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Matolcsy Gyöngyi polgármester asszony
karácsonyi köszöntője

KÖSZÖNTŐ 2015. december

Kedves Akarattyaiak!
Községünk ünneplőbe öltözött, ka-

rácsonyi fények csillognak az utcán,
ez a hangulat talán nemcsak Aka-
rattyát, de bennünket is megváltoz-
tat. Karácsony közeledtével jobban
vágyunk a csendre és a nyugalomra,
megbékélünk embertársainkkal, és
önmagunkkal.

Az év vége felé általában az ember
leltárt készít. Megtettem ezt én is
polgármesterként.

Az idei év volt a próba évünk, na-
gyon óvatosan gazdálkodtunk, mert
nem volt mihez viszonyítanunk. Jö-
vőre már lesz egy bázis, egy sikeresen
lezárt év. Szerénytelenség nélkül
mondhatom, hogy az egész új hivatal
emberfeletti munkát végzett 2015-
ben.

Engedjék meg, hogy az év végéhez
közeledve köszönetet mondjak mind-
azoknak, akik egész évben segítették
településünk fejlődését és az önkor-
mányzat munkáját. Nagyon köszö-
nöm a fáradhatatlan munkáját ki-
rendeltségünk vezetőjének, Lukács
Tamásnénak - mindenki Beájának,
valamint kis hivatalunk minden dol-
gozójának. Köszönöm az új Szilfa
Óvoda dolgozóinak, a civil szerveze-
teknek, a Polgárőrségnek, az újra ala-
kult Fürdőtelep Egyesület lelkes tag-
jainak, a Nyugdíjas klubnak, hogy
helytálltak és jó színvonalon látták
el feladataikat.

Külön köszönöm a képviselők, az
alpolgármesterek és a bizottsági ta-
gok munkáját. Köszönöm a lakos-
ságnak a különböző rendezvényein-
ken társadalmi munkában nyújtott
segítségét.

Ne gondoljunk a hétköznapok har-
caira, zajaira, csendesedjünk el leg-
alább erre a kis időszakra és gon-
doljunk mindazokra, akik legköze-
lebb állnak hozzánk: családunkra,
szeretteinkre. Az összetartó család
ápolja az ünnepelni tudás művésze-
tét és átadja azt a következő nemze-
déknek. A karácsonyi csengő a bé-
kességet, a szeretetet, az otthon me-
legét jelentse. Figyeljünk arra, hogy
a szeretet ne csak néhány napig, az
ünnep idején éljen a szívünkben, ha-
nem a hétköznapokon is megmarad-
jon.

A karácsony nem csak ünnep, ha-
nem érzés is.  Az ünnepen az ember
hajlandó félretenni az ellentéteket, és
ha csak rövid időre is, de békét köt
embertársaival. Az ünnep szépségét
nem az ajándékok nagyságával kell
mérnünk, hanem olyan ajándékkal,
amiből mindenki részesülhet, amit
mindenki adhat, ez pedig a szeretet.

Azt kívánom Mindannyiuknak,
hogy a szeretet és a vele együtt járó
békesség tegye széppé az ünnepeket.
Kívánom – akár egyedül, akár a sze-
retteik körében ünnepelnek –, hogy
az  újesztendőt tiszta szívvel és újult
erővel kezdhessük el. Áldott, békés,
szeretetteljes karácsonyt és boldog
újévet kívánok Mindannyiunknak!

Engedjék meg, hogy Márai Sándor
szavaival kívánjak boldog, békés ka-
rácsonyt:

“Ha az ünnep elérkezik életedben, ak-
kor ünnepelj egészen. (...) Tisztálkodjál
belülről és kívülről. Felejts el mindent,
ami a köznapok szertartása és feladata.
Az ünnepet nemcsak a naptárban írják
piros betűkkel. Nézd a régieket, milyen
áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen
körülményesen, mennyi vad örömmel
ünnepeltek! Az ünnep a különbözés. Az
ünnep a mély és varázsos rendhagyás.”

Magam is ilyen varázsos, szeretet-
teljes, kegyelemben gazdag, boldog
ünnepet kívánok minden kedves Ba-
latonakarattyainak!

MATOLCSY GYÖNGYI
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Beszélgetés dr. Détár Bianka képviselő asszonnyal
„Aki a célt ismeri, az tud dönteni…”

2015. december

– Hogyan készül a közelgő ünnepekre? 
– Az év rohanását követően a december a várakozásról,

a szeretetről és az odafigyelésről szól mindannyiunk szá-
mára. Emiatt elsősorban megpróbálok lassítani, a kö-
rülöttem élőkre és a környezetemre, lényegesen több időt
fordítani. A lakásomban, lakókörnyezetemben - a lehe-
tőségekhez képest a rendelőben is - az advent hangulatát
teremtem meg, hogy szeretet, nyugalom és békesség
hassa át. Ennek részei az illatok, a gyertyák, a zene, a
díszek. Azt szeretném, hogy a hozzánk érkezőket, ne
csak a rohanás szele érintse meg, hanem az ünnep han-
gulata is jelen legyen az adventi hétköznapokban is. Per-
sze egyáltalán nem könnyű az átszellemülés. Remélem,
hogy ezek az apró dolgok is hozzájárulnak mindannyiunk
számára az ünnepre hangolódáshoz a meghitt várakozás
heteiben.

– A gyerekkori karácsonyok mennyire határozzák meg a
vágyait?

– Gyermekkorom karácsonyai szeretetben, békességben
teltek. Saját családomban az év minden napján megpró-
bálok erre törekedni. Felnőttként már tudom, hogy szü-

leim ezzel mutattak példát a következő nemzedékek szá-
mára. Köszönöm nekik.

– Mit tanácsol az embereknek karácsony előtt, mire figyel-
jenek különösen? Egymásra. Ez nagyon egyszerűen hang-
zik, de benne van minden, ami életünkben az értéket
megteremti.

– Sokat dolgozik, hogyan tudja beosztani az idejét, hogy a
képviselői feladatokra is jusson idő?

– A válasz egyszerű: üres járat nincs. Mindig mindennek
bele kell férnie az időmbe. Ha kell éjjel is dolgozom,
vagy gondolkodom, olvasok.

– Miben szeretne változást elérni Akarattyán?
– Elsősorban az a célom, hogy Akarattya olyan hely le-

gyen, ahol egyszerűen csak jó lenni. A község rendezvé-
nyein az emberek mosolyogjanak, Kenesével a ma még
fennálló vita mihamarabb rendeződjön. Olyan fejlesztések
legyenek, amik a község életét és megjelenését formálják,
munkahelyeket teremtsenek. Ezek segíthetik az “itt jó
lenni” érzés erősödését.

– Mivel foglalkozik a szabadidejében?
– Itt a tél, tehát itt a síelés ideje. Nincs annál jobb, mint

egy havas hegyen az egész napot a szabadban tölteni.
Megérezni az ember és a természet összetartozását, friss
levegőt szívni.

– Mit jelent az Ön számára a karácsony?
– Szeretetet.
– Hogyan szokták ünnepelni? 
Szűk és tágabb családi körben egyaránt. Mindkettő nagyon

fontos színtere az életünknek. Karácsonykor végre több idő
van egymásra figyelni, leülni, beszélgetni. Nem rohanunk.

– Milyen ételek kerülnek ilyenkor az asztalra és ki készíti el?
– Évek óta szenteste mindig ugyanazt a vacsorát főzöm,

tradíció lett lassacskán belőle. Olyan ételt, amit még akkor
is könnyű volt megcsinálni, amikor december 24-e nem
volt munkaszüneti nap, és rendelés után elkezdve is biz-
tosan elkészült estére. A süteményeket a lányaim sütik. 

A karácsonyfa köré leülve halk zene, forralt bor, gyer-
tyafény. Nálunk ilyen a karácsony.

DR. BÁNKUTY JÓZSEFNÉ
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A képviselő-testület a Pénzügyi- és Jogi Bizottság előter-
jesztése alapján november 25-én rendkívüli ülésen tár-
gyalta meg és fogadta el a 2015. év III. negyedéves telje-
sítésére és az éves költségvetés módosítására tett javas-
latot.

A 2015. február 25-én elfogadott költségvetési rende-
letben foglalt adatok, valamint az időközben a Magyar
Államkincstár előírt technikai módosítások számait fi-
gyelembe véve a III. negyedévi teljesítés fő számai az
alábbiak szerint alakultak. 

A módosítás fő okai:
A még Kenesével közösen indított EU-s csapadékvíz pá-

lyázat nem valósult meg, ezért 149.000 e. Ft-tal csökkent
a főösszeg.

Az állami költségvetésből ez év július hónapban kap-
tunk 50.000 e. Ft rendkívüli támogatást, ami megnövelte
a főösszeget.

Az időarányos teljesítések indoklása:
A bevételi oldal teljesülésének részletes elemzése során

megállapítást nyert az a tény, hogy különösen a bérleti
díjak, a Bezerédj strand árbevételének elmaradása és az

idegenforgalmi, valamint az iparűzési adók területén
nagymértékű bevétel kiesés várható az év végéig. Ennek
okait vizsgálni kell, és intézkedéseket kell hozni a be
nem fizetett adók behajtására. Ugyanakkor el kell is-
merni, hogy a tervezéshez Kenesétől kapott múlt évi
bázis adatok magasak voltak. 

A kiesett bevételek pótlására a kiadási megtakarítások
és a tartalékkeret egy részének igénybevétele megnyug-
tató fedezetet nyújt.

A kiadási oldalon jelentős megtakarítás jelentkezett
azért, mert a költségvetésben tervezett feladatok egy
része nem valósult meg /hulladékgazdálkodás/, ezért
alacsonyabb bérköltségek és dologi kiadások merültek
fel az első kilenc hónapban. Az év hátralévő részében a
megmaradt összegek átcsoportosításáról a képviselő-tes-
tület hoz döntéseket.

Az 50.000 e. Ft rendkívüli működési támogatás, amelyet
aszfaltút építésére, az orvosi rendelő, az óvoda és a Szép-
kilátás épületének átalakítására, felújítására fordítottunk,
csak a IV. negyedévben lesz elszámolva, mivel a határidő
október vége volt. BÁNKI ATTILA

Beszámoló a költségvetés helyzetéről

Jogcím 
Eredeti

előirányzat e. Ft
Módosított

előirányzat e. Ft 
Teljesítés

III. negyedév e. Ft 
Teljesítés

%-ban

Működési bevételek 219.190 274.518 221.893 81,00 %

Felhalmozási
bevételek

149.000 0 0 –

Finanszírozási
bevételek

86.737 94.357 94.357 100,00%

Bevételek
mindösszesen

454.927 368. 875 316.250 86.00 %

Működési kiadások 224.298 282.498 92.271 33,00%

Felhalmozási
kiadások

229.000 77.128 70.499 91,00%

Finanszírozási
kiadások

1.629 9.249 3.610 39,00%

Kiadások
mindösszesen

454.927 368.875 166.380 45,00%
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1. A szociális tűzifa helyi szabályairól szóló rendelet
megalkotása.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tületének 16/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a
szociális tűzifa helyi szabályairól
2. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felül-
vizsgálata.
Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-tes-
tületének
17/2015. (XI.05.) önkormányzati rendelete a helyi adókról
szóló 3/2014.(X.31.) önkormányzati rendelet módosítá-
sáról
3. A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatár ter-
vezetének véleményezése.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete elfogadja, hogy Balatonakarattya Község iskola

felvételi körzethatára a Balatonkenesei Pilinszky János
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.
4. Balatonakarattya Szilfa Óvoda Alapító Okirat módo-
sításának elfogadása.
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete elfogadja, hogy a Balatonakarattyai Szilfa Óvoda
férőhelyének számát 120%-ra megemeli, azaz az óvoda
létszáma 24 főre emelkedik. 
5. Református Templom megvalósításának elvi hozzá-
járulása.
Balatonakarattya Község Önkormányzata elhatározza a
település településrendezési eszközeinek módosítását an-
nak érdekében, hogy a Rákóczi park zöldterületi besoro-
lású terület felhasználási egységén OTÉK alóli felmentés
eljárásának párhuzamos lefolytatásával, egyházi és kö-
zösségi épület létesítése lehetővé váljon.

Beszámoló a képviselő-testület üléséről
2015. november 5-ei testületi ülés

Kelet-Balatoni Kistérségi Társulás

A folytatásról döntöttek a Kelet-Balatoni Térség Önkormányzatának Társulási közgyűlésén. A 13 település Balatonfűzfő
tartózkodásával a további közös munka mellett voksolt. A tagdíjat lakosonként 200-ról 50 forintra mérsékelték.
Szedlák Attila elnök lemondott posztjáról. Társadalmi megbízatású polgármesterként már kevesebb időt tud fordítani
a feladatok ellátására. Fontosnak tartotta, hogy egy főállású polgármester vigye tovább a társulást.

ÖBÖL TV HÍREK
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Az év vége felé mindig értékelünk.
Mi igazolja a címet? Az elmúlt egy

év alatt sok-sok apróságot, gondot,
ill. nagyobb feladatot oldottunk meg,
melyek közül néhányat emelek ki.
Akarattya pénzügyei rendben van-
nak. Jelentős eredménnyel zártuk a
turistaszezont. Megindítottuk óvo-
dánkat, polgárőrségünket. Felújítot-
tuk az orvosi rendelőnket. Elvégeztük
a Szépkilátás közösségi ház 1. üte-
mének munkáit. Megújult a katoli-
kus templom. A Fürdőtelep Egyesület
talpra állt. Faültetés, virágosítás,
parkrendezés folyt több helyen. Ün-

nepi kivilágítást készítettünk kará-
csonyra. Sok emlékezetes, sikeres kö-
zösségi rendezvényt tartottunk. Az
óvodások többször is szerepeltek,
szavalóversenyt tartottunk, vetítés és
helytörténeti beszélgetés volt a Ko-
dolányi házban, kárpátaljai gyereke-
ket üdültettünk, zongorahangver-
senyt tartottunk a templomban. Ní-
vós sportrendezvények voltak a
strandon. Az adventi gyertyagyújtá-
sokat közösen készítették elő a civil
szervezetek és az önkormányzat. Elő-
ször járt a Mikulás Akarattyán. Sok
dicséretet kapott a lapunk. Rendez-

vényeinket sok támogató segítette:
magánszemélyek, cégek, alapítvány.

Felvettük és felvesszük a kapcsola-
tot a nem önkormányzati területeken
fejleszteni kívánókkal - a közös siker
reményében. Sok apró harc mellett,
de végül is békés évet zárunk. 

Minden erőnkkel és nagy türelem-
mel, folyamatosan tárgyalunk Kene-
sével a békés, sikeres egymás mellett
élés érdekében.

Jó úton járunk, fejlesztéseink gya-
korlatilag teljességgel körvonalazód-
tak. Sok írásos anyag, információ áll
már a rendelkezésünkre a pályázati
források eléréséhez. A szó fizikai ér-
telmében is jó úton járunk: a kisebb
murvás útfelújítások mellett végig a
Batsányi utcán, a Deák Ferenc utca,
az Ady Endre utca és a Bercsényi le-
járó egy-egy szakaszán. Csittényhegy
nevet kapta Akarattya második vas-
úti megállója (Balatonkenese Üdülő)

Jó úton járunk
Köszönet mindenkinek, aki részt vett

és segítette munkánkat, amire a jö-
vőben is számítunk! RÉFY IMRE

Jó hír, hogy jó úton járunk
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Advent első vasárnapja Balatonakarattyán
Megváltozott helyszínen, a szépen
rendbe tett Rákóczi Park színpadánál
került sor első adventi vasárnapunk
közös ünneplésére, a gyertya meg-
gyújtására. Mint minden évben, idén
is serényen szurkoltunk, hogy az idő-
járás kegyeibe fogadjon minket. No,
ez a szurkolás az égieknél meghall-
gatásra talált, hiszen szinte októberi
időjárásban gyűltünk össze. Igen
szép létszámnak örvendhettek a szer-
vezők, rendezők, meghívók.

Első találkozásunk vendéglátója te-
lepülésünk immár bíróságon bejegy-
zett, újjáalakult Balatonakarattyai
Fürdőtelep Egyesülete volt.

A nagyon kellemes időjárás mellett
az esti műsor is különlegessé tette
az ünnepet.

Dr. Balázs Pál címzetes apát úr ad-
venti elmélkedését kis műsor követte.

Ennek keretében - mint mindig ed-
dig - az iskolások és felkészítő taná-
raik nagyon szépen kitettek magu-
kért. 

Szerepeljenek itt a résztvevők név
szerint is:

Szabóné Németh Borbála és Papp
Judit tanító nénik állították össze és
tanították be a műsort, melynek kis-
iskolásai voltak: Bocsi Jázmin, Ginál
Maja, Kovács Szimonetta, Nánási
Torda, Papp Bertalan, Rozs Berta,
Szabó Emma, Szőke Tamás, Takács
Zsófia és Zubor Zétény. Szép dalocs-
kákat és verseket hallhattunk Mind-
annyiuktól részben csoportos, rész-
ben szóló előadásban.

Halász Rebekát sokan vártuk, hi-
szen máskor is  kedves stílusban hall-
hattunk verseket. Ezúttal “Veress
Andrea: A négy gyertya” című művét
olvasta fel szép előadásban.

A műsor előtt helyükre kerültek a
karácsonyi díszek, világító gyertya-
sorok és minden elmaradhatatlan
karácsonyi kellék, mint az adventi
koszorú a négy gyertyával, a kedves
kis Betlehem és az agapé számára
az asztalok. Azok természetesen

nem maradtak üresek, hanem ha-
marosan roskadásig megteltek
szendvicsekkel (köszönjük a Degesz-
nek a tekegolyó méretű zsemlés
szendvicseket!), meg langyos pogá-
csával és sok-sok édes süteménnyel.
Innivalónak igen finom forralt bor
és tea készült. Szélcsendben kelle-
mes gyümölcsaroma illatát éreztük,
néhány laposüvegnek köszönhe-
tően…

Szeretném ezt a lehetőséget kihasz-
nálni, hogy megköszönjem a vasár-
napi összejövetel előkészületeiben és
sikeres lebonyolításában résztvevők-
nek a munkáját, lelkesedését és a
résztvevők nagy száma is bizonyítja,
hogy a legszebb ünnepre való készü-
lődés heteiben szívesen osztozunk az
elmélkedésben és örömmel találko-
zunk lakótársainkkal és csak 1-2
napra idelátogató nyaraló társaink-
kal a “holt szezonban” is!

Áldott, szép ünnepeket kívánok
Mindannyiuknak! PÁLINKÁS FERENC



Karácsony közeledtével az adventi ké-
szülődés jegyében telnek napjaink.
Ezért az önkormányzat a második
hétvégére kézműves foglalkozást és
Mikulás ünnepséget szervezett.
Szombaton délelőtt 10 órakor kez-
dődött a kézműves foglalkozás, ahol
3 órán keresztül különféle díszeket
és finomságokat készítettünk a részt-
vevőkkel. Izgalommal vártuk, hogy
kihűljön a mézes sütemény, túrós ré-
tes, sajtos pogácsa és fonott kalács.
Akinek kedve volt gyakorolhatta a
Mikulás-táncot Lukácsné Beával. 

Délután a Rákóczi parkban kb. 300-
an várták nagy izgalommal a Miku-
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Megjött a Mikulás!
„Van zsákodban, minden jó, piros alma, mogyoró…”
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lás érkezését. A fehérszakállú hintón
érkezett a krampuszokkal, az ördög-
lánnyal és a hótündérrel. A Mikulás
ez alkalommal virgácsot nem is ho-
zott magával, mert manói azt jelen-
tették, hogy a balatonakarattyai gye-
rekek igen jól viselkedtek egész év-
ben. Ajándékosztás után örömmel
nézte a közös táncot, amivel neki is
kedveskedtek az önkormányzati dol-

gozók és a gyerekek. A vidám műsor
fokozta a hangulatot.

Igazi öröm volt ez mindenkinek,
hisz nem csak maga az ünnepség
szolgáltatott élményekkel, hanem a
hozzákészülődés is. Beesteledett,
amire nekiláttunk a falu karácsony-
fáját feldíszíteni. Boldogan rakták
fel a gyerekek a saját készítésű dísze -

iket. Ilyenkor azt érzik, hogy ők van-
nak a középpontban, a felnőttek tár-
sadalmában most övék a főszerep.
Ő értük van minden, őket szereti
mindenki. Kívánom nekik, hogy ne
csak alkalmanként érezzék mindezt,
hanem mindennapi életük minden
percében is.

DR. BÁNKUTY JÓZSEFNÉ
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A balatonakarattyai Szilfa Óvodába 2015. december 4- én
este 5 órakor megérkezett a Mikulás, akit tábortűz mellett
izgatottan vártak az óvodások. A Mikulás megérkezése
után az óvodások kis műsort adtak elő. A műsor után a
Mikulás elmondta, hogy úgy hallotta, hogy vannak ele-
venebb, de vannak nagyon jó gyermekek is az óvodában.
Megkérte a gyerekeket, hogy jövőre még jobban visel-
kedjenek, és szüleiknek fogadjanak szót. A Mikulás ki-
osztotta az ajándékokat, majd, mivel nagy utat tett meg,
így elköszönt, és a gyerekeknek megígérte, hogy jövőre,
ugyanitt találkoznak! A Mikulás ünnepség jó hangulat-
ban telt, mely hangulat mellé sütemények, tea, és forralt
bor került kínálásra. 

Ezúton is köszönjük az ajándékokat az Óvodának, a
Szülői Munkaközösségnek és Balatonakarattya Község
Önkormányzatának! SASS HENRIETTA

Ho-ho-ho hooo,
az Óvodába is megérkezett a Mikulás!
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Ruszkay Bandi bácsi 100 éves

Az 1915. november 16-án, Székesfe-
hérváron született Ruszkay Endre
1938-ban szerzett mérnöki oklevelet
a budapesti műegyetemen. Munkás-
ságát a Kállay Miklós vezette m.kir.
Öntözésügyi Hivatalnál kezdte. Az
1940-es évek második felében részt
vett a tiszakeszi kettős működésű szi-
vattyútelep átalakítási munkáiban.
1943-44-ben a Műegyetem I. sz. Víz-
építési tanszékének adjunktusa volt.
1948-ban az Országos Vízgazdálko-
dási Hivatal főmérnökévé nevezték
ki, ahol feladata az egyes vízügyi be-
ruházások lebonyolítása volt. 1950
után a nagy beruházó vállalatok (Ví-
zimű Beruházási Nemzeti Vállalat,
majd a DUNABER, VIZIBER és végül
OVIBER) alkalmazásában állt. Részt
vett a Tiszalöki Vízlépcső beruházá-
sának előkészítésében, és több nagy-
város vízellátásának fejlesztését irá-
nyította. Közreműködött a Balaton-
térség ellátásának fejlesztése érdeké-
ben folytatott vízkutatásokban, a re-
gionális víz- és csatornarendszerek
kialakításában. 1976-ban vonult
nyugdíjba az Országos Vízügyi Be-
ruházási Vállalattól, amelynek fő-

mérnöke, igazgatóhelyettese, később
létesítményi főmérnöke volt. Nyug-
díjasként a Dunántúli Regionális Víz-
műveknél dolgozott, 1954-57 között
a Műegyetem Építésszervezési tan-
székének külső konzulense volt.

Balatonakarattyán részt vett a Für-
dőtelep Egyesület munkájában a II.
világháború előtti balatonakarattyai
közéletben, ősakarattyai telepesként.

Munkássága elismeréseként há-
romszor lett a Vízügy Kiváló Dolgo-
zója, s ugyancsak háromszor kapta
meg az Árvízvédelmi emlékérmet. A
Műegyetem Platina-oklevelét 2013-
ban vehette át.

Engedjék meg a tisztelt olvasók,
hogy megosszak egy Bandi Bácsi ál-
tal elmesélt akarattyai történetet:

Szabó Sándor a 30-as években színie-
lőadást szervezett a Székesfővárosi üdü-
lőbe. Megkereste az Akarattyai Fürdő-
telep Egyesület tagjait, köztük Bandi Bá-
csit is. A belépőre Szabó Sándor 1 pen-
gőt kért. Bandi bácsi sokallotta az össze-
get. Erre Szabó Sándor az alábbiakat
mondta: Kedves Bandikám, most nem
jössz el az előadásra, de ha majd én egy-
szer nagy színész leszek, és akkor Te
jössz majd hozzám jegyet kérni, akkor
nem fogok adni ingyen tiszteletjegyet!
A történetet lejegyezte: RÁNKY PÉTER



2015. december

Az év végi ünnepekre készülve…
Sok eseménnyel gazdag 2015-ös év vé-
géhez közeledve az év végi ünnepekre
való készülődés kerül előtérbe. Az ün-
nepekre való készülődés sok gonddal,
fáradtsággal jár, de sok örömmel is. A
vásárlás, a szép ünnep megszervezése
igazán komoly feladat idősnek-fiatal-
nak, felnőttnek-gyereknek.

De nem mindegy, hogy hol, mit és kitől
vásárolunk!

Már többször írtam arról, hogy a
csalók, trükkös tolvajok szezonja az
ünnepi bevásárlás időszaka. Minden-
képpen fogjunk gyanút, ha 
• ha a házalók feltűnően olcsón akar-

nak értékesnek látszó tárgyakat el-
adni, 

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

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

• a termékbemutatókkal összekötött
kirándulásokon. 

(Jogszabályi szigorítások várhatók,
hogy ezt a csalási lehetőséget, a jóhi-
szemű vásárlók áldozattá válását a
törvény eszközével megakadályozzák.) 

Az üzletek, piacok, kirakodóvásárok
forgatagában se feledkezzünk meg
arról, hogy - az ajándékokra szánt
nagyobb összegekkel - útnak indulva
a nagy tömegben könnyebben válha-
tunk bűncselekmény áldozatává. 

Egy kis odafigyeléssel megelőzhető
a baj, ha 
• mindig olyan helyre tesszük a pénz-

tárcánkat, ahol nehezen hozzáfér-
hető,

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

• a parkolóban nem tévesztjük szem
elől értékeinket, a gépkocsi utaste-
rét a csomagtartóban történő pa-
kolás idejére is zárva tartjuk.
A megbízható helyen történt vásár-

lás az alapja a reklamációnak, a ga-
rancia érvényesítésének! 

Az ünnepi készülődés idején se feled-
kezzünk meg rászoruló embertársainkról! 

Az adományra szánt pénzt mindig
hivatalosan, postán, bankban juttas-

suk el az általunk kiválasztott célba.
Az utcai, a házaló adománygyűjtés
nehezen ellenőrizhető, gyakran nem
éri el megnevezett célját.

A Rendőrség részéről folyamatos a
veszélyeztetett csoportba sorolható
emberek és tartózkodási helyeik fel-
térképezése, felkeresése. 

Ez nemcsak a hajléktalanok szám-
bavételét jelenti!

Sok idős ember is él egyedül!
Köztük és a fiatalabbak között is

vannak, akik betegek, rokkantak, ele-
settek, nem tudják ellátni magukat
megfelelően. Sokan élnek a telepü-
lések külterületein, kieső helyeken,
rossz körülmények között, akiknek
nincsenek szomszédjai, akikre nem
figyel senki. Ők azok, akikre a hideg-
ben is jobban kell figyelnünk!

A rendőrség folyamatosan, vissza-
térően járja a területeket, kollégáim
rendszeresen felkeresik az ismert tar-
tózkodási helyeket, az idős vagy ele-
sett embereket saját otthonaikban,
hogy szükség esetén intézkedjenek,
vagy jelezzenek az önkormányzatok,
társhatóságok felé. A segítség valójá-
ban házhoz megy! De, ha az utcán ta-
lálkozunk elesett, magatehetetlen
emberrel, mellette sem mehetünk el!
A rendőrség értesítésével megtesszük
azt az állampolgártól, az embertől
elvárható lépést, amely akár életet is
menthet. Hiszen az időben érkező se-
gítség a legnagyobb segítség!

Békés, örömteli, és szeretetben meg-
élt karácsonyi ünnepeket kívánok a
balatonalmádi rendőrök nevében is!

STANKA MÁRIA c. r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

ÖNKORMÁNYZAT
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Már megint hosszúra nyúlik ez az
őszi búcsúzkodás…, hiszen csak las-
sacskán távolodik éltető napunk,
egyre laposabb tiszteletköröket írva
le horizontunk peremén, s közben,
mintegy vigasztalásképpen, beara-
nyozza kertjeinket színpompás fé-
nyeivel, és jóllakat édes gyümölcsei-
vel. S míg velük töltekezünk, szinte
árulásnak beillő alattomossággal
megérint bennünket észak hűvös le-
helete, s közben észrevesszük való-
színűtlenül hosszúra nyúlt árnyé-
kunkat; az egyre rövidülő nappala-
inkra a közelítő tél előhírnökeként
ködös derengés borogatja fátyolát,
jelezve, hogy itt és most valami a be-
fejezéséhez közeledik. Érzi ezt a ter-
mészet, és persze tudja az ember is.
A fecskék meg a gólyák már útra kel-
tek, a többiek spejzolnak, odút, bar-
langot bélelnek és készülődnek, mi
emberek pedig betakarítunk és telje-
sítünk, s persze egy kicsit gondolko-
zunk is. Mert hát mi emberek már
csak ilyenek vagyunk, testi mivol-
tunk okán a természet gyermekei va-
lánk, lelki-szellemi szárnyainkon pe-
dig szüntelenül azok fölé kívánunk
emelkedni, mert érezni és érteni szá-
munkra egyként fontos dolog. 

Szóval nemcsak érezzük, hanem
tudjuk is, hogy az idei bezárkózás
végleges; semmi sem marad belőle
csak a megkövült, esetleg meg-szé-
pült emlék. S hogy mégsem vagyunk
szomorúak, azt a reménynek köszön-
hetjük. Bármilyen fagyos, élettelen
és sötét a tél, mégis valami világít
az alagút végén. Érdemes várakozni,
szabad, sőt kell tervezni, és szükséges
siettetve haladni a világosság felé.

Mert ahol fény van, ott életnek is
kell lennie, gyümölcsöt terem a kert
és a mező, gyermekkacagással telik
meg a szabad természet, mert ahol
a napvilág uralkodik, ott győz az
igazság minden aljas hazugság felett,
s lassan mosoly ül ki még a megfá-
radt arcokra is. Aki mindezt tudja,
az reményteljesen várakozik, s köz-
ben tervez, épít és díszít, pedig még
csak sötét tél van, de a szívében már
ott lüktet az eljövendő tavasz.

Körülbelül így írható le a természet
adventje. De van egy másmilyen ad-
venti várakozás is, amit az ünnep ad-
ventjének is nevezhetünk. Ezek lehet-
nek személyes, családi, társadalmi
vagy kultikus eseményekhez kötődő
ünnepek, mint amilyen a keresztelő,
a név- és születésnap, ballagás, es-
küvő, nemzeti ünnep vagy szakrális
hálaadás. A rájuk való előkészület
néha éveket, máskor csak napokat
igényel, mindenesetre az előkészület
reményteljes alagútján vezet el hoz-
zájuk az út, s csak akkor hiteles a

felkészülés, ha tiszta értékre irányul,
és őszinte jóakarat társul hozzá. Mert
sajnos az is előfordul, hogy a külső
körülmények teljességgel adottak, és
technikailag is minden tökéletesen
működik, csak hamis a szív, amely
nem ünnepel, csak pózol, nem is akar
részesülni az örömben, csak kifizet,
megrendel és produkál az ünneptől
teljesen idegen érdekből kifolyólag.
De baj lehet a tartalommal is: „díszes
doboz”, amely belül üres. Dátumot,
csalást, hazugságot lehet ünnepel-
tetni fényes külsőségek közepette.
Mindkét esetben garantált az előbb-
utóbb bekövetkező csúfos kudarc. Vi-
szont a külsőségeiben mégoly sze-
rény, és belső tartalmában kisebb, de
a külső és belső várakozás örömével
megtöltött dobozka - nyugodtan
mondhatjuk - hogy a boldogság hosz-
szú távú ízével ajándékoz meg. 

A természet és az ünnep horizon-
tális adventje után dimenziót kell
váltanunk. Továbbra is itt maradunk
a földön, de az alagút vertikálissá
változik. Most még nem mi indulunk
el, mert hisz nem is tudunk, hanem
szép csendben várakozunk, mert va-
laki bejelentkezett hozzánk, és az ő
látogatására készülünk. Tulajdonkép-
pen ez az igazi advent, az előző kettő
csak ennek analógiájaként fogalmaz-
ható meg. Amint ezzel az adventtel
szembe-sülünk, lényege szerint min-
den másképpen történik, mint az
előző kettőben. Nem egyszerűen va-
lamilyen ösztönös megérzés indít
bennünket embereket, hanem üze-
netek sora készítgetett elő jelenések-
ben, próféciákban, üdvtörténeti ese-
ményekben, melyek mögött az em-

Advent kívülről és belülről

EGYHÁZ
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bert megszólító Isten személye bon-
takozik ki, aki bejelenti látogatását
„az idők teljességében”. Komoly szán-
dékot, és bennünket komolyan vevő
magatartását szövetségekkel (Ábra-
hámmal, Mózessel) szentesíti, és az
ember szövetségszegő magatartását
tisztulást igénylő irgalmas szeretettel
gyógyítgatja. 

Valljuk be, az ember nem tud hozzá
felnőni. Hol kitörő lelkesedéssel ígér
neki hűséget, máskor elbizonytala-
nodik, és nemhogy nem várja őt, ha-
nem szinte tudatosan méltatlanná
válik hozzá. Az üdvtörténelem nagy
adventje (Úrjövetele) ezzel a kettős-
séggel szeli át a történelem évszáza-
dait: a hatalmas Istenközelítő ember-
szeretete és a tétován várakozó em-
ber naiv gyengesége folytat egymás-
sal párbeszédet; és a Hatalmas Isten
megérkezik: a sötét éjszaka csendjé-
ben, egy betlehemi istálló szegény-

ségében, a Szűz kiszolgáltatott
gyenge gyermekeként.  -  Lélegzet-
elállító…! Hát jól meglepett bennün-
ket az Isten…, és ez még csak láto-
gatásának a kezdete…!

Minderre logikusan azt gondolhat-
nánk, hogy az Úrjövet olyan ki-józa-
nító élménye volt az emberiségnek,
ami helyreállította adventünket. Igen,
minden bizonnyal hatékony Krisztus
adventja azokban a milliókban és
milliókban, akikben újra meg újra
helyreállítódik az Isten iránti helyes
maga-tartás és az érzékeny lelkület,
és általuk, mint valami kevéske ko-
vász által mind a mai napig, valamint
az egész emberi történelem végéig
átjárja az emberi masszát. Ők nem
lélektelen karácsonyünneplésre ké-
szülnek, hanem találkoznak Vele.
Ugyanakkor sokan ebből mit sem
fognak fel, legfeljebb az „üres doboz”
meddő ragyogását. Pedig Betlehem

titka látható valóság, a prófétai szó
hallható üzenet, az advent és kará-
csony liturgiája alkalmas és hatékony
eszköz a személyes megélés és átélés
számára, hogy mindenki várakozása
tartalmas és gyümölcsöző legyen. 

Azonban van egy negyedik advent
is. Aki ugyanis felkapaszkodik Bet-
lehem misztériumának csúcsaira, an-
nak egy különleges „látomássorozat-
ban” lesz része. A betlehemi Kisded
átlényegül tanító, gyógyító, csoda-
tevő, életet adó, de szenvedő Krisz-
tussá is, s mint ilyen Eukarisztiává
és Föltámadottá magasztosul. Idáig
mi vártuk őt, most pedig ő megy
előre, és az Atya házában helyet ké-
szít nekünk és vár bennünket. Pasz-
szív várakozásunk aktív utazássá vál-
tozik. Ez az ember és az emberiség
végső adventje: az enyém is.

DR. BALÁZS PÁL

c.apát, plébános

EGYHÁZ
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Karácsonyi gondolatok

CIVIL ÉLET

Amikor visszatekintünk az elmúlt évek karácsonyaira,
hihetetlennek tűnik, de öt generációt ölel át az emléke-
zés.

A Drobni család karácsonyi tradícióit egészen 1948-ig
vezethetjük vissza. A “nagy család” azt követően, Palkó-
ékkal együtt 12 főből állt. Újpesten, a Dessewffy utcai
villában szépen elfért mindenki, a későbbi hatalmas la-
kásban, a József Attila utcában még kényelmesebb volt
az ünneplés: nagy konyha, ebédlő kinyitható nagy asz-
tallal, tálaló és minden kellék rendelkezésre állt, ami a
család kényelmes ünnepi kiszolgálásához szükséges volt.
Ebéd után Palkó zongorázott, vagy harmonikázott, aki
akart, énekelt mellette, igazi ünnepélyes hangulat árasz-
tott el bennünket.

Pár év múlva elkezdett bővülni a család, a lányok sorra
férjhez mentek, születtek az első unokák: Isti, János,
majd kicsit később Kornél és Miklós, Gergő és Ádi, végül,
de nem utolsóként Dóri. Ekkorra már igazán “nagycsalád”
lettünk: nagyi, anyuka-apuka, Hedda (4), Jutka (3), Mari
(4), Évike (4), Palkóék (4), ez összesen 22 családtag, fer-
geteges, vidám együttlét.

Délelőtt együtt ment a család az újpesti plébánia temp-
lomba az ünnepi misére.

Nagymama főzött, anyuka a süteményeket készítette,
már napokkal az ünnepek előtt kezdtek gyűlni a finom-
ságok. A menü nem változott: húsleves, töltött káposzta,
töltött csirke változatos körítéssel, és sokféle édesség,
ugyanazok a finom sütemények. A vők a konyhában lop-
kodták a töltött csirkéről leesett apró falatokat, anyuka
nem haragudott, élvezte, ahogy a fiatalemberek nyü-
zsögtek körülötte. A lányok terítettek.

Ebéd előtt zajlott az ajándék-csere, izgalmas pillanatok,
örül-e mindenki a kapott meglepetésnek. 

Néhány változás a családban nem változtatott a kore-
ográfián, az új férjek hamar beilleszkedtek a vidám ün-
neplésbe. Hamar kiderült, hogy “veszélyes” a nagymama
mellé ülni, mert olyan nagy elánnal tudott beszélni, hogy
a mellette ülő karja hamarosan megkékült a többszöri
csapkodástól, ezzel akarta még jobban hangsúlyozni
mondanivalóját. Az új férjeknek ezt saját kárukon kellett
megtapasztalniuk. A többiek, a tapasztaltak, persze jót
nevettek ezen.

Amikor anyukáék átköltöztek a Krisztina körútra, a ka-
rácsonyi ebéd lebonyolítása már nem volt olyan egyszerű,
az új lakás fele akkora sem volt, mint az előző, de anyuka
ragaszkodott hozzá, hogy “amíg ő él, náluk gyűljön össze
a család”. Ez így is történt, amíg meg nem halt.

Mi négyen elhatároztuk, hogy kronológiai sorrendben
átvesszük a karácsonyi ebéd megrendezését, változatlan
menüsorral, teljesen anyuka szellemében. Az első évben
Jutka indította a sort, mivel Gizi néni életében ez a Bát-
hory utcában megoldhatatlan volt. Mindez kisebb-na-
gyobb nehézségek árán megoldható volt mindaddig, amíg
a negyedik generáció is bővülni nem kezdett, Isti, János
megnősültek, hamarosan érkeztek a gyerekek, itt va-
gyunk az ötödik generációnál, sőt már ők is “partnerrel”
érkeztek. Nehéz összeszámolni, de talán sikerül:

Apuka (1) – sajnos ő már nem lehet köztünk, Hedda
(2+4+4), Jutka (2+4), Mari (2+3+2,5), Évike (2+3+2), Pal-
kóék (1+2) = 33,5 ≈ 34 családtag + néhány távolabbi hoz-
zátartozó.

A nehézségek új megoldások kialakítását szorgalmaz-
ták, ezért a negyedik generáció összefogott, a fiatalok
összedugták a fejüket és többszöri megbeszélés során
megállapodtak egy újfajta ünneplésben. Mindez annál
is inkább örvendetes, mert közelebb kerültek egymáshoz
a fiatalok, unokatestvérekről van szó, a testvér után a
legközelebbi rokonokról. Nem kötelező feladat teljesítése
a cél, hanem kellemes, vidám együttlét, szívet melengető
feladatok közös végrehajtására, a nagycsalád minden
tagjának örömére.

Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy milyen gyű-
löletes, kegyetlen világ vesz körül bennünket, pár hó-
nappal ezelőtt ki tudta volna elképzelni, hogy az egész
világra kiterjedő terrorizmus kezd uralkodóvá válni. Eb-
ben a környezetben még sokkal fontosabb, hogy a csalá-
dok szeretetben és kölcsönös megértésben, egymás tá-
mogatásában éljenek, hogy tudjuk, hogy egymásra min-
dig számíthatunk.

Ezért különösen dicséretes és szívet melengető, hogy a
fiatalok összefogtak és reméljük, hogy az újfajta kará-
csony megalapozza a tradíciót a következő évekre, a régi
szokások megtartásával, szüleink és nagyszüleink emlé-
két megőrizve. LETTNER HEDDA
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Dióhéjban egy gyönyörű, igazi balatoni fesztiválról
Mint az egyik ̋ Balaton-imádó” a leg-
több Balaton-környéki fesztiválon
részt veszek. 

Tapasztalataim szerint minden ren-
dezvény magas szintű szórakozást, kel-
lemes kikapcsolódást nyújt az évről
évre növekvő, már nemzetközinek
mondható vendégseregnek – a prog-
ramok választéka és színvonala egyre
bővül, amelyben egymást múlják felül
az érintett önkormányzatok, települé-
sek, – ami itthon és határokon átnyú-
lóan növeli a fesztiválok tekintélyét.

2015. novemberében megrendezett
14-ik Gardafesztivált Tihany Önkor-
mányzata magas szintű szervezése,
a Balatoni Hajózási ZRT. és több köz-
reműködő nívós szolgáltatásai, vala-
mint a kedvező időjárás gyönyörű,
felejthetetlen eseménnyé varázsolta.

Az első rendkívüli élmény a Siófok
- Tihany közötti hajóúton érte az uta-
sokat. A Füred nevű, 400 személyes
(katamarán) hajó a kikötőt elhagyva
a sziporkázó napsütésben feltámadt
a kb. 70 km/órás friss szél felkorbá-
csolta a tiszta, kékeszöld, gyönyörű
fehér tarajos vízen a hullámokat, me-
lyen a hajó lovagolva másfél órán át
vitte az utasokat a háborgó „magyar
tengeren”, akik gyönyörködhettek a
keleti medence panorámájában. A ti-
hanyi kikötőből az ott felszálló több
száz utassal a hajó a tihanyi révhez
ment, ahol a hagyományos hálós lát-
ványhalászatot nézhette végig és
gyönyörködhetett a nyugati medence
Tihanyi félszigettől Fonyódig, Bada-
csonyig terjedő csodás látványában.
Visszaérve a kikötőbe az utasok meg-
tekinthették amint Tihany polgár-
mestere átvette a halászoktól a díszes

kosár halat, amelyet a Borlovagok
színpompás kíséretével vittek fel a
Tihanyi Apátsághoz. A hagyomá-
nyoknak megfelelően a főtisztelendő
úr által megszentelt gardával és új-
borral a díszes menet a Visszhang
dombra vonult. A többezres közön-

ség hegygerincről látható panorámá-
ban gyönyörködve a hegytetőn gyűlt
össze. A vidám, ünneplő tömeg a fűz-
favesszőre fűzött gardák rőzsepará-
zson történő megsütésének szertar-
tását nézhette végig. A díszes menet
több tucat hazai és határon túli ma-
gyar népviseletbe öltözött és a szép
magyar dalokat tárogatóval játszó
csoportok lélekemelő élménnyel lep-
ték meg a közönséget.

A résztvevők jó hangulatáról a hal-
és pecsenyesütők, számos bor, ital,
édesség, emléktárgy árusítók vala-
mint színi előadás gondoskodott.

A fesztiválon nagy örömünkre töb-
ben is képviselték Akarattyát, akik
az Echo dombról, én pedig az apát-
ságtól gyönyörködhettünk az aka-
rattyai fehér partok panorámájában.
A Füred nevű hajóval este indultam
vissza Siófokra, a lecsendesedett sze-
líd Balatonon a keleti medence fé-
nyeiben gyönyörködtem. Ez a hajóút
megkoronázta az igazi balatoni
Garda fesztivál élményét.

TASLÁR TIBOR
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A jelenleg zajló ütemes “kis felújítás”
lényege, hogy a majdan nagy átala-
kítás időpontjáig egy kellemes kö-
zösségi helyünk legyen Akarattyán. 

Itt egy üzemelő büfé várja majd a
betérőket. Különböző, hasznos funk-
ciókat is betölt a jövőben, a hajdan
nagyhírű, ragyogó vendéglő épülete.
Itt tarthatja majd a Balatonakaraty-
tyai Fürdőtelep Egyesület összejöve-
teleit és rendszeresen összehívott ve-
zetőségi megbeszéléseit. Itt jöhetnek
majd össze az akarattyai nyugdíjasok
is.  Irodai szerepe mellett irattárként
is szolgála a jövőben az egyik helyi-
ség a munkánkkal együtt járó igé-
nyeket.

Feltett szándékunk, hogy olyan ösz-
szejöveteleknek, alkalmi vagy rend-
szeresen megrendezésre kerülő talál-
kozóknak is otthona legyen az épü-
let, amikre eddig helyhiány miatt

Akarattyán nem kerülhetett sor. Ez-
zel a szándékkal meghirdetjük az ÖT-
LETELŐ AKCIÓT, melynek keretében
kérünk minden kedves itteni állandó
lakost és/vagy üdülő tulajdonost,
hogy javaslatait küldje el e-mailben
a következő címre: akarattyafurdo@
gmail.com.

Ide várjuk azokat a gondolatokat,
mire szeretné a lakó - és /nyaraló
társaink többsége használni ezt a
nagyszerű elhelyezkedésű, valaha so-
kunk örömére sikeresen működő és
nagy közkedveltségnek örvendő he-
lyet!

Eddigi javaslatok, mely részben sa-
ját gondolatok, részben beszélgeté-
seken felmerültek:

Klub jelleggel: filmklub (figyelve a
különböző igényekre), kártya, kézi-
munka, sütés-főzés (receptcsere), ide-
gen nyelv, zene, sakk, asztali tenisz,

időszakos jelleggel piactér,garázsvá-
sár, akár havi rendszerességgel (a
már nem használt, de jó állapotú dol-
goknak),irodalmi aktualitású össze-
jövetelek, pl. különböző évfordulók-
hoz kapcsolódóan, stb. VÁRJUK AZ
ÖTLETEKET!!!

Aki nem használ számítógépet, ké-
rem, hogy postaládámba (Ady Endre
u. 5.) vagy az Önkormányzatnál zárt
borítékban nevemre szíveskedjen le-
adni ötleteit, javaslatait, esetleges vál-
lalásait!

Ezzel a kis figyelemfelhívó írással,
arra buzdítanék mindenkit, akinek
szintén célja, hogy tartalmas időtöl-
téseink lehessenek közösen is Aka-
rattyán, hogy a karácsonyi készülő-
dés mellett, egy-egy gondolat erejéig
a közös célunk érdekében is ötletel-
jünk!

PÁLINKÁS FERENC
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Kedves Tagtársunk!
Örömmel értesítjük, hogy 2015. no-

vember 29-én hivatalosan is megtör-
tént a megújult Balatonakarattyai
Fürdőtelep Egyesület alapító okira-
tának az aktuális törvényi környe-
zethez igazítása, valamint a megvál-
tozott elnökség tagjainak bejegyzése.

Ennek megfelelően végre megkezd-
hettük működésünket is, az első ad-
venti ünnepség megszervezésével.
Magáról az ünnepségről Pálinkás Fe-
renc elnökségi tagunk tollából talál-
nak egy rövid leírást a Akarattyai
Napló Karácsonyi különszámában. 

Támogatási kérelemmel fordultunk
az Önkormányzathoz, amelyben -
többek között - a működéshez, vala-
mint néhány Akarattyát szépítő el-
képzelésünkhöz kértük segítségüket.
Az elbírálás folyamatban van.

Ugyanakkor szépen haladnak a
Szépkilátás felújítási munkálatai és

reményeink szerint hamarosan el-
foglalhatjuk az Önkormányzat által
részünkre irodaként biztosított lehe-
tőséget. Jelenleg tárgyalásokat foly-
tatunk megfelelő könyvelőcég kivá-
lasztására és honlap készítésére is.
Betekintést nyertünk az Egyesület
OTP-nél vezetett számlájába és öröm-
mel jelenthetjük, hogy a számlán 350
ezer Ft összeg található.

Ugyanakkor fel szeretnénk hívni fi-
gyelmüket az alábbiakra: 

Sajnálatos módon a számlára csek-
ken érkező minden befizetést 209 Ft.
postai költség terhel. A jellemzően
nyugdíjasok által befizetett 1000 Ft-
okból így 800 Ft sem marad. Szeret-
nénk megkérni Önöket, hogy lehető-
ség szerint átutalási módot használ-
janak tagdíjbefizetéseikre a jövőben.
Számlaszámunk: 11712004-20074360.

Legfontosabb kérdésnek az elérhe-
tőséget és a jó kommunikációt tart-

juk. Munkánkban óriási segítséget
jelentene, ha tagjainkat elérthetnénk
az interneten és gyorsan és főképp
ingyen informálhatnánk Önöket.
Megkezdtük az ismert e-mail címek
feldolgozását ez a munka még tart.
Felkérjük Önöket, hogy az akarattya-
furdo@gmail.com e-mail címen je-
lentkezzenek, hogy a megfelelő adat-
bázist felállíthassuk. Kérjük továbbá
azt is, hogy ellenőrizzék e-mail fiók-
jaikat, mert több esetben küldemé-
nyünk visszaérkezett. Kérjük, láto-
gassák a www. balatonakarattya.hu
honlapon a Fürdőtelep Egyesületi cí-
met.

Végezetül engedjék meg, hogy Kel-
lemes Karácsonyi Ünnepeket és Bol-
dog Új Évet kívánjunk, abban a re-
ményben, hogy a következő év el-
hozza számunkra Akarattya szépíté-
sének, jobbításának lehetőségét.

Szívélyes üvözlettel: ELNÖKSÉG

Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület
1928–1989

50 dkg liszt
1-1,5 dl méz
15 dkg cukor
3 teáskanál mézes fűszerkeverék
1 kávéskanál szódabikarbóna
2 db tojás
15 dkg vaj vagy margarin
160 fokos sütőben 5-8 perc
A hozzávalókat összedolgozzuk és
mehet a sütőbe!

LAKATOS BEÁTa

Babi féle mézes
sütemény



2015. december CIVIL ÉLET

19

A mi karácsonyi süllőnk
Mindig balatoni, akarattyai a legfinomabb!

1. A megpucolt süllőt előző nap be-
irdaljuk, besózzuk (aki szereti ízlés
szerint tehet bele halfűszer keveré-
ket); a résekbe baconszalonna darab-
kákat és foghagyma karikákat te-
szünk. A hal száját fogpiszkálóval ki-
támasztjuk. Letakarjuk alufóliával,

és egy napig állni hagyjuk a hűtőben.
Egy nagy tepsibe 4 süllő fér el, egy-
mással szemben fordítva.
2. Másnap lefedve kb. 140–150 fokon,
kevés zsiradékon lassan pároljuk.
3. Közben héjában, sós vízben főzünk
ki krumplit kb. 70- 80 %-os puhasá-

gúra. Ha megpucoltuk, akkor 3-5
mm-es karikára vágjuk.
4. Ha a süllő is kb. 70-80 %-os puha-
ságú, akkor kivesszük a tepsit, mellé
– és közétesszük a burgonyaszelete-
ket, és így sütjük még kb. 20 percig,
de már 200 fokon.

Közben készítünk egy tejfölös haba-
rást ízlés szerint fűszerezve (ez lehet
paprika, bors, majoránna, fok-
hagyma, a család íz világától füg-
gően.)
5. Kivesszük a tepsit, megkenjük a
süllőket és a köretet a tejfölös haba-

rással, és az egészet visszatesszük pi-
rulni.
6. Tálalás előtt a hal szájából kivesz-
szük a „támasztékot”, és egy-egy szép
citromgerezdet teszünk bele.
Külön készíthetünk még mellé köre-
tet, salátát. Ha valakinek kevesebb

az ideje, akkor mindez elkészíthető
egyben paprikáslisztben forgatva, bő
zsírban vagy olajban kisütve.
A fok, és az idő változhat a sütő tí-
pusától függően. Jó étvágyat kívánok
egész családom nevében:

DONÁSZY JUDIT

Kedves szomszédasszonyom 20-30 éve egy akarattyai üdülőben főzött minden nyáron 120 főre. Olyan ízletesen ké-
szítette a káposztástésztát, gulyáslevest, rizsfelfújtat, hogy sorra elkérték az ott nyaraló asszonyok a receptjeit. Jött
a következő szezon, és rendre panaszolták, hogy nem lett olyan ízű az étel, pedig szó szerint betartották a leírást.
Mire Piri néni huncutul csak annyit mondott: ja - én akarattyai Balaton vízzel főzök! 

Piri néni már jó tíz éve az angyaloknak főz – akarattyai Balaton vízzel.
HEGEDŰS ZSUZSA

Piri néni mennyei receptje
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Mézes-mogyorós csirkemell
Hozzávalók:
60 dkg csirkemell filé
1 nagy fej vöröshagyma
diónyi reszelt gyömbér 
20 dkg pörkölt földimogyoró 
5 evőkanál szójaszósz
olaj
5 evőkanál méz
chili ízlés szerint

1 teáskanál kurkuma
1 teáskanál fahéj
őrölt bors

Elkészítés: A hagymát kockára vág-
juk, forró olajban megpirítjuk, bele-
tesszük a reszelt gyömbért és kevés
őrölt chilit. Hozzáadjuk a csíkokra
vágott csirkemell filét, kevés pirítás

után meglocsoljuk a szójaszósszal és
a mézzel. Kurkumát, fahéjat és őrölt
borsot szórunk rá. Végül beletesszük
a földimogyorót. Fedő alatt addig pá-
roljuk, míg a csirkemell puha nem
lesz.
Főtt rizst és burgonyakrokettet tá-
laljunk köretként hozzá.

DR. DÉTÁR BIANKA

Karácsonyi érdekességek

A tengerparton napozik egy házaspár.
Az asszonyka arra lesz figyelmes, hogy
apa élénken figyelgeti az előttük elsu-
hanó jobbnál jobb fiatal csajokat... No
persze nem hagyja szó nélkül, s mondá:
- Drágám, ugye velem jöttél nyaralni?
- Persze szívecske, de attól még, hogy di-
étázom, az étlapot szívesen nézegetem!

- Az én menyasszonyomnak van egy
ikertestvére.
- Hú, én biztosan összekeverném őket...

- Velem soha nem fordult elő!
- Hogyan lehet ez????
- Hát a menyasszonyom testvérének van
szakálla és bajsza.

A falusi lelkész így kezdi az istentiszte-
letet:
Kedves híveim! Van egy jó és egy rossz
hírem! A jó hír az, hogy van elegendő
pénzünk arra, hogy felújítsuk a templo-
munkat! A rossz hír pedig az, hogy ez a
pénz jelenleg még a Ti zsebetekben van!

- Hallom, a felségednek van egy iker
nővére.
- Igen.
- És tényleg egy lakásban éltek vele???
- Igen.
- Te és nem szoktad összetéveszteni őket
egymással?
- De biza, néha előfordul...
- És honnan tudod, hogy éppen össze-
keverted őket?
- Onnan, hogy a sógornőm meg szokta
köszönni utána!

Viccek

• A karácsonyi pitéket egészen a vik-
toriánus kor idejéig kizárólag fűsze-
res hústöltelékekkel készítették.
(Megjegyzés: sokat veszítettek az is-
teni almás piték mellőzésével...)
• Assisi Szent Ferenc (1182 - 1226)
ideje előtt nem volt szokás a templo-
mokban karácsonyi dalok éneklése.
• Úgy tudjuk, hogy a rendkívül nép-
szerű, angol nyelvű “ Jingle Bells” ka-
rácsonyi dal volt az első, amit az űr-

ből sugároztak, mégpedig a GEMINI
űrhajó utasainak előadásában, 1965-
ben.
• A manapság követett karácsonyi
ünnepkör idejének kijelölése I. Gyula
pápa (337 - 352) nevéhez fűződik és
lett december 25.
• Európában nagyjából 60 millió ül-
tetett fenyőfából lesz karácsonyfa
évente.
• Az eddigi legsikeresebb karácsonyi

dal felvételét Bing Crosbynak tulaj-
donítják, mely nem volt más, mint a
“White Christmas”.
• Ismereteink szerint Maine állam-
ban (USA) épült az eddigi legna-
gyobb, bejelentett hóember. Ennek
magassága 34,5 méter volt.
• Angliában a ma követett igen nép-
szerű karácsonyi pulykaevés elődje
a disznófej volt mustárral.

PÁLINKÁS FERENC
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Az 1950-es évek végén írt két levél szerzője Szabó Lőrinc
költő és jó barátja, az Akarattyán élő Kodolányi János.

Kedves Lőrinc, Akarattya, 1952. dec. 23.
Időtlen idők óta nem hallok Rólatok semmit. Remélem

azonban, nem betegség, vagy valami más rossznyavalya né-
mított el Benneteket: Ha rá tudod szánni Magad, írj néhány
sort.

Ha Karácsonyig odaér ez a lap, akkor szívből kívánunk
Nektek csendes, vidám ünnepet. Ha nem, hát akkor jókíván-
ságaink Újévre érvényesek. Legyetek egészségesek, dolgozza-
tok szerencsésen, legyen részetek mindenben, ami jó és szük-
séges. Ölellek.

János

Kedves János!
Most jött a lapod, rögtön felelek rá. Azt hiszem, ez már az

utolsó levelem lesz ebben az évben, nemcsak Hozzád, de
mindenkihez. Bármennyire formalizmus, még ezen is elme-
reng az ember egy pillanatra. Az idő múlásán, a múlás kö-
nyörtelenségén, melynek még a fenti formalizmusban is benne
a jelképe. Úgy körülülnek már különben az ilyen jelképek és
a hozzájuk fűzhető gondolatok (mindig ugyanazok), hogy
egészen belenyugodtam: ha megesznek a farkasok, hát meg-
esznek, ez az utas sorsa; miért nem születtem egy öntudattal
megáldott óriási csillagnak, amely lassan fogy el…

Egyébként: az egynapos „fenyőünnep” simán lefutott; nem
volt pénzünk a hírhedett műsoros vendéglői mulatságokra,
így itthon maradtunk, a szokott keretben. Egyméteres fenyő-
fácskánkat, minthogy gyenge ágai nem bírták volna el még a
papírdíszt sem, dróttal körülerősítgettem. Sálat, nyakkendőt
kaptam. A részletek nem érdekesek.

Betegség pillanatnyilag nincs, csak gyors meghűlések és
igen súlyos idegbajok. És az állandó rémes zseb-baj! Amiről
legyen elég ennyi.

Benneteket elképzelünk. És a többiek távollétében, de szívük
ismeretében, minden jót kívánok, most már az újesztendőre,
mindnyájatoknak. Áldjon a jószerencse!

Kézcsók a kettőnek. Magányosságodnak pedig magányos
ölelés.

Szeretettel: Lőrinc

Kedves Lőrincem, Akarattya, 52. december 31.
Leveledet megkaptam, örülök, hogy ezúttal nincsenek testi

betegségek a Családban, csak, mint írod, „súlyos idegbajok”.
Ez viszont elszomorít. Persze, idegekről szó sincs, ez csak
olyan kényelmes szólás-mondás, kaptafa és klisé, formaliz-
mus, amivel el szokták ütni a lélek bajainak dolgát. Nyugta-
lanság, félelem, fáradtság, fásultság, izgékonyság, elégedet-
lenség, türelmetlenség, dühroham, bűnbak-keresés…. meg a
fene tudja mi együtt. Emellett az idegek maguk tökéletesen
rendben vannak, végzik a maguk munkáját, mint a jó szolgák.
A dolog sokkal egyszerűbb volna, ha az idegeknek volna
bajuk, mert könnyen meg lehetne őket gyógyítani. De amikor
a lélek föllázad a körülmények, a környezet, a terhek s min-
denféle megpróbáltatások ellen, azon nehéz segíteni. Egyetlen
gyógyszer az okosság, de az is gyakran csődöt mond. Ma-

Év végi levél

Kodolányi János
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radna a végső segítség, a bölcsesség, de ez vajmi ritka dolog,
s melyikünk mondaná el magáról, hogy bölcs? Mégis azt ta-
nácsolnám, igyekezzetek okosak lenni. Ne kenjétek a bajok
okát az idegekre. Maradna még egy baj, a zseb-baj, aminek
csak a címszavát írtad le, de ez is elegendő. Négyen kerestek
a családban, lehetetlen, hogy ebből ne tudna megélni aránylag
nyugodtan és szerényen öt ember. Persze nem a vágyai,
hanem a legfontosabb szükségletei szerint. Fiamék négy gyer-
mekkel, három felnőttel élnek a fiam puszta fizetéséből, s
hogy négy gyermeknek mi kell, ha csupán a tejet, kenyeret,
gyümölcsöt tekintjük, a három nagyobbnak pedig mennyi
cipő, ruha s minden egyéb, ne részletezzük. S hogy mi mibe
kerül, arról se beszéljünk. Mégis megvannak jó egészségben,
vidámságban, aggodalom nélkül.

Szikrát se törődjetek komisz emberek gyalázatos megjegy-
zéseivel. Az egyik fülön be, a másikon ki. Tőlük csak így lehet
szabadulni. Bizonyosan sok alávalóságot mondanak rólam
is, de szerencsére, Akarattya távol van a várostól, s tőlük,
ide alig hatol valami. Amit mégis hallok, nem törődöm vele.
Igaz, az én életmódom sok jó baráttól elzár, de sok komisz
alaktól is. Levélben nem zaklatnak, a kapun meg csak az jön
be, akit beeresztek. 

Juckának Karácsony első napján vissza kellett utaznia a
munkahelyére. Első fizetéséből ajándékokat vett nekünk, egy-
egy igen szükséges fehérneműt. Sütött mogyorótortát, s a
nevezetes estét hármasban, jó hangulatban, barátainkról,
unokáinkról s régi emlékeinkről beszélgetve töltöttük. A rá-
dióban is jó zene volt: Bach, Beethoven, Mozart, Schubert.
Így töltöttük az ünnepeket. Én mindenfelől sok írópapírost,
indigót kaptam, nagy kincs ez manapság. Arra is következ-
tetek ebből, hogy sok barátom kívánja, hogy tovább írjak.

Életünk nehezecskén telik a télben. Leverők a hosszú sötét
napok, a köd, a sár, a magány. Látogatónk is ritkán kerül.
Igen sokat olvasok, még egyre készülök a Mózesre, s hihetet-
len, mennyire elágazók, s érdekesek a napról-napra fölmerülő
problémák.

Illyés darabjáról hallok jót is, sok rosszat is. Tény, hogy Kos-
suthból nem lehet Lenint csinálni, és Görgeyből árulót. Vannak
történelmi tények, amiket lehetetlen mellőzni, s nem szabad
meghamisítani még a költőnek sem. Ilyen az, hogy a szabad-
ságharc kétfrontos háborúba kényszerült, s ezt a németek is
megkeserülték kétszer. Tény, hogy elveszett a hadtápterülete,
a fegyvergyárai, az újoncozási területe, s ez ellen nem segít
semmiféle demagógia. A Dunántúlra való áttörés: gyerekesség.
A Jellasics alatt álló Horvátországon a Pó-síkságra való be-

törés még inkább. Ezek dilettáns álmodozások. Lehet lármázni,
hogy kapára-kaszára, de szakszerű vezetés nélkül a ló segginél
élő, az ökör, a birka farkánál csellengő tudatlan népfiból nem
lesz vezetni tudó tiszt, közigazgatást, pénzügyeket, szervezést
intéző forradalmi tisztviselő. Azaz káderek nélkül nincs for-
radalom. Leninék évtizedeken át tudatosan nevelték káderei-
ket, azután volt kire bízni a dolgot. Ilyen nevelés nálunk nem
volt, s nem lehetett. A nemesség pedig nem elárulta, hanem
megcsinálta a szabadságharcot. Hogy Görgey a bolond de-
magóg Kossuth kedvéért nem volt hajlandó hiába föláldozni
még százezer embert, ezer falut s az egész ország összes
javait, az érthető. Ő felelősséget érzett, Kossuth meg hiúságot
szolgált. Görögtűzzel nem lehet tojást festeni.

Boldog Újévet! Mi is reméljük a közeli tavaszt. Nagy bajunk
nincs, egy kis influenza, reuma nem nagy dolog. Csendesen
éldegélünk Akarattyán két macskánk és kutyánk vidám tár-
saságában, de van egy szelíd kakasunk is, Gyuri, ez Tildi
vállán tollászkodik, s olyan szemtelen, hogy kutya-macska
őrizkedik tőle. Klárákat Tildi csókoltatja, én csókolom a ke-
züket. Téged ölellek.

János

Szabó Lőrinc
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A balatonedericsi önkormányzat, személy szerint Töreky
Lászlóné polgármester asszony támogatása jóvoltából
és dr. Takács Gábor balatonedericsi lakos, egyetemi óra-
adó tanár (közismerten “balatoni kerékpáros” és a ba-
latoni helytörténeti irodalom gyűjtője) kiváló szerve-
zésében az edericsi Tájházban 2015. november 21-én
első alkalommal jelentek meg az egész Balaton és kör-
nyéke településeinek képviselői.

A nagy érdeklődésre való tekintettel zsúfolásig megtelt
csarnokban a dr. Takács Gábor úr által levezetett bemu-
tatkozó konferencián minden Balaton-parti település hi-
vatásos és amatőr helytörténészei, ill. néhány környékbeli
település polgármester urai Balatonaligától-Balatonbe-
rényig, Keszthelytől-Balatonakarattyáig az előre megha-
tározott, a partvonalat Akarattyától-Akarattyáig körbe
követő sorrendben ismertették az érintett települések
legfontosabb helytörténeti kutatásait, saját eredményei-
ket. A tartalmas, tanulságos, a közönséget fokozottan
érdeklő bemutatkozó felszólalások nagy része a felszóla-
lónként előirányzott 5 percet jelentősen túllépte! Kora-
délután helyett a későesti órákban ért véget!

A konferencia szünetében a kiváló szervezésnek kö-
szönhetően finom, Márton havához illő tájjellegű ebédet
(liba-, kacsasültet, süteményeket, kávét, kiváló edericsi
fehér- és vörösborokat, üdítőket) fogyasztott el a közön-
ség. A fenséges ebéd után a vidám, emelkedett hangulatú
közönség a tájház udvaráról kb. 150 méter magasról
csodálhatta meg a badacsonyi hegyvidék, szigligeti vár,

a fonyódi hegyek, a nyugati Balaton páratlan panorá-
máját. Eközben az egyik túl jó hangulatba került részt-
vevő viccesen azt a kérdést tette fel: a szép nagy liba-
combok elfogyasztását követően maradt-e még hattyú
az edericsi öbölben? Ezen a badacsonyi humoron még
sokáig fogunk mosolyogni.

Az ebédszünet után sorra került felszólalásaikban rö-
viden ismertettük a fiatal (csak közel 90 éves), de esemé-
nyekben rendkívül gazdag, 2014-től önálló Akarattya
történetét. dr. Takács Gábor úr elsőként Taslár Tibor urat
szólította, aki elmondta, hogy Akarattya egyik megte-
remtője dr. Karafiáth Jenő, országgyűlési képviselő, az
Akarattyai Fürdőtelep Egyesület díszelnöke volt. Először
az 1920-as évek elején az akarattyai Csittényhegy lábánál
a Balaton legkorszerűbb fővárosi üdülőtelepe jött létre,
majd 1928-ban az akarattyai fennsík mezőgazdasági te-
rületén kb. 450 üdülőtelek parcellázásával elindította a
fürdőtelep építését és annak gyorsütemű fejlődését. El-
mondta továbbá, hogy a Balaton körül Akarattya szen-
vedte el a II. világháború legnagyobb pusztításait, és az-
tán élenjárt az újjáépítésben résztvevők példamutató
helytállásában is. Kiemelte Akarattya közművesítését,
amelyre dr. Koltay József kiváló mérnök irányításával,
az akkor még csak 50 éves Akarattya 30 évvel megelőzte
a 800 éves nagyobbik testvért, Kenesét is. Méltatta azt
is, hogy a 2014-ben önállósult település önkormányzata
már eddig is sokat tett a gyorsütemű továbbfejlődésért.
Megköszönte a közönségnek, hogy meghallgatták, majd

Egy nívós balatoni helytörténeti konferenciáról
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Akarattya helytörténetét tartalmazó tiszteletpéldányokat
adott át Töreky Lászlónénak, az edericsi polgármester
asszonynak és dr. Takács Gábor úrnak. Az akarattyai
helytörténeti felszólalás folytatásaként Ránky Péter úr a
továbbiakban elmondta: Örömmel veszek részt újoncként
a konferencián. Engem dr. Koltay József Akarattya kró-
nikása, ősakarattyai küldött, átadva nekem a stafétabotot.
dr. Koltay József több mint 10 kötetes gyűjteményt adott
át az új akarattyai önkormányzat könyvtárának. Önkor-
mányzatunk támogatásával 2018-ra Akarattya 90 éves
évfordulójára az összegyűjtött anyagból kívánunk hely-
történeti könyvet kiadni. A konferencián elhangzott ér-
dekes felszólalások, is az akarattyaiak ismereteit bővítve
segítik a település fejlődését is

Ezt követően Taslár Tibor úr Akarattyával kapcsolatos,
érdekes helytörténeti dokumentumokat adott az edericsi
polgármester asszonynak és dr. Takács Gábor úrnak.

A rendezvény sikerére jellemző, hogy például a jelenlévő
Veszprém Megyei Honismereti Egyesület elnöke nagy-
fokú elismerését fejezte ki, és követendő példaként mi-
nősítette a konferenciát. Felemelő érzés volt az is, hogy
minden résztvevő az egész Balaton-környék bőséges he-
lyismeretével gazdagodva, jó hangulatban, elégedetten
távozott.

Ezúton szeretnénk megköszönni a tisztelt edericsi Pol-
gármester Asszonynak és dr. Takács Gábor docens úrnak
a meghívást erre a rendkívül tanulságos, alkotó jellegű,
eredményes, vidám konferenciára, ahol minden tekin-
tetben nagyon jól éreztük magunkat! További hasonló
sok sikert és minden jót kívánunk a kiváló szervezőknek
és minden kedves edericsinek!

RÁNKY PÉTER, Önkormányzati képviselő
TASLÁR TIBOR, a ma élő legrégebbi akarattyai

Legutóbbi képeinkhez sajnos nem érkezett megfejtés. Ennek ellenére folytatjuk sorozatunkat.
Kérjük kedves olvasóinkat, aki felismer valakit a képeken, jelezze a szerkesztőségnek. Aki jelentkezik a képen
felismert személyek nevével, megfejtéssel, az díjazásban részesül. Továbbá kérjük olvasóinkat gyarapítsák értéktárunkat
és küldjenek képeket a következő szám „Ki kicsoda a képen” sorozathoz. RÁNKY PÉTER

„Ki kicsoda a képen”
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Megilletődötten készülök a riportra, hiszen riportala-
nyom olyan művésznő, aki szinte minden díjat meg-
nyert, amit meg lehet nyerni Magyarországon. Ő Tokody
Ilona Kossuth- és Liszt Ferenc díjas szoprán operaéne-
kesnő, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Tár-
sulatának Örökös tagja, a Magyar Állami Operaház
Mesterművésze. A lista még nem teljes. Nem csoda hát
megilletődöttségem, de ő kedves mosolyával, nyíltsá-
gával, őszinte válaszaival eloszlatja félelmemet. Talán
csak akkor érzem ismét „súlyát” a beszélgetésünknek,
amikor olyan intézmények hangzanak el, mint Covent
Garden, Metropolitan, Scala, vagy olyan művésznevek,
mint Carreras, Domingo és Pavarotti. 

– Miért pont az éneklést választotta?
– Már egész pici gyermekkoromban úgy altattam el

magam, hogy kistercet dúdolgattam este az ágyamban.
Édesapám néptanító volt, fantasztikus pedagógus. Au-
todidakta módon megtanult hegedülni. Rengeteg népdalt
tudott, amiket megtanított nekem. 4-5 éves koromban
már ezeket a népdalokat énekeltem, amit másokkal is
megosztottam. Szegeden zenegimnáziumot végeztem,
ahol zongorázni és fuvolázni tanultam. A fuvolázás abból
a szempontból volt hasznos, hogy ugyanazokat a reke-
szizmokat dolgoztatja meg, mint az éneklés. Majd a Ze-
neakadémiára kerültem. Rengeteg énekversenyen indul-
tam, kórusban és önálló énekversenyeken egyaránt.
1972-ben megnyertem a Kodály-énekversenyt. Ezeket a
versenyeket nagyon szerettem, szívvel-lélekkel készültem
rájuk. Jelenleg a Pécsi Egyetemen is azt tanítom a nö-
vendékeimnek, hogy minél több versenyen vegyenek
részt. És ne azért induljanak, hogy meg akarják nyerni,
ne az egóról szóljon a verseny, hanem mutassák meg,
hogy hol tartanak. Ha nem tudom megmutatni, átadni,
megosztani a zene iránti szeretetemet, ami bennem van,
akkor nem leszek jó előadóművész. 

Édesapám nagyon jó tanító volt, nagyon szerették. Ezért
az volt a vágyam, hogy engem is ugyanúgy szeressenek,
mint őt. Ez az én misszióm, hogy adjak.  Sajnos ennek a
missziónak a betöltésében a mai művészeknek nem segít
a média, a TV, a Rádió. A média egyfolytában azt sugallja,
hogy akár 2 hét alatt is sztárok lehetnek. Nincs meg a

megfelelő kommunikációs út, és ez ledegradálja az adott
művészetet.

– Karrierjének főbb állomásai?
– 1976-ban kerültem az Operaházba. Nagy nevek közé

kerültem. Házy Erzsébet, Ilosfalvy Róbert, Melis György.
Az első két évben pici szerepeket kaptam, például a Va-
rázsfuvolában. Vigyáztak a fiatal tehetségekre, elsőre
nem nyomták agyon őket nehéz feladatokkal. Így lehet-
tem 36 évig az Operaház tagja. (Sajnos ma a művészek
ennél sokkal kiszolgáltatottabbak. Nem tudnak teljesen
a művészetre koncentrálni. Egyszerre kell menedzsernek,
ügyvédnek és informatikusnak lenniük. ) 26 évesen lép-
tem fel először a bécsi Staatsoperben, a Bohéméletben
Mimi szerepében. Majd jött Németország München, Ber-
lin, Spanyolország Madrid, Barcelona. Mielőtt 1988-ban
a New York-i Metropoliten-ben felléptem volna, Amerika
számos nagyvárosában, operaházában vendégszerepel-
tem. A MET-ben Leoncavallo Bajazzók főszerepét Neddát
játszottam. 

Nagyon sokat köszönhetek Jose Carrarasnak. Ő segített
a nemzetközi pályámon. Felkért, hogy lépjek fel vele a
Bohéméletben, Bécsben és Londonban. Placido Domin-
goval Berlinben léptem fel először Verdi Ottelójában.
Édesapám nagy örömére a kedvencével, Luciano Pava-
rottival is énekeltem együtt Bouenos Airesben a Teatro
Colonban. Domingo mondta, hogy egész életében én vol-
tam a legjobb Desdemonája, és ez nagyon nagy szó,
mivel igen nagy nevekkel énekelte együtt ezt a szerepet. 

– Mi volt a legnagyobb sikere?
– Az egyik legnagyobb sikerem az Operaházban Verdi
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Lombardok előadása. Leningrádban is nagy siker volt
egy előadásom, ahol 20 percig tapsolt a közönség. Do-
mingoval Berlinben olyan nagy sikerünk volt, hogy fél
óra után sem akart szűnni a taps, csak akkor, amikor a
színpadra betoltak egy zongorát és Domingo elkezdett
nekem énekelni egy dalt. Nagy siker volt 1994-ben, ami-
kor a világhírű spanyol bariton Juan Pons volt a partne-
rem a zeneakadémiai Verdi Gálán. De a kis vidéki hely-
színeken, vagy templomi koncerteken is lehetnek nagy
sikerek. Nagyon szeretem a templomi koncerteket, ott
közelebb érezzük magunkat Istenhez. Mint például Sán-
dorfalván, ahol Puccini, Vivaldi és Verdi gyönyörű egyházi
darabjait adtuk elő férjemmel Muskát András tenorral.
Egy órás műsorunkat úgy köszönték meg, hogy állva
tapsoltak sokáig. Az angolban van erre egy találó kifeje-
zés, „standing ovation”.

– Mi vagy ki inspirálta, hogy ezt a pályát választotta?
– Gyermekkoromban volt egy kis Orion rádiónk, én azt

hallgattam állandóan. Minden zenét meghallgattam.
Operákat, nagy előadókkal, mint Maria Callas, Renata
Scotto, Mirella Freni, Montserrat Caballe, ne feledjük a
magyarokat, Németh Marika, Ilosfalvy Róbert stb. El-
kezdtem utánozni őket, Különösen a tenoristákat sze-
rettem. Megkaptam az Operák Könyvét, különféle kottá-
kat. Annak ellenére, hogy tanyasi iskolából indultam,
nem voltam lemaradva, sőt nagy műveltséggel rendel-
keztem.

– Kudarc?
– Kudarc az mindig van. A művészek nehezebben élik

meg a kudarcokat, nehezebben jönnek ki belőle. Közeli
hozzátartozóim halála után például elvonultam a külvi-
lágtól, teljesen magamba zárkóztam. 

– Ha nem az éneklést választotta volna, milyen más pályát
választott volna?

– Mindenképpen az éneklést választottam volna!
– Mire a legbüszkébb?
– Arra vagyok a legbüszkébb, hogy szüleimet a karrie-

rem csúcsán el tudtam vinni sikereim helyszínére. Meg
tudtam mutatni a szegény vidéki tanítónak, hogy milyen
sikereket ért el a lánya. Elvittem őket sok helyre, Mad-
ridba, Berlinbe, Nápolyba, hogy csak néhányat említsek.

– Mivel foglalkozik a legszívesebben, ha nem énekel?
– Olvasok és a természetet járom. Szeretem a sportokat

is. Édesapám fiúsan nevelt, már az iskolai szünetekben
a fiúkkal fociztam. Reggelente tornával kezdem a napot.
Férjemmel éppen most kezdtünk el egy speciális jogát
gyakorolni. Hát mondhatom, van is tőle izomlázam. Vé-
leményem szerint a sport és a testmozgás elengedhetetlen
egy előadóművésznek. 

– Jelenleg milyen kapcsolata van az énekléssel, a zenével?
– Tanítok, tanszékvezető tanár vagyok a Pécsi Egyete-

men. Fiúkat és lányokat egyaránt oktatok. Koncertezünk
is, jelenleg is sok felkérésünk van. 

– Mit jelent Önnek Akarattya?
– A szerelmünk! Férjemmel mind a ketten imádjuk a

Balatont. Tavaly vettünk egy kis házat itt Akarattyán,
amit Mesekunyhónak neveztünk el. Sokat utazgatunk a
Balaton körül, szeretünk járni Balatonfüredre, Sajkodra.
Imádjuk a balatoni halakat is!

Tisztelt Művésznő! Isten hozta nálunk! Reméljük nem-
csak megszereti Akarattyát, hanem második otthonának
is fogja tekinteni. VENTICS ÁGNES
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A jövő tervezése mindig a legnehezebb feladatok közé
tartozott. 

Ha a jövőnket a matematika alapvetései szerint kellene
tervezni – sok-sok befolyásoló ismeretlen tényezővel-,
akkor is könnyebb feladat lenne, mint az emberek, a
föld, a víz, az élőlények, és a politika kiszámíthatatlan
változatosságot mutató színességének, és kölcsönhatá-
sainak figyelembe vételével.

A feladat nagy, mert a világot átfogó jövőtervező mun-
kát, annak célkitűzéseit kontinensenként, és országon-
ként más-más kiinduló helyzetből, eltérő fejlődési pá-
lyákon, különböző sebességfokozatokban lehet megva-
lósítani.

A jelenleg ismert prognózisokból egyértelműen az ol-
vasható ki, hogy az un. gazdag, és szegény országok
között a különbségek megmaradnak, vagy tovább nő-
nek.

Ezen idő alatt viszont az emberiség létszáma a földön
tovább nő, és 2050-re elérheti a 9-11 milliárd főt.

A kérdés az, hogy meddig, és milyen megoldásokkal le-
het a népesség növekedésével jelentkező többletigényeket,
és szükségleteket kielégíteni.

Azzal is számolni kell, hogy a termőterület évről-évre
csökken, és az egy főre jutó termőterület nagysága 2050-
re (35 év múlva) 0,15 ha lehet, azaz 1 labdarúgópálya
területének ¼- ed része.

Ma Magyarországon még az 1 lakosra jutó termőterület
nagysága, 0,6 ha.

Tehát Magyarország azon országok közé tartozik, akik
a rendelkezésre álló megművelhető területen, nem csak
a lakosságukat, hanem annak 2-3 szorosát is képes el-
látni.

Ha a jövőtervezésben csak 2050-ig gondolkodunk, azaz
a következő 35 évre szeretnénk megtervezni a jövőnket,
akkor is minimum 3 szempontot ki kell emelni és arra,
mint lábazatra kell a jövő felépítményét megtervezni.

Ez a három láb pedig a: biztonság, minőség, fenntart-
hatóság.

Az emberek, a közösségek, az országok, azaz mindenki
szereti magát biztonságban érezni.

A biztonság magától nem alakul ki, és annak fenntar-
tásáért is sokat kell dolgozni.

A biztonsággal kapcsolatban legtöbbször, használt fo-
galom a nemzetbiztonság.

Nem is gondoljuk, hogy a nemzetbiztonság csak akkor
alakul ki, ha még sok egyéb biztonság is kialakul, és ér-
vényesíthető, mint pld.

Élelmezés (biztonság)
Élelmiszer biztonság (minőség)
Energia (biztonság)
Víz (ivóvíz) biztonság (minőség)
Környezet (biztonság)
Finanszírozás (biztonság)
Likviditás (biztonság)
Fenntarthatóság
Nemzetbiztonság

Az emberek, a vállalkozások, és az országok az eg-
zisztencia, a gazdaság, valamint az ország fejlődés fel-
fogásukban 3 jól jellemezhető csoportba sorolhatók: elő-
retekintők, analitikusok, védekezők.

Az számomra nem kétséges, hogy a jövőtervezés nagyon
nehéz feladatát az előretekintők fogják elkészíteni.

Előretekintővé csak kinevezéssel nem érdemes olyan em-
bert, vállalatot, vagy országot megbízni, aki a feladat vég-
rehajtásához szükséges képességekkel nem rendelkezik.

A képesség sokkomponensű, amelyből kiemelkednek
az individuális adottságok, amelyek alapján valaki elő-
retekintővé válhat.

Olyan ember, vállalkozás, vagy ország, amely ezekkel
a kivételes képességekkel nem rendelkezik, az csak lát-
szólag előretekintő, mert a saját jövő építő programját
sem tudná megvalósítani.

Úgy látszik, hogy Magyarország lakosainak, és vállal-
kozásainak egy része, tettei és intézkedései alapján Ma-
gyarország jelenlegi kormánya felfogásában előrete-
kintő, ezért most kell megalapozni az előttünk álló 35
évet. 

A jövő tervezés egy társadalom meghatározó területeit
teljes egészében átfogja, és a lakossághoz kapcsolható
részterületeket is kezeli.

Az elmúlt 1-1,5 évben, Magyarország, egyik legfonto-
sabb intézménye a Magyar Nemzeti Bank, szerepet vál-

Értékgyűjtés, értékmentés a jövőnknek
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lalt a nemzeti vagyon gyarapításában, és egy új pénzügyi
kultúra tanításának megalapozásában.

Ezt sokan nem értik, sőt egyes pártok törvénytelennek
tartják, holott a Magyar Nemzeti Bank irányításával és
pénzével elkezdett program minden részlete törvényes,
és előretekintő a Magyar Nemzeti Bankról szóló CXXXIX.
törvény 170-edik paragrafusa alapján.

A jövő mezőgazdasága ugyanolyan sokszínű marad,
mint amilyen ma.

Csak az prognosztizálható a következő 35 évre, hogy
akik a fejlődés szükségességét komolyan veszik, ők is
csak egy, vagy fél fokozattal tudnak magasabbra jutni.

Lesz olyan ország, ahol az élelmezés ellátás biztonsága
már fejlődésnek számít, és lesznek olyan országok, ame-
lyekben az inputok egy részét már biológiai hatóanyag
tartalmú készítményekkel fogják biztosítani, és az in-
formatikai alapú precíziós termelés válik meghatározóvá.

Magyarországnak esélye van arra, hogy az utóbbi
csoportba sorolódjon, de ehhez a magasabb fejlettségi
szint gyakorlati megvalósításához szükséges feltételek
tudatos kiválasztását, kijelölését, már most meg kell
kezdeni.

Kiemelt területek lehetnek a növény, és állatnemesí-
tés eredményei, a biológiai hatóanyag tartalmú ké-
szítmények fejlesztése, az informatika széleskörű al-
kalmazása és kiemelkedően alacsony energia felhasz-
nálással működő egészséges táplálékot előállító zárt
rendszerek.

Ez a jövőépítő munka sikeres lehet, ha a 2014-2020-as
Európai Uniós költségvetési ciklusban, azaz a következő
6 évben az Új Széchenyi program három kiemelt gondo-
latára, és elvárására az intelligens, fenntartható és

inkluzív fogalmak tartalmi teljesítésére törekszik.
DR. RÓZSÁS ATTILA

Régi hír a horgászoknak

Az alábbi hírre bukkantam minap
egy napilapban, amely mindenkinek
tanulságul szolgálhat a jövőre nézve:

A Balaton vize halfajtáinak gyarapí-
tására és ezek ellenségeinek elpusztítá-
sára a harcsák családjába tartozó ame-
rikai eredetű hal került e hét folyamán
a Balatonba. A hal neve törpeharcsa.
Hogy a Balaton minden részében el le-
hessen osztani ezt a kitűnő halfajtát, a
Zala nevű gőzösről osztották szét min-
denfelé a tatai tógazdaságból beszerzett
halakat. 
(Balatonvidék, 1905. március 26.)

RÁNKY PÉTER

Vannak még csodák!
Szeretnék köszönetet mondani annak a két balatonakarattyai lakosnak, akik megtalálták és visszajuttatták
hozzánk lányom elveszett diákigazolványát. Nagyon sok kellemetlenségtől kíméltek meg bennünket be-
csületes és önzetlen hozzáállásukkal. Köszönjük, hogy segítettek, és még így hihetünk a csodákban.

BAKOS TIBORNÉ
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Karácsonyi keresztrejtvény

A megfejtés beküldési határideje 2016. január 11. 
Cím: 8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7.
A helyes megfejtők között könyvjutalmat sorsolunk ki. A nyertesek neveit a következő számban közöljük. A nyere-
mények átvehetők az önkormányzatnál. 



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

Tisztelt Olvasóink!

SZERKESZTŐSÉGI OLDAL
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Balatonakarattya Önkormányzatának havilapja

Felelős kiadó: Matolcsy Gyöngyi polgármester
Szerkesztőség: Közösségi Ház és Könyvtár, 8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7.

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

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

ISSN 2415-9336

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

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

közzétételt is), terjeszteni, többszörözni kizárólag a kiadó előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges.

1 teljes oldal  =  30 000 Ft + Áfa
½ oldal           =  15 000 Ft + Áfa

¼ oldal     =  7 500 Ft + Áfa
1/8 oldal  =  5 000 Ft + Áfa

Megrendelés: hivatal@balatonakarattya.hu

Hirdetési árak az Akarattyai Naplóban

Az Akarattyai Napló terjesztése
Az Akarattyai Napló példányszámát az igényeknek megfelelően változtatjuk.
Újságunk terjesztését ezért átszerveztük. A következő helyeken tesszük ki: Hanák ABC, Vollár Zöldségbolt,
Fókusz Coop (Balla), Posta, Lila ABC, Honvéd ABC. Kérjük az olvasókat, csak egy-egy példányt vigyenek el,
hogy mások is hozzájuthassanak a laphoz.
Az Akarattyai Napló mindig kapható lesz 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.
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Balatonakarattya Község
Önkormányzati Hivatal:
8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7.
e-mail: hivatal@balatonakarattya.hu
☎ 88/656-677, 20/215-0870
Hétfő–csütörtök:   9.00–16.00
Péntek:                  9.00–13.00
Polgármester/alpolgármester
ügyfélfogadási ideje
(előzetes bejelentkezés alapján):
minden szerdán 14.00–16.00
Képviselői fogadóóra
(előzetes bejelentkezés alapján):
minden pénteken 16.00–18.00
Körjegyzőség: Balatonfőkajár
8164 Kossuth u.8
☎ 88/483-181
Háziorvosi ellátás:
Balatonakarattya, Szent István u. 1.
Dr. Détár Bianka ☎ 30/989-4302
Rendelő: ☎ 88/769-155
Hétfő:                   8.00–10.00
Kedd:                  13.30–15.30
Szerda:                12.00–13.30
Csütörtök:             8.00–10.00
Péntek:                   8.30–10.00
A rendelőben
fiókgyógyszertár működik!
Nyitva tartás:
Hétfő:                   8.30–9.30
Kedd:                  14.00–15.00
Szerda:                12.00–13.00
Csütörtök:   –
Péntek:                  8.30–10.00
Gyermekorvosi rendelés:
Balatonakarattya, Szent István u. 1.
Dr. Meláth Viola
☎ 70/315-7965
Hétfő–péntek:       8.00–9.00
Tanácsadás:
Balatonkenese, Óvoda u. 8.
Kedd:                  12.00–13.00
Csütörtök:           12.00–13.00
Központi orvosi ügyelet:
Balatonalmádi, Petőfi S. u. 2–4.
☎ 88/412-104
Hétköznapokon:  16.00–8.00
Hétvégén és munkaszüneti
napokon:              8.00–8.00

Fogorvosi körzet:
Balatonkenese, Óvoda u. 8.
Dr. Thury Vivien 
☎ 88/491-683
Rendelési idő (előzetes bejelentke-
zés alapján):
Hétfő, csütörtök: 13.00–18.00
Kedd: Változás!      8.00–13.00
Szerda, péntek:     8.00–12.00

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

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

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

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

Területi Szociális Szolgáltató:
Balatonkenese, Táncsics M. u. 20.
☎ 88/482-943

Szakápolói szolgálat:
Balatonkenese, Táncsics M. u. 16.
☎ 20/950-8805, 70/379-0429

Szilfa Óvoda:
Balatonakarattya, Bakony u. 7.
☎ 88/481-811, 20/484 8824

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

Polgárőrség:
☎ 70/574-8343

Balatonakarattya Fürdőtelep
Egyesület:
akarattyafurdo@gmail.com

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

Vízirendőrség:
Siófok
☎ 84/310-712

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

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

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

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

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

Római Katolikus Plébánia Hivatal:
Balatonkenese, Táncsics M. u. 10.
☎ 88/481-146

Balatonakarattya területén közvilá-
gítási hiba bejelentése:
szakaszhiba esetén
(háromnál több lámpa nem világít):
☎ 80/533-533

1–3 lámpa nem világít:
☎ 70/408-6908
https://kozvilhiba.hu/
e-mail: fenyforraskft@gmail.com

Közérdekű információk



„Karácsonyi szeretet, csend és béke
Legyen ott az ünnepvárásban,
A fellobbanó gyertyalángban,

A sülő kalács illatában,
A csengő harangok hangjában,

Az egymásra mosolygásban,
A szemek tükrözte ragyogásban,

A hit csillagában,
A világban!

Legyen szeretet, csend és béke
A lelkek találkozásában.”


