Polgárőrség 
( 30/ 621 5871

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

Rendőrség:
Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 2–4.
( 88/ 584-970, 88/ 584-971,
30/572-9008

Vízirendőrség: Siófok
( 84/310-712

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

EON:
Veszprém, Kossuth L u. 1–2.
( 40/ 444-000

Műszaki hibabejelentés:
( 80/ 301-301

DRV ZRt. Ügyfélszolgálat Siófok
( 40/ 240-240

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

Református Lelkészi Hivatal:
Táncsics u. 13. 
( 88/ 481 348

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

Balatonakarattya területén közvilágítási
hiba bejelentése:
szakaszhiba esetén (háromnál több lámpa
nem világít):
( 80/533-533
1–3 lámpa nem világít:
( 70/408-6908

https://kozvilhiba.hu/
e-mail: fenyforraskft@gmail.com

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

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

Balatonkenese polgármester ügyfélfogadási
ideje:
Kedd: 8.00–12.00

Balatonkenese  jegyző ügyfélfogadási ideje:
Szerda: 8.00–12.00

Balatonkenese  Pénzügyi Csoportnál a
pénztári órák időpontja:
Hétfő, szerda: 9.30–12.00 és 13.00–15.00

Akarattyai Napló lapzárta:
október 21.

Álmatlan álmodozás
Az éjszaka takarója
csöndességgel hálózza be 
az álmodozás éber képzetét,
és végtelen pillanatba kergeti
a percek súlyos kószaságát.
Még a csillagokat is lesóhajtja
a szív mély rezgő verése;
s remegésbe löki a valóság érzetét.
De a reggel kettéoldja a világot:
az álmot és az élet rideg
taszító kezeit, melyek ijesztő 
jelenként újra köszönnek…
Ám az álomszomjas szemek 
ismét becsukódnak
s már csak álmatlanul 
csalogatják a holnap képzetét
a csalfa jelen rengetegébe.

Világsokk
Néha el kéne rohanni,
néha mindent elmondani,
kicsit valamit elrontani.
Nevetni kell sokat
mikor monoton a mondat,
s elfeledni a terhes gondokat.
Háttal állni a tömegnek,
de mégis sodródni az árral!
Tudni merre visz a holnap,
de elég csak sejteni a végzet útját,
és megélni a pillanat elemét:
az illanó másodpercek múltját.
Ha túlzsúfolt a gondolat,
túl szürke a képzelet,
nincs csend és nyugalom:
el kell rohanni,
el kell mindent mondani,
el kell valamit rontani…

Kovács Alexandra versei



Adventi gyertyagyújtás Balatonakarattyán
Vasárnaponként szeretettel 

várunk mindenkit  18 órakor
az állomás téren!

Első gyertyagyújtás: 2014. november 30. 
Vendéglátó: Nyugdíjas Klub Balatonakarattya

Vendég Dr. Balázs Pál címzetes apát úr,
Műsor: akarattyai óvodások, Szivárvány népdalkör

Második gyertyagyújtás: 2014. december 7.  
Vendéglátó: NABE csoport

Vendég: Németh Péter református lelkész
Műsor: akarattyai iskolások,

Kerti Teréz (Pilinszky János Irodalmi színpadvez.)

Harmadik gyertyagyújtás: 2014. december 14. 
Vendéglátó: Kovács Károly vállalkozó
Műsor: Dudás Réka –Kovács Kincső

Negyedik gyertyagyújtás: 2014. december 21.  
Balatonakarattyai Önkormányzat meglepetés karácsonya 

Ünnepi köszöntőt mond: Matolcsy Gyöngyi polgármester asszony 
Támogató: Spoon étterem

NABE CSOPORT
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