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„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”

József Attila

Betlehemi királyok

Adjon isten, Jézusunk, Jézusunk! 

Három király mi vagyunk.

Lángos csillag állt felettünk, 

gyalog jöttünk, mert siettünk, 
kis juhocska mondta -  biztos 

itt lakik a Jézus Krisztus. 

Menyhárt király a nevem. 
Segíts, édes Istenem.

Istenfia, jónapot, jónapot!
Nem vagyunk mi vén papok.

Úgy hallottuk, megszülettél, 

szegények királya lettél. 
Benéztünk hát kicsit hozzád. 
Üdvösségünk, égi ország! 

Gáspár volnék, afféle 

földi király személye.

Adjon isten, Megváltó, Megváltó! 
Jöttünk meleg országból.

Főtt kolbászunk mind elfogyott, 

fényes csizmánk is megrogyott, 

Hoztunk aranyat hat marékkal, 
tömjént egész vasfazékkal.

Én vagyok a Boldizsár, 

aki szerecseny király.

Irul-pirul Mária, Mária, 
boldogságos kis mama.

Hulló könnye záporán át 
alig látja Jézuskáját.

A sok pásztor mind muzsikál. 
Meg is kéne szoptatni már. 

Kedves három királyok, 
jóéjszakát kívánok!Fotó: Áfrány Gábor



Önkormányzati hírek
Valami különleges érzés 

kerítette hatalmába ezen a de
cember elsejei estén a város
háza tanácstermében résztve
vőket, amikor dr. Kerényi 
László polgármester megnyi
totta a 4 évvel ezelőtt először 
szabadon, demokratikusan 
választott képviselő-testület 
cikluszáró, utolsó ülését.

A polgármester -  a teljes
ség igénye nélkül -  rövid 
számvetést adott a testület 4 
éves munkájáról, kiemelve az 
eredményeket, nem hallgatva 
el a kudarcokat sem.

Összességében -  a meglé
vő gondok, bajok ellenére -  
pozitívnak értékelte az eltelt 
időszakban végzett tevékeny
séget, s mindezért köszönetét

fejezte ki a képviselőknek. 
Az együtt töltött 4 év emlé
kére minden képviselőnek át
nyújtotta Várhelyi György 
szobrászművész (a Balaton 
Akadémia tanára) által alko
tott, Balatonalmádit szimboli
záló, rusztikus vöröskő ala
pon elhelyezett emlékplaket
tet.

A képviselők nevében dr. 
Tóth László meghatódva kö
szönte meg a figyelmességet, 
egyúttal eredményes munkát 
kívánt a helyükbe lépőknek.

Az ünnepélyes perceket 
követően a napirendnek meg
felelően folytatódott a mun
kaülés. Nem könnyű szívvel, 
de a város jövő évi költség- 
vetésének stabilizálása érde

kében módosította a képvise
lőtestület az idegenforgalmi 
adóról és az építményadóról 
szóló rendeleteket. A módo
sítás lényege: az adó évi mér
téke 150 Ft/m2-ről 200
Ft/m -re emelkedett, viszont 
továbbra is élnek azok a ked
vezmények, amelyek az alap- 
rendeletben kerültek megálla
pításra.

Megtárgyalta és elfogadta a 
képviselő-testület Balatonal
mádi város közoktatási és 
közművelődési koncepcióját, 
amelynek teljes szövegét az 
Új Almádi Újság korábbi szá
mában már közzétettük.

Az aktualitások közül em
lítést érdemel, hogy részletfi
zetési kedvezményt adott a

képviselő-testület a Petőfi 
Sándor utcai lakásokat meg
vásárló bérlőknek a gáz laká
sokba történő bevezetése 
költségére. Döntött továbbá a 
kényszerbérletek felszámolá
sához szükséges lakásalap 
biztosításáról.

Ismételten terítékre került a 
vörösberényi magtárépület 
hasznosításnak kérdése, 
melyre vonatkozóan kedve
zőnek tűnő ajánlatok érkez
tek, a végleges döntés azon
ban még további tárgyaláso
kat, egyeztetéseket igényel.

Az önkormányzati jegyző
könyvek a városi könyvtár
ban és a polgármesteri hiva
talban megtekinthetők.

Sz. S.

Választási eredmények
A helyi választási bizottság az aláb

biakban teszi közzé a hivatalos válasz
tási eredményeket.

Az 1994. december 11-én megtartott 
helyi választásokon Balatonalmádi Vá
ros 6235 választójogosult polgára közül 
3265-en (52,36%) vettek részt.

Balatonalmádi város polgármesterévé:

dr. Kerényi Lászlót
(2186 szavazat)

A képviselő-testület tagjaivá pedig:

1. Schildmayer Ferencet
(1501 szavazat)

2 . Boros Lászlót
(1176 szavazat)

3. Majbó Gábort
(1011 szavazat)

4 . Felber Gyulát
(1003 szavazat)

5. dr. Farkas Miklóst
(999 szavazat)

6. Ujj Mészáros Istvánt

(995 szavazat)

7 . Brenner Kálmánnét
(976 szavazat)

8. Trosits Andrást
(936 szavazat)

9. Lőrincz Attilát
(851 szavazat)

10. Lang Lászlót
(824 szavazat)

11. Horváth Istvánt
(773 szavazat)

12. Zaharovits Sándort
(756 szavazat)

13. Gróf Tibort
(739 szavazat) 

választották meg.

A Választo jogi Törvény értelmében 
amennyiben a megválasztott önkor
mányzati képviselők közül valaki bár
mely okból kiesik, helyébe automatiku

san a legtöbb szavazattal rendelkező kö
vetkező képviselőjelölt lép:

14. Varga Csaba
(731 szavazat)

15. Hoffer Éva
(711 szavazat)

16. Varga László
(695 szavazat)

A választás további részletes eredmé
nyeit a polgármesteri hivatalban az ér
deklődők megtekinthetik.

A választási bizottság és a választási 
munkacsoport ezúton fejezi ki köszö
netét a választópolgároknak a válasz
táson való aktív részvételért, a szava
zatszámláló bizottságok tagjainak és 
mindazoknak, akik közreműködésük
kel, lelkiismeretes munkájukkal hoz
zájárultak a választás előkészítéséhez, 
törvényes és eredményes lefolytatásá
hoz.

Fábián László,
a választási bizottság elnöke

dr. Miklós László,
a választási munkacsoport vezetője



Almádi télen, régen...
Karácsony táján egy für

dőváros szinte kihaltnak tű
nik, ami teljesen érthető, hi
szen a nyaralók számának 
csupán 20-22%-át teszi ki 
az állandó lakosság.

A század elején is hasonló 
volt a helyzet, mert az időben 
is jóval több volt a nyaraló, 
mint az állandó lakos. Egy lé
nyeges különbséget azonban 
találunk, nevezetesen azt, 
hogy a nyaralók télen is szer
vezték Budapesten a prog
ramjaikat, visszagondolva az 
elmúlt nyárra és tervezgetve 
a következőt. Ennek mozga
tórugója az 1902. december 
7-én alakult Almádi kör volt. 
A körnek két érdekes jellem
zője volt. Az egyik, hogy ez 
volt az első társadalmi, civil 
szervezet Almádiban; a má
sik pedig az, hogy almádi la
kos tagja eleinte szinte nem 
is volt.

Gazdag téli programokat 
állítottak össze amellett, hogy 
havonta -  már a kör megala
kulása előtti időkben is -  
rendszeresen összejöttek Bu

dapesten a Förster-féle ven
déglőben, amit almádi oázis
nak neveztek. Az ugyancsak 
havonta megtartott bálok, 
táncestélyek egyúttal valami
lyen jótékony célt is szolgál
tak. Az első ilyen társas va
csorának nevezett rendez
vényre 1903. január 7-én, a 
megalakulás egy hónapos év
fordulóján került sor az Al
mádi kör rendezésében.

Nemcsak a könnyed szóra
kozás hozta őket össze a fő
városban, hanem más egyéb 
esemény is. Például 1903. ja
nuár 8-án este 6 órakor a Ma
gyar Földrajzi Társaság ülé
sén Győry Etelka kisasszony
-  a mi kedves almádi isme
rősünk -  igen érdekes felol
vasást tartott a kis magyar 
Alföldről. Természetes, hogy 
az egész almádi kolónia ott 
volt a felolvasáson és sokszo
ros tapssal jutalmazta a ked
ves felolvasót. Így szól a ko
rabeli újsághír.

Az 1903. február 7-én a 
Budapesti Katolikus Kör 
összes helyiségeiben megtar

tott táncestély igen nagy si
kerrel zárult. A tudósító rész
letesen ismerteti a teljes tánc
rendet, ami este fél tízkor 
kezdődött „egyórás csárdás
sal, mely után boston követ
kezett. Ezután négyes, majd 
tipegő, keringő és újra né
gyes. Ekkor következet a 
„szupé”, azaz a késői, éjfél 
körüli étkezés, utána a har
madik négyes, „amely reggeli 
6 óráig tartott. 7 órakor még 
járták a csárdást. Ennél jobb 
muri még Almádiban sem 
esett sohasem” -  írja a tudó
sító. A társaság 400 tagból 
állt és az estély bevételét az 
almádi iskola javára fordítot
ták, amit aztán 1904-ben fel 
is avattak.

Február 24-én az almádi 
Hattyú vendéglőben tartottak 
táncestélyt, és az akkori köz
lekedési viszonyok ellenére -  
csak kocsi volt, vonat még 
nem -  igen szépszámú kö
zönség jött össze. Sokan még 
Budapestről is lejöttek, nem
csak Veszprémből és Pápá
ról. „A nap tűzsugarai már

játszadoztak a Balaton fodros 
tükrén, mikor a vendégkoszo
rú azzal a jóleső érzéssel osz
ladozott, hogy a mi kedves 
Almádinkban nemcsak a sze
zonban lehet jól mulatni.”

Az persze természetes volt, 
hogy minden ilyen esemény
ről részletesen beszámoltak a 
veszprémi újságok. A téli 
szezon novembertől márciu
sig tartott, és ritka kivételtől 
eltekintve nem Almádiban 
voltak a rendezvények.

Úgy tűnik, ma is elkelne 
egy az Almádi körhöz hason
ló, nemes cél érdekében buz
gólkodó és a város lakosságát 
megmozgató szervezet. Az 
első lépések megtörténtek, 
működik 6-7 civil szervező
dés, amelyek az elődök lelkes 
munkáját mai igényekre 
adaptálva ugyanúgy előre vi
hetik a város társadalmi és 
kulturális életét, mint tették 
ezt annak idején a nem itt la
kó, de Almádit felvirágoztat
ni akaró emberek.

Schildmayer Ferenc

Lapzárta után, de
cember 18-án, vasár
nap, 16 órakor a vá
ros új önkormányzata 
megtartotta alakuló 
ülését.

A városháza nagy
termében letette az es
küt a polgármester és 
a képviselő-testület.

Felhívás! -  Kérés!
A Nemzetközi Családév 

végén, a közeledő szeretet 
ünnepére készülődve a Ba
latonalmádi Nagycsaládos 
Egyesület nevében kérjük 
Balatonalmádi minden csa
ládját, hogy gondoljanak 
azokra az emberekre és csa
ládokra, akik nálunk jobban 
kiszolgáltatottjai a világban 
működő rossznak, a gazda
sági hanyatlásnak, és önhi
bájukon kívül menekülttá
borokban tengetik életüket, 
gyakran szétszakadt és 
csonka családokban, re
ménykedve, hogy életük 
egyszer talán jobbra fordul 
és újrekezdhetik mindazt, 
amiért nemzedékeken ke
resztül dolgoztak, a hazájuk,

a városuk, a falujuk, a föld
jük, a házuk és családjuk 
gyarapításáért, szépítéséért.

Minden hónapban sze
retnénk -  azon jószándékú 
és velük együttérző csalá
doktól -  egy kilogramm 
tartós élelmiszert kérni 
(cukor, só, rizs, liszt, tarho
nya), akik hajlandók az 
együttérzésüket ilyen 
konkrét formában is kife
jezésre juttatni.

Az adományok leadha
tók a Balatonalmádi Nagy- 
családos Egyesület irodá
jában minden hétfőn 17- 
18 óráig és minden csütör
tökön 18-19 óráig.

Megfelelő mennysiég (kb. 
500-1000 kg) összegyűjtése

esetén az elszállításról az 
egyesület gondoskodik, és 
az Új Almádi Újság követ
kező számában beszámo
lunk a célbajuttatás esemé
nyéről.

Szeretnénk szép hagyo
mányt teremteni a felajánlá
sokból és minél több ember
ben, családban felindíttatni 
a jószándékot e nemes célok 
megvalósítása érdekében.

Az adományokat a kö
vetkező címre lehet elhozni: 

Balatonalmádi Közössé
gi Ház -  nagycsaládosok 
irodája, Balatonalmádi, 
Baross Gábor út 22.

Köszönettel az NBE ne
vében:

Palkovits János



N éhány sor 
a 50. hónapról 
a városházán

1994 novem ber

A választási különkiadás 
miatt az újságunk decemberi 
száma két héttel később jele
nik meg a szokottnál. Ezért 
már túl a választásokon írom 
e sorokat. November tehát a 
téma, de megkerülhetetlen a 
december 11-e.

Nagyon fontos hónap volt 
a november. A demokrácia- 
tanulás folyamatának fontos 
szakasza, mely folyamat 
1990-ben kezdődött, az 2000- 
re kiteljesedhet.

November első heteire a 
polarizálódás, a továbbiakra 
az integrálódás volt a jellem
ző. Előbb megfogalmazódtak 
érdekek, felszínre kerültek ér
dekcsoportok, nyilvánvalóvá 
váltak gyökerek és hovatarto
zások. Aztán az érdekek 
megjelenítői kezdték elismer
ni mások érdekeit is. Koalí
ciók alakultak, listák kering
tek, bővültek, szűkültek. A 
túltelített oldatban kristályo
sodási gócok képződtek. Kel
lett volna még néhány hét a 
teljes feltisztuláshoz, de hát 
nem volt több. 1998-ban ki
csit korábban kell elkezde
nünk.

Sajnos volt sárdobálás is. 
Tetszik, nem tetszik, ez csak
nem elkerülhetetlen. Aki ten
ni akar a közért, annak ezt el 
kell tudni viselni. Ezt is meg 
kell tanulnunk.

Ami a választás végered
ményét illeti, a rám eső 50%- 
ban biztos voltam, a 60%-ot 
titkon reméltem, a közel 70% 
engem is meglepett. Köszö
nöm a bizalmat. A felelőssé
get érzem és vállalom. Más 
célom nincs, Marcus Aurelius 
után szabadon, csak a közös

ség haszna.
Balatonalmádi-Öreghegy, 

1994. december 15.
Kerényi lászló 

polgármester

A megyei ÁNTSZ járványügyi osztályának vezetője, dr. Borján Árpád 
összefoglaló tájékoztatója a fertőző májgyulladás megbetegedéséről ésa megelőzéséhez szükséges teendőkről.

Mit érdemes tudni 
a járványos májgyulladásról 

és a védekezés lehetőségéről?
A járványos májgyulladás 

(hepatitis epidemica) okozója 
a hepatitis A vírus, szemben 
a nem járványos májgyulla
dással, melyet okozhat a he
patitis B, C, D, E vírus, egyéb 
vírus, baktérium, alkohol és 
egyéb mérgező anyag. 
Ugyanakkor sárgaságot -  
mely a járványos májgyulla
dásnak a legszembeötlőbb tü
nete -  nemcsak a májgyulla
dás, hanem egyéb betegség 
(pl. epekövesség) is előidéz
het.

A hepatitis vírusok az em
bert fertőzik, betegítik meg, 
az állatvilágra (kivéve egy- 
két majomfajtát) nem veszé
lyesek. Jelenleg még nem áll 
rendelkezésünkre olyan 
gyógyszer, mely a hepatitis A 
vírust az emberi szervezeten 
belül elpusztítaná. Ez a vírus 
a külvilágban is sokáig élet
képes maradhat. 56 °C-on 30 
perc alatt, 90 °C-on 5 perc 
alatt pusztul el. A fertőtlení
tőszerek közül csak a klórtar
talmúak (hipó, klórmész, Ne
omagnol) hatásosak.

A kórokozó a szájon át ke
rül az amberi szervezetbe, a 
májban szaporodik el, és a 
széklettel ürül a külvilágba. 
Tehát a beteg ember széklete, 
a széklettel érintkezésbe ke
rült tárgyak, és főleg az em
beri kezek fertőzőek. A kéz
nek a minimális, szabad 
szemmel nem látható 
szennyeződése, fertőzöttsége 
a fő veszélyeztető tényező. A 
fertőzött kézzel érintkezésbe 
kerülő tárgyak, eszközök, étel 
vagy éppen a másik ember 
keze a betegség fő terjedési 
tényezői. Amennyiben a fer

tőzött kéz közfogyasztású 
élelmiszert, ételt fertőzne, 
vagy a fertőzött széklet az ár
nyékszéken, szennyvízcsator
nán keresztül valamilyen mű
szaki hiba folytán az ivóvízbe 
(kútba vagy ivóvízhálózatba) 
kerül, hirtelen, robbanássze
rűen néhány nap alatt nagy
számú megbetegedés lép fel 
a fertőzött ételt vagy ivóvizet 
fogyasztók körében. Ha a he
patitis A vírus okozta beteg
ségben szenvedő személy 
(akár enyhe lefolyású eset is) 
uszodába, strandra jár, annak 
vizét megfertőzheti.

A betegség 14-40 napi 
lappangás után rossz közér
zettel, gyengeséggel, fejfájás
sal, lázzal, étvágytalansággal, 
hányingerrel, gyomortáji, ha
si fájdalommal, influenza- 
szerű tünetekkel kezdődik. 
Sokszor e tüneteknek csak 
egy része jelentkezik. Néhány 
nap, esetleg 1 hét múlva lép 
fel a sárgaság. A bőr és a 
szem besárgul, a vizelet sö
tétbarnává, a széklet világos
sá válik. A sárgaság 1-4 hét 
alatt szűnik meg, a beteg 
meggyógyul, és megszűnik a 
fertőzőképessége is. Szövőd
mény szerencsére nagyon rit
kán fordul elő.

Nagyon fontos tudni, hogy 
nem mindegyik beteg sárgul 
be, lehet, hogy csak a leírt 
úgynevezett bevezető tünetek 
jelentkeznek nála. Viszont ez 
a beteg is fertőzőképes.

E betegség elleni védeke
zést három fokozatra lehet 
osztani.

1. A betegség jelenlététől 
függetlenül mindenkor na

gyon fontos a jó személyi hi
giéné, kiemelten az étkezések 
előtt és WC-használat után az 
alapos kézmosás. Mindenkor 
be kell tartam az ivóvíz- és 
élelmezéshigiénés rendszabá
lyokat. Az egészségügyi 
könyvvel rendelkező dolgo
zók már enyhe panaszok, 
enyhe tünetek esetén is for
duljanak orvoshoz.

2. Egy-egy hepatitis A ví
rus okozta megbetegedés ese
tén legfontosabb teendő a be
teg kórházba szállítása, a kör
nyezet fertőtlenítése, a kör
nyezetében élők gamma-glo
bulin védőoltása, rendszeres 
orvosi ellenőrzése és bizo
nyos munkahelyekről való ki
tiltása.

3. Hepatitis A vírus okozta 
járvány esetén az 1. és 2. 
pontokban foglaltakon túlme
nően fontos a gamma-globu
lin védőoltások kiterjesztése 
a járványügyi szempontból 
különösen veszélyeztetett 
vagy veszélyeztető kategóri
ákra (nem indokolt az egész 
lakosság oltása), a folyamatos 
fertőtlenítés végzése az érin
tett közösségekben, az élel
miszer-kereskedelmi és ven
déglátóegységekben. Indokolt 
az ivóvíz klórozása, illetőleg 
a klórozás mértékének növe
lése, a strandok, uszodák mű
ködésének felfüggesztése, az 
elhalasztható alkalmi rendez
vények korlátozása.

Az egészségügyi hatóságok 
az érintett területet folyama
tos kontroll alatt tartják.



Vásárolnánk, 
ha lenne hol!

Tizenhárom éve lakom 
Káptalanfüreden, illetve a so
kak által Tisztviselőtelep né
ven ismert részen.

Szeretek itt lakni, jó levegő 
van a sok fától, ezért is épí
tettünk családi házat, hogy 
szép erdős környezetben tölt
sük el életünk hátralevő ré
szét. Egy kis ideje azonban 
megromlott a hangulat a kör
nyék lakosságánál, beleértve 
magamat is. A szomszéd ut
cában, egészen pontosan a 
Szinyei M. P. utcában üze
melt évek hosszú sora óta egy 
kis élelmiszerbolt. A régiek
től úgy hallottam, hogy ez a 
kis üzlet valamikor társadal
mi összefogással épült azért, 
hogy a környék lakosságának 
legyen hol vásárolni a napi 
szükségleteiket. Ez a kis üzlet 
kb. 25-30 éve működött itt, 
télen-nyáron, most azonban 3 
hónapja zárva, nem kis prob
lémát okozva az itt élő em
bereknek. Úgy tudom, ma
gánkézbe került, s a példa 
szerint olyan ember kezébe,

aki megengedheti magának, 
hogy az üzletet egész évben 
zárva tartsa. Ugyanis ez a kis 
élelmiszerbolt mindössze az 
„aratás” idején volt nyitva, 4 
hónapot!

Én háztartást vezetek és 
naponta egy nagy családról 
kell gondoskodnom. Nekem 
és a környék lakóinak nagyon 
nagy problémát okoz, hogy a 
napi bevásárlást a Váci Mi
hály általános iskola mellett 
lévő Mini boltban kell elin
tézni. Arra gondoltam, ha 
sok-sok éven keresztül szük
ség volt az üzeletre, vajon 
most, amikor lényegesen töb
ben laknak itt, mint 25 évvel 
ezelőtt, miért nem éri meg 
egy üzletnek nyitva tartani?

Balogh Csabáné
Szabadságkilátó u. 21.

Ezt a cikket annak remé
nyében írtam, hogy olyan 
ember is elolvassa, aki tud és 
akar is tenni az ügy érdeké
ben!

Kellemes

karácsonyi

ünnepeket kíván 
a Kóla cukrászda

Karácsonyi 
megrendeléseiket 

a 06/60/395-533-as 
telefonszámon várjuk

Remetevölgy Kft.
Balatonalmádi, 

Törökverő köz 2.

Cipóbörze!
Őszi-téli lábbelik!

Rendkívül 
kedvezményes árak!

Nagy választék!

Január 5-én,

9-18 óráig

Balatonalmádi 
Közösségi Ház

(Baross G. út 22.)

Várjuk vásárlóinkat!

ÉLKER 
GMK

Megnyílt Almádiban a

MANNA
textil felsőruházati nagy- és kiskereskedés

M É T E R Á R U Ü Z L E T E
(Az orvosi rendelőtől 20 méterre)

Gyönyörű szövetek, kiváló minőség, kedvező árak!

Várjuk kedves vásárlóinkat, valamint készítők, 
viszonteladók jelentkezését! 

Üzletünkben padlószőnyeget, tapétát, műpadlót 
MINTA után értékesítünk!

Balatonalmádi, Baross Gábor u. 3 6 . 
Telefon: 8 8 /3 3 8 -0 1 4

K ö n y v e k ,

prospektusok, szórólapok 
nyomtatvá nyok 
számí tógépes grafika  

CoPress, Bucsy Balázs
Balatonalmádi, Laposa D . u. 8.

Kellemes 
k a rá csonyi ünnepeket 
és boldog új esztendői 
kívánunk olvasóinknak!



Művész -  emberközelben
(1994. október 25.)

Az aprónép az első két sor
ban, mögöttük a komoly fel
nőttsereg. Akad ugyan üres 
szék is, de a várakozás, az ér
deklődés valahogyan telíti a 
termet. Az Almádi Zeneisko
la igazgatónőjének üdvözlő 
szavai után színre lép Eötvös 
József, kezében mestersége 
szép címerével, a gitárral.

Semmi színpadias pózolás, 
fárasztó emelkedettség. Mo
solyában ott a gyerek, aki 
örül, hogy játszótársakra lelt.

Látva a számos zsenge korú 
hallgatót, mesél önmagáról, 
tanulmányairól, majd -  jó ta
nár módjára természetes, 
közvetlen stílusban -  minden 
felhangzó zeneművet érdek
lődést felcsigázó kis történet
tel, magyarázattal előz meg. 
Nyújtogatja nyakát az ifjú 
nemzedék, csodálkozik, hüm
mög, visszamosolyog. És 
szól a gitár! Zeng, zúg a 
csend csodás hangszere, idéz 
régi történeteket, elénk vará

zsol városokat, fakaszt mo
solyt, gondolatokat ébreszt, 
elringat, táncra invitál.

A művész megjelenít min
dent: a múltat, a jelent, a szé
pet, rejtelmeset, a váratlant, a 
mulatságosat..., a világunkat, 
a lehetőségeinket... Igen, a le
hetőségeinket: a jóra, a szép
re, a belső békére, a derűre...
-  így érzem én.

(Az a kis tücsök a szom
széd helyiség valamelyik zu
gában ugyanezt vélte bizo

nyosan, amikor ciripelésével 
a gitárművész társául szegő
dött).

A nebulók hada izeg-mo
zog a táncos lüktetés vonzá
sában, arca tétova a meren
gőbb daraboknál. Figyel!!!

Pedig már későre jár! Vas
taps, ráadás. Ragyog a terem, 
ragyognak a tekintetek. Vé
konyka gyerekhang: De jó, 
hogy eljöttünk, Gabi néni!

Nagyné Sárfi Gabriella

Szőllősi Máté képei között

Mintha csak ma lett volna, 
annyira tisztán él bennem, 
amikor talán a hetvenes évek
ben a kulturális élet egyné
mely területén közművelődé
si szakfelügyeletet szervez
tünk. Jelesül a képzőművé
szetben is, méghozzá megyei 
érvénnyel. Az elsők között az 
egyik éppen az akkor Zalaha
lápról Almádiba került Szől
lősi Máté volt, aki iskolai 
hinterlanddal is rendelkező 
festő ember volt. A művésze
ti élet akkori osztottságában 
ez sajátos, valójában tisztá
zatlan státuszt jelentett, hi

szen kiállításhoz legakadály
talanabbul az alaptagok jutot
tak. Velük szemben az is to
vábbi hátrányt jelentett, hogy 
a képzőművészet-tanároknak 
eleve kevesebb idő jutott az 
alkotásra. Szőllősi is befeje
zett képpel rendelkezett, hisz 
a többfrontos életforma meg
követelte a magáét. Aki azon
ban, mint ő is, talpon maradt, 
eleve bizonyította alkotóké
pességét. Ennek köszönhető, 
hogy az így átvészelt évek, 
évtizedek után nemcsak szin
ten maradt, de a közösségi 
házban jelenleg látható 25 ké

pe tanúsága szerint önálló ki
állításra is képessé vált, s ez 
önmagában is teljesítmény. 
Hogy a nem kifejezetten 
ideális kiállítótérben hogy 
hatnak képei, külön elemzést 
igényelne.

Ehelyett talán ezek változa
tosságát emeljük ki, ez az, 
amit azonnal észrevesz a né
ző. Sokféleség témában, mű
fajban egyaránt. A Balaton 
minden valamirevaló képző
művészt megihlet, különösen 
a festőket. Szőllősi kiállítása 
is a tó jól ismert tárgyait idé
zi, a vizet, nádat és a vitor
lásokat. Mindegyiket más 
módozatban. A Vitorlások 
kissé zsúfolt fénytöréseit az 
Egry szellemében fogant Bar
na nádas váltja, külön blok
kot alkot a négy guache, míg 
a Nyári délután vitorlásai 
mozdulatlanul állnak a fe
gyelmezetten megjelenített 
víz-ég terében. Még akttanul
mányokkal is találkozhatunk. 
S ami talán a legjelentősebb 
tény, az a felhívás, amivel az 
alkotó egy majdani városi 
képtárat ajánl fel festménye
iből.

Szelényi Pál

Albrecht Sándor megnyitója Fotó: Durst László

Sakk- 
sarok

Az 1994. november 
27-én rendezett Vegyes
bolt sakk-kupa végered
ménye:
1. Fáncsi László 

B.almádi 7,0 p.
2. Galter Gábor 

Budapest 6,5 p.
3. Borsos György 

Öreghegy 6,0 p.
4. Egyed Ernő 

B.almádi 6,0 p.
5. Varjú Lajos

B.fűzfő 5,5 p.
6. Mengyi László 

B.almádi 5,0 p.

Köszönöm minden já
tékos részvételét, különö
sen Tóth József (83 éves, 
Balatonalmádi) lelkes já
tékát és Galter Gábor (85 
éves, Budapest) nagy 
meglepetést okozó telje
sítményét.

A következő sakk-ku
pát 1995. január 22-én 
vasárnap rendezzük. 
Minden amatőr sakkozót 
szeretettel várunk!

Bobek Antal



Kézilabda

Kitűnő őszi folytatás
A férfi kézilabdázók a me

gyei bajnokság 2. helyén vár
ják a folytatást. Igaz, még két 
mérkőzés hátravan, azonban 
az eddigi eredményük már az 
NB II-be való feljutás remé
nyét sejteti.

Eredmények:
V. Egyetem-Balatonal

mádi 27-34 (11-17)
Gólok: Schőnig 12, Ács, 

Borbély 6-6, Hári 4, Árko
vits, Nagy 3-3.

FOTEX serdülő-Balaton
almádi 26-24 (13-11)

Gólok: Schőnig 11, Csefkó
4, Árkovits, Ács, Borbély 2-
2, Nagy, Papp 1-1.

Várpalota UNIO II-Bala
tonalmádi 33-33 (16-17)

Gólok: Szórád 8, Kövessi
7, Schőnig 5, Árkovits, Hári 
4-4, Ács 3, Csefkó 2.

Várpalota UNIO II-Bala
tonalmádi 28-24 (15-10)

Gólok: Árkovits 7, Schőnig
6, Kósa 4, Csefkó, Hári 3-3, 
Szórády 1.

FOTEX serdülő -Balaton
almádi 18-31 (8-15)

Gólok: Árkovits, Schőnig 
7-7, Nagy 5, Csefkó, Ács 4-
4, Borbély 2, Kövessi, Kósa 
1- 1.

V. Egyetem-Balatonal
mádi 9-32 (4-13)

Gólok: Ács 6, Csefkó, 
Schőnig 5-5, Hári 4, Bor

bély, Nagy, Kövessi 3-3, Fe
hér 2, Kósa 1.

NIKE-FAK-Balatonal
mádi 22-23 (12-13)

Gólok: Schőnig 9, Árko
vits, Borbély 3-3, Nagy, Ács, 
Csefkó 2-2, Kövessi, Kósa 
1- 1.

Balatonalmádi-Balaton
füred II. 29-26 (16-10)

Gólok: Schőnig 10, Bor
bély 8, Csefkó 3, Kövessi, 
Árkovits, Nagy 2-2, Kósa, 
Ács 1-1.

Néprajzkutatók újabb találkozója 
Almádiban

Ez év végén ismét találkoz
tak Balatonalmádiban a Ma
gyar Néprajzi Társaság Jankó 
János-díjas kutatói. A ven
déglátó, csakúgy, mint a 
megelőző évben Gráfik Imre 
volt, aki a hazai néprajzi/ant
ropológiai tudományos közé
let ezen informális összejöve
telének megszervezésével is 
jelezni kívánja kötődését szü
lőhelyéhez, Balatonalmádi
hoz.

Az időjárás valósággal ke
gyeibe fogadta a tavalyinál 
valamivel szerényebb szám
ban megjelenteket.

A házigazda időközben 
visszatért főállásban a buda
pesti Néprajzi Múzeumba, 
ahol jelenleg főosztályvezető, 
de Vas megyével, Szombat
hellyel sem szakadt meg a 
kapcsolata: tanít a tanárképző 
főiskolán. Ily módon azt is 
reméli, hogy Budapest és 
Szombathely között, mintegy 
félúton, többször is megfor
dul Almádiban. A Jankó Já
nos-díjas kutatók közül ez al
kalommal az alábbiak jelen
tek meg: Fejős Zoltán, a Kö

zép-Európa Intézet tudomá
nyos munkatársa, a Régió cí
mű folyóirat főszerkesztője; 
Knézy Judit, a Magyar Me
zőgazdasági Múzeum osz
tályvezetője; Kocsis Gyula, 
az Eötvös Loránd Tudomány- 
egyetem tárgyi néprajzi tan
székének adjunktusa; Mohai 
Tamás, az ELTE tárgyi nép
rajzi tanszékének docense; 
Sárkány Mihály, a Magyar 
Tudományos Akadémia Nép
rajzi Kutatóintézetének osz
tályvezetője; Szarvas Zsuzsa, 
az MTA Néprajzi Kutatóinté
zetének tudományos munka
társa, a Miskolci Egyetem 
kulturális és vizuális antropo
lógia tanszékének adjunktusa, 
és Vargyas Gábor, az MTA 
Néprajzi Kutatóintézetének 
tudományos munkatársa.

A kötetlen szakmai beszél
getés során, a hely adta ins
piráció következtében is, to
vább érlelődött a bel- és kül
földi idegenforgalom, a turiz
mus néprajza, antropológiája 
tárgykörében szervezendő 
térségi kutatás és előadói ülés 
előkészítése. Eközben érkez

tek meg Balatonalmádi ön- 
kormányzatának vezetői: dr. 
Kerényi László polgármester 
és Majbó Gábor alpolgármes
ter, akik, bekapcsolódva a be
szélgetésbe, számtalan helyi 
vonatkozású ténnyel, konkrét 
adatokkal igazolták a téma
kör aktualitását. Nem hallgat
ták el a legfőbb vonzerő, a 
Balaton vízminőségének ag
gasztó romlását sem, továbbá 
a Balaton-parti települések 
idegenforgalmi szolgáltatásai 
által „termelt” jövedelmek
nek a helyi önkormányzatok
hoz való igen aránytalan 
visszaszármaztatási rendsze
réből fakadó problémákat. 
Megdöbbentő volt hallani, 
hogy a mintegy 9000 állandó 
lakosú Balatonalmádi a nyári 
szezonban 40 000 fő körüli 
nyaraló, turista igényeit kell 
kielégítse. Mindezen kérdé

sek, összefüggések többolda
lú elemzést kívánnak, s sze
rencsés lehet a néprajzkuta
tók, antropológusok és a he
lyi, térségi képviselők, veze
tők különböző szempontú, de 
céljaiban összehangolt meg
közelítése.

A találkozó résztvevői nem 
üres kézzel távoztak. Selme
czi Kovács Attila, a Néprajzi 
Múzeum főigazgató-helyette
se jóvoltából mindnyájan 
gazdagabbak lehettek díjuk 
névadójának, Jankó János há
rom művének (Millenniumi 
falu, Finnországi jegyzetek és 
Kalotaszeg magyar népe) új 
kiadásával. Az almádi talál
kozások emlékét pedig a pol
gármester úr által átadott, Ba
latonalmádiról szóló repre
zentatív fotóalbum segítheti 
maradandóvá s kézzelfogha
tóvá tenni.



Karácsonyi ajándékok
Lehet-e egy iskolában ka

rácsonyi ajándékokról beszél
ni? Lehet-e az ajándékozás 
része az iskolának, vagy ép
pen az iskolát körülvevő tár
sadalmi környezetnek? Felis
meri avagy észerveszi-e a tár
sadalmi környezet, hogy a 
szerényen élő iskolák diákja
inak lehetőség lenne valamit 
juttatni, valamit adni, így ka
rácsony előtt valamit ajándé
kozni?

Azt mondhatjuk, hogy álta
lában nem?! Az általában, az 
általánosság azonban idén a 
vörösberényi diákok esetében 
nem igaz. Mit is kapnak a vö
rösberényi diákok a nagy ün
nep előtt? Az iskola s lakói 
térítésmentesen kaptak fa te
tőanyagot az iskolakertben 
készülő nyitott tanteremhez a 
VERGA Rt.-től. Ezt a fa
anyagot ajándékképpen szál
lították a NIKE TRANS Kft.

autói a helyszínre. A tetőre 
kerülő gyönyörű cserepeket a 
BRAMAC Kft. bocsátja ren
delkezésünkre. Természete
sen minderre mondhatja a 
holnapban nem gondolkodó 
kisdiák, hogy „...ebből mi az 
enyém?” A válaszom az len
ne: ez mind amiről eddig be
széltem. S figyelj még, kér
lek: vadonatúj erősítőt kapsz 
társaiddal a bulikhoz a Fórum 
Rt. és az Árkádia Hotels Kft. 
télapója által, s hogy az erő
sítő hangot is adjon, a Vide
oton Holding Rt. féláron 
nyújtott át négy db profi 
hangfalat.

Ez mind? Tök jó -  vála
szolná képzeletbeli beszélge
tőpartnerem. Itt véget is ér
hetne tudósításom, ha nem 
csengene fülembe az iskolán
kat rendszeresen körülvevő 
vád: „Vörösberény túlkölte

kező, túl sokat fogyaszt a vá
rosi költségvetésből”.

Ennek ellenkezőjéről győzi 
meg talán a tisztelt olvasót a 
fenti néhány ajándék beszer
zése, s egy idézet, melyet az
zal a reménnyel írok le, hogy 
talán nem jellemző ránk.

„Túl sok iskolát vezetnek a 
kolumbuszi elveken, azaz

-  amikor Kolumbusz elin
dult, nem tudta, hová megy,

-  amikor megérkezett, nem 
tudta, hol van,

-  amikor visszaérkezett, 
nem tudta, hol volt,

s mindezt közpénzen tet
te.”

(Michael P. Brunt)”

Persze, persze... mindent 
feledtet velünk, ha diákjain
kat örülni látjuk majd az is
kolai karácsonyfa körül, s 
csillogó szemmel örülnek... 
mindannak, ami ajándék...

Kellemes ünnepeket kíván 
Önnek a Vörösberényi Álta
lános Iskola nevében:

Polyák István 
iskolaigazgató

Almádi sikerek 
a diákolimpián

Elkészült az elmúlt tanév diákolimpiai versenyeinek megyei 
összesítése. A megyei diáksport-tanács listáján a Györgyi Dé
nes Általános Iskola az előkelő nyolcadik helyet szerezte meg. 
Kiemelkedően szerepeltek az iskola úszói, akik a legeredmé
nyesebbek voltak az egész megyében! Rajtuk kívül felkerültek 
a táblázatra az atléták, a labdarúgók, és triatlonban is szerez
tünk értékes pontokat.

Elgondolkodtató, hogy az iskola tanulói úgy érték el a me
gye 160 iskolája közül ezt az előkelő helyezést, hogy az in
tézménynek nincs tornaterme, és még az előcsarnokban is tar
tunk testnevelés órákat. Így is jónéhány testnevelés tagozatos, 
valamint jól felszerelt iskolát tudtak tanulóink megelőzni.

Biztos vagyok benne, ha novembertől márciusig is olyan 
kedvező körülmények között dolgozhatnánk, mint ősszel és 
tavasszal, még több sportágban érhetnének el a gyerekek je
lentős eredményeket, ami az ő javukat szolgálná.

Iskolánk tehát tornaterem nélkül is bizonyított!
Nem kellene már ide egy tornaterem?

Halmay György

Így láttuk...
A Váci Mihály iskola II. 

a és b osztálya egy verőfé
nyes október végi napon 
gyalogos kirándulást tett. 
Többek között megtekintet
ték az Öreghegyen álló 
Óvári-kilátót, útbaejtve a 
vöröskő felüljárón emlék
képpen elhelyezett korabeli 
gőzmozdonyt is. Éppen ott 
jártam, találkoztam a cso
porttal és elmeséltem nekik, 
miért is áll éppen itt egy ma 
már nemigen látható gőz
mozdony.

Eltelt egy hét, vagy 10 
nap, és kaptam posta útján 
a fenti iskola II. osztályos 
tanulóitól egy borítékot. A 
borítékban meglepetésemre 
néhány kisdiák rajzai, 
ahogy ők 
emlékezet
ből látták a 
hídon álló 
csodálatos 
gőzgépeket.
A képek kí
sérőlevelé
ben Németh 
Béláné és 
Varga Lász
lóné peda

gógusok a gyermekek ne
vében is megköszönték az 
élményt, mivel a látvány ál
tal mindnyájan gazdagab
bak lettek, ahogy ezt leve
lükben kifejezték.

Ezúton felhasználva az 
Almádi Újság nyilvánossá
gát, megköszönöm nektek, 
kedves II. osztályos lányok 
és fiúk, érdeklődéseteket, 
rajzaitokat a mozdonyról, 
melyek közül -  sajnos csak
-  egyet be is mutathatok. 
Külön köszönet a kísérő 
pedagógusoknak, akik ilyen 
program által megismerte
tik a legfiatalabb generáci
óval városunk emlékeit.

Majbó Gábor

Boda Tamás rajza



A jótündér hegedűje

Portréféle egy ifjú tehetségről
Úgy rémlik, hogy vagy két 

évvel ezelőtt egy csillogó 
szemű gyerek bejött a közös
ségi házba, körülnézett, majd 
leült a sarokban veszteglő 
zongorához és lazán játszani 
kezdett. Meglepő biztonság
gal ütötte a billentyűket. Fel
figyeltem a klasszikus muzsi
kára. Kérdésemre csak fog
hegyről annyit mondott, 
Győrbe jár a konzervatórium
ba, de ő hegedűt tanul. Elgon
dolkodtam: mi lenne, ha még 
zongorázni is tanult volna...

-  Amikor most beszélget
tem Halász Ferivel, felidéző
dött bennem ez a kép. Igaz, 
most már a maga 16 eszten
dejével meglett fiatalember, 
és ahogy hallottam, rövid idő 
alatt nem akármilyen karriert 
futott be. Jelenleg a Rajkó 
Zenekar egyik prímása.

-  Hogy is kezdődött?
A Bajcsy-Zsilinszky úti 

óvodába járt, majd a Váci is
kolában egyengettéke első lé
péseit a zene felé. Bekerült 
Veszprémbe a zeneiskolába, 
ott 6 éven keresztül Kollár 
Kálmán hegedűtanár tanítvá
nya lett. Felvételt nyert a 
győri zenekonzervatóriumba. 
Aztán egy hirdetésre felfi
gyelve elment és jelentkezett 
meghallgatásra a Rajkókhoz. 
Július volt és szeptemberben 
már játszott a zenekarral. 
Mint a mesében, olyannak 
tűnt ez a történet. Ahogy Kol
lár Kálmán Liszt-díjas kar
nagy neve elhangzott, hihető 
lett minden.

Úgy beszélt a mesterről Fe
ri, mint a zene magaslatait 
birtokló jóságos tündérről, 
aki szárnya alá vette őt, és át
adta azt a láthatatlan aranyal
mát, ami csak a kiváltságo
soknak adatik meg.

Így megkértem Kollár kar
nagy urat, írjon pár sort erről 
az almádi gyerekről.

Veszeli Lajos, a régi ba
rát kérésére álltam kötél

nek, hogy Halász Feri -  
volt tanítványom -  portré
jához hozzátegyek egy s 
mást

Ahogy Feri mesélte, már 
járt a zeneiskolába, mikor 
szülei valahogy megtud
ták! Magától állt be abba a 
sorba, amiből már nem le
het kilépni! Eddigi rövid kis 
életpályája során néhány 
megdöbbentő kérdőjel 
akad számomra, amire a

mai napig nem ismerem a 
választ. Ferivel -  úgy hal
lottam -  elég sok baj volt 
az iskolában. Nálam a ze
neiskolában, ahogy mon
dani szokás, mint egy falat 
kenyér: udvarias, halk sza
vú, pontos, teljesen meg
bízható, kedves fiú volt, 
akinek soha semmit nem 
kellett kétszer mondani. 
Szorgalmasan gyakorolt, 
órákig, naponta, egyetlen 
egyszer sem csíptem el, 
hogy nem tudja az anya
got, aztán jött az ered
mény: országos verseny, 
különböző 1. díjak, nívódí
jak, és a sokat álmodott

felvételi a győri konziba, 
ahová az összes felvételi
ző közül a legmagasabb 
pontszámmal került be, 
majd egy éven belül az 
áhított iskolát szinte szó 
nélkül otthagyta...!

Megdöbbenéssel hallot
tam a hírt, és eszembe 
sem jutott, hogy Ferit okol
jam, inkább az a pokoli 
gondolat bujkál azóta is 
bennem, hogy biztosan jó-

e az az iskolarendszer, 
amelyik egy ilyen nagysze
rű Halász Ferit nem tud 

megtartani.
Nem az én feladatom, 

hogy e kiváló városi lap -  
amire Veszeli a garancia -  

hasábjain meditáljak Feri 
kapcsán oktatási rendsze
rünk egy-két fehér foltjáról. 
Helyette inkább még egy 
mondta a „Professzor”-ról: 
a vele töltött néhány évre 
igen szívesen emlékszem 
vissza, és ha egy jótündér 
teljesítené egy kívánságo
mat, hegedűtanár kollégá
imnak sok-sok Halász Ferit 
kívánnék, mindannyiunk

örömére és a zenét kedve
lők gyönyörűségére.

Kollár Kálmán

* * *

Hát íme a pedagógus, a ze
nész, a karnagy, a tehetség- 
gondozó elfogulatlan vallo
mása Halász Feriről.

Úgy érzem, a krónikásnak 
ezek után nem is lehet más 
feladata, mint jelezni minden
ki felé, hogy a tehetség isteni 
ajándék, csak hinni kell ben
ne.

Halász Feri nyár végén a 
Rajkó Zenekarral és a tánc
karral Japánban vendégszere
peit. Hirdette kis hazánk ze
nekultúráját, üzenetet vitt a 
Balaton partjáról és váro
sunkból, Almádiból. 6000 
ember előtt játszani Brahm
sot, Liszt Ferencet 16 tagú 
zenekar élén felemelő dolog. 
Igaz még nem az első prímás, 
de már volt és lesz lehetősé
ge.

Jelenleg a Talentum Zene- 
művészeti Szakiskolába jár, 
ahol a nap minden percét a 
zene, a gyakorlás foglalja le.

Első évben a tandíját Al
mádi várostól és az almádi 
alapítványtól kapta, havi két
ezer forintot. (Ezt beszélgeté
sünk során többször kérte, 
hogy köszönettel említsem 
meg.) Idén már tandíjmentes 
kitűnő tanulmányi előmenete
le miatt. Hétvégeken hazajár 
Almádiba, testvérei és édes
anyja várják. Legközelebb a 
nagycsaládosok bálján lép fel 
hegedűjével, hogy hitet önt
sön azokba a kis nebulókba 
is, akik most őt nézik csillogó 
szemmel.

Jó utat, Feri,s tovább, szár
nyaljon a hegedűszód minnél 
messzebbre, hogy elvigye a 
tehetség és a művészet üze
netét.

V.L.



Horgászsarok
Karácsony szentestéjén, 

amióta csak emlékszem, csa
ládunkban halászlé a hagyo
mányos vacsora, s mivel a 
Gorenje-láz csak néhány éve 
kapott lábra, a szükséges ha
lat mindig frissen kellett fog
nom. (Boltban pontyot venni, 
bár néha már előfordul, akko
riban szentségtörés számba 
ment.) A történet egy ilyen ka
rácsony előtti halfogásról szól.

Az oroszlányi erőmű hűtő
taván horgásztunk december 
közepén. Közel s távol az 
egyetlen lehetőség, amely si
kerrel kecsegtetett. Hideg, 
havas időben igyekeztünk né
gyen az erőmű-csatorna befo
lyójához, kellő súlyú és meny
nyiségű szerelék alatt gör
nyedve. Szerencsénkre össze
akadtunk egy öregg helybéli 
sporival, Józsi bácsival, aki 
tanácsaival nagyban megnö
velte esélyeinket. (Sokfelé 
horgásztam már az ország
ban, s szinte mindenütt talál
tam ilyen Józsi bácsit. Meg
tanultam becsülni s meg is 
szerettem nyugodt, bölcs se
gítőkészségüket, akár a tős- 
erdői Tisza-holtághon, az 
Ipolyon vagy a Szajki-tavak
nál hozott össze velük a jó
szerencse. Egyiküktől szár
mazik egy, a baráti körben 
szállóigévé vált mondás. A 
Don-kanyari visszavonulást 
ecsetelte az öreg néhány kis
fröccs után, és mikor megkér
deztem, meddig hátráltak, jött 
a válasz, „Marszelléig”. Meg
jegyeztem: akkor ugyancsak 
futni kellett. Józsi bá’ meren
gett egy ideig, majd bólintott. 
„Hát egy kicsit mögrözzen
tettek minket.”)

Oroszlányban is megfogad
tuk a jó tanácsot s a legme
legebb vizen dobtuk be hor
gainkat, ahol a pontyok ban
dáznak télvíz idején. A dol
gok reményeink szerint ala
kultak, már egy-két hal is volt 
a szákban, amikor megjelent 
aegy kis társaság, s bár csak 
hárman voltak, meglehetős 
zajjal érkeztek. Összeguban

colt zsinórokkal, panyókára 
vetett viharkabátban, félre
csapott kalapban. Az összha
tás világosan jelezte, hogy a 
hideg elleni védelmet nem a 
réteges öltözékben találták 
meg. Különösen egyikük, aki 
helyi patrónusunk mellé tele
pedett. Szegény öreg gyana
kodva nézte az előkészülete
ket, fejét vakargatva tekinge
tett rám -  másik szomszédjá
ra -: mi lesz ebből?

Az lett, hogy az első dobás 
keresztezte mindkét szerelé
két a vízben. Hiába méltat
lankodott, a viharkabátos 
megnyugtatta. „Semmi baj 
papa, egyenesen dobtam”. 
Ezzel a vitát lezárta. Vala
hogy bevarázsolta másik zsi
nórját is a tóba, s csatlakozott 
társaihoz, akik néhány méter
rel arrébb már erősen barát
koztak egy pálinkásüveggel. 
Merthogy tényleg hideg volt. 
Józsi bátyánk toporgott egy 
ideig, majd úgy döntött, meg
nézi, hogy állnak a szerelé
kek. Ebből lett az első bonyo
dalom, mert amint tekerni 
kezdte az orsó karját, a szom
széd kapásjelzője azonnal le
esett a vízre. Úgy látszik, az 
üveg mellett volt idő a botok
ra is figyelni, mert máris dü
börögtek a 46-os gumicsiz
mák lefelé a tó partján, de 
olyan iramban, hogy behúz
tam a fejem és vártam a csob
banást. Valahogy mégis sike
rült megkapaszkodnia a bo
tokban, és nem törődve a fi
gyelmeztetéssel, miszerint ez 
nem kapás, bevágott. Még
hozzá -  a laza zsinór miatt -  
jó nagy ívben. Ettől viszont 
egyensúlyát vesztve -  ami 
nem csoda -  megpördült saját 
tengelye körül. Többször is. 
Gyönyörűen betekerte magát 
a zsinórba. Fetrengtünk a rö
högéstől, amint megpróbálta 
magát kiszabadítani. Klasszi
kus burleszkfilmbe illő jele
net volt, s jó negyedóráig mit 
sem törődve a halakkal csak 
a könnyeinket törölgettük. 
Kivéve Józsi bácsit, aki, mi

után szétbogozta az össze
akadt szerelékeket, feladta a 
harcot és összepakolt. Így vi
szont én kerültem kínos hely
zetbe, mert közvetlen szom
szédja lettem az egyelőre 
gúzsba kötött viharkabátos
nak, bár úgy nézett ki a do
log, hogy csak egy használ
ható botja marad, mert a rá
tekeredett zsinórt végül bics
kával vagdosták le róla.

Újabb 5 perc ingyencir
kuszban volt részünk. Régi 
horgász lehetett, mert becsü
letére legyen mondva, ilyen 
állapotban is újraszerelte a 
horgokat. Az önetetőt meg
tömte egy kétkilós vekniből 
áztatott kenyérrel. Némi im
bolygás után bedobta az orra 
elé. Miután így elrendezte 
dolgait, a megpróbáltatásokat 
kiheverendő visszatért az 
üveghez. Fél óra átmeneti 
csend után, mikor már rende
ződni látszottak a dolgok, mi 
is horgainkkal voltunk elfog
lalva, tényleg kapása volt. 
Újabb dübörgés a meredek 
partoldalon (amit valaha 
„gondosan” kibetonoztak, de 
az idők folyamán ez a beto
nozás rendesen darabokra is 
tört.). Ezúttal nem volt sze
rencséje. Banánhéjnak, amin 
szó szerint elcsúszott, a botok 
mellett hagyott áztatott ke
nyér bizonyult. Arra lépett rá, 
s a lejtőn lefelé futva teljes 
lendülettel, teljes hosszában 
arccal csapódott az összetört 
éles betonra. A csattanástól 
végigfutott a hideg a hátamon 
és -  lehet, hogy csúnya do
log, de -  azonnal kapásjelző
immel kezdtem foglalkozni. 
Azt azért még láttam a sze
mem sarkából, hogy feláll és 
véres arccal sántikál a vízhez. 
Úgy tűnt, túléli az esetet. 
Hangja legalábbis megjött. 
Fortisszimó szidott mindent 
és mindenkit. Cimborái sem 
vették szívükre az esetet, 
mert helyükön maradva jókat 
derültek a baleseten. Én pe
dig mereven és néma csönd
ben néztem a botokat. Míg

nem valaki megveregette a 
vállamat és hátrafordulva egy 
arcot láttam kb. egy arasznyi
ra. De milyen arcot! Nem 
részletezem, elég legyen any
nyi, hogy az orráról lenyúzott 
bőr minden lélegzetvételre 
meglibbent, merthogy a szája 
előtt lifegett. Ráadásul a víz
zel elmaszatolt vér az egész 
fejét beborította. Nem kaptam 
levegőt. Pláne, amikor az arc 
megszólalt, hogy: „Te! Ha
ver! Nagyon csúnya?” Egy 
ideig nem válaszoltam, mert 
komoly feladatot jelentett, 
hogy gyomromat -  amely egy 
gyorslift sebességével igye
kezett a torkomba -  valahogy 
fékentartsam. Nagy nehezen 
azért annyit kinyögtem: „Na
gyon”. Máris fordultam 
vissza a kapásjelző felé, de 
ezzel még nem értek véget a 
szenvedések, mert megjelent 
egy kéz, benne meghatároz
hatatlan színű és borzalmasan 
mocskos rongydarab -  valaha 
talán zsebkendő lehetett -, és 
már hallottam is a jól ismert 
hangot: Te! Haver! Lemos
nád? Ez már sok volt. Igye
keztem egyenletesen venni a 
levegőt, és erősen koncentrál
ni, de megszólalni így sem 
tudtam. Csak a fejemet ingat
tam egyszer-kétszer, azt is 
óvatosan. Az elutasítás egyér
telmű lehetett számára, mert 
morgott valamit és hál’ isten
nek otthagyott. Egyszerre na
gyon elegem lett a horgászat
ból, és szentségtörés ide vagy 
oda, úgy döntöttem, mégis a 
veszprémi piacon veszem 
meg a szentestére szánt pon
tyokat.

Bár ez az eset jó tíz éve 
történt, azóta sem jártam az 
oroszlányi erőmű hűtőtaván. 
Igaz, egy barátom megígérte, 
elvisz újból és elfelejteti ve
lem a nem éppen kellemes 
emlékeket, eddig még nem 
jött össze a dolog.

Talán majd jövő december
ben.

Nagy Ferenc



A Jézuska csatos cipője
Engedjék meg, hogy leg

kedvesebb lapomnak egy tör
ténettel kedveskedjek.

Kárpátalján, ahol a havas 
hegyek az égig érnek, gye
rekkoromban az őzikék a te
nyerünkből ettek, és friss for
rásvíz volt az italunk, a szom
szédunkban egy szegény ru

szin favágó élt a feleségével 
és két gyermekével. A kis
lányt Anncának hívták, a fiút 
Fedornak. Gyakran játszot
tam velük. Azon a december 
24-i délutánon is...

Már jól belemelegedtünk a 
játékba, amikor egyszer csak 
csengettyűszóra lettünk fi
gyelmesek. Az ajtóhoz rohan
tunk, kinyitottuk, és majd el

állt a lélegzetünk. A Jézuska 
állt ott, talpig fehér lepelben! 
Belépett, a komódra egy szé
pen díszített kis karácsonyfát

és egy nagy kosarat varázsolt, 
amiben mindenféle finomság 
illatozott. Nem szólt egy szót 
sem, és pillanatok alatt távo
zott, nekem mégis megakadt 
a szemem valamin. Önkénte

lenül felkiáltottam: -  Jé, a Jé
zuskának pont olyan csatos 
cipője van, mint édesanyám
nak!

Így történt, hogy anyukám 
beavatott a Nagy Titokba: A 
Jézuska a szívünkben él, és a 
karácsony a legnagyobb aján
dék, a szeretet ünnepe.

Karácsony közeleg. A sze
retet ünnepe. Kívánom, hogy

otthonukba költözzön béke, 
szívükbe megértés, asztalukra 
finom ételek!

Jókívánságaim mellé fo
gadjanak szeretettel néhány 
olcsó és nagyon finom kará
csonyi receptet.

Pulyka
saláta

Pulyka szárnyából a 
szokásos módon húsle
vest készítünk. Leszűrjük, 
a levest tetszés szerinti 
betéttel adjuk asztalra. A 
zöldséget kiszedjük, 
összevágjuk, nyers vö
röshagymát is kockára 
vágunk, a főtt szárnyat 
lefilézzük, bőrét leszedjük 
és a húst szintén kockára 
vágjuk. Adhatunk még 
hozzá kockára szelt al
mát, esetleg ananászt. 
Mindezt összekeverjük, 
majd majonézt adunk 
hozzá. Friss salátadíszí
téssel vagy anélkül -  fi
nom előétel.

Gesztenyés 
pulyka

Egy filézett egész puly
kamellet vékonyra klopfo
lunk és besózzuk. Meg
kenjük gesztenyepürével, 
amire egy sor savanykás, 
párolt almapürét terítünk. 
A húst összetekerjük, 
hústűvel összetűzzük, 
beborítjuk szalonnacsí
kokkal és fólia alatt rövid 
párolás után pirosra süt
jük. Felszeletelve burgo
nyapürével, sült almával 
tálaljuk. Díszíthetjük őszi- 
barack- vagy meggybe
főttel, esetleg szilvával.

Mákos guba
Édes kiflit centis dara

bokra vágunk (szemé
lyenként két kiflit számol
va), és vajon szép ropo
gós pirosra pirítjuk. Üveg
tálba tesszük, leöntjük 
vaníliás tejjel, mazsolát 
és szárított gyümölcsöt 
keverünk közé, majd tá
laláskor gazdagon meg
hintjük mákkal és mézzel.

Pusztai Irén

Ékszerjavítás, ékszerkészítés, 
tört arany, tört ezüst 

felvásárlása 
Tiko Time ébresztőórák, 

karórák, faliórák, 
ajándékok, játékok, 

képeslapok,
Helia-D termékek 

a legkedvezőbb áron

VÁRJUK TISZTELT 
VÁSÁRLÓINKAT!
Telefon: 338-661

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
csatornaépítés, 

-javítás

Kis József, 
Balatonalmádi, 

Rozmaring u. 41.

Tel.:

88/338-871
60/395-324



Válasz egy olvasói levélre.
Az Új Almádi Újság 1994 no

vemberi számában Dudás Zsolt 
Fűzfői u. 63. sz. alatti lakos ol
vasói levélben kérte a polgár- 
mesteri hivatal állásfoglalását a 
benzinkút esetleges áttelepítésé
nek lehetőségéről.

A benzinkút áttelepítésének 
kérdése már a város általános 
rendezési tervének 1989. évi tel

jeskörű felülvizsgálata során fel
merült.

Az akkor jóváhagyott és még 
most is hatályos rendezési tervi 
szabályozás hosszú távon a je
lenlegi benzinkút megszünteté
sét írja elő és a 71-es főút kül
területi szakaszán biztosít terüle
tet egy tükrös üzemanyagtöltő 
állomás telepítésére.

A fenti területrendezési sza
bályozás végrehajtásának konk
rét időpontját sem az azt jóvá
hagyó tanács, sem azt követően 
az önkormányzat nem határozta 
meg, nem utolsósorban a kitele
pítéshez szükséges pénzügyi fe
dezet hiányában. Emlékeztetőül 
meg kell jegyezni, hogy az ön- 
kormányzat az utóbbi években 
igen jelentős összegeket költött 
az általános rendezési tervi elő
írások végrehajtására. (A vörös
berényi magtárépület és környé
ke, valamint a Panoráma Klub 
megvásárlása, a horgászkikötő 
területének feltöltése és megvá
sárlása).

Átalakulását követően a MOL 
Rt. európai szintű töltőállomás 
hálózatot kíván létrehozni rész
ben új kutak telepítésével (MOL 
2000 standard szerint), részben 
a volt ÁFOR hálózat rekonstruk
ciójával. A rekonstrukció végre
hajtására a MOL Rt kétféle 
megoldást dolgozott ki:

-  a meglévő ÁFOR kút teljes 
elbontása után annak helyén 
MOL 2000 standard szerint új 
töltőállomás létesítése,

-  a jó műszaki állapotú kutak 
esetén arculatváltással (egységes 
színösszeállítás, egységes rek
lámelemek kihelyezése, szolgál
tatás bővítése stb.) a korábbi 
szinthez képest magasabb szol
gáltatásokat nyújtó töltőállomá
sok kialakítása. A MOL Rt. a 
balatonalmádi töltőállomás ese
tében ez utóbbi megoldást vá
lasztotta, az arculatváltásra kért 
és kapott engedélyt az építési 
hatóságtól. Az arculatváltás mel
lett olyan technológiai átalakításra 
is sor kerül, amely a rendszerből 
történő üzemanyag-kipárolgás ki
zárásával jelentős mértékben 
csökkenti a légszennyezést.

Az építési hatóság által enge
délyezett és az építési engedély
hez egyébként sem kötött (tech
nológiai) munkák a hatályos te
rületrendezési szabályozás, a ki
telepítési javaslat ellenére is el
végezhetők. Az építési engedély 
megadásához -  az érdekelt szak
hatóságok és közművek nyilat
kozatán túl -  önkormányzati 
hozzájárulást a jogszabályok 
nem írnak elő, ezért hatáskör hi
ányában az építési hatóság nem 
is terjesztette a képviselőtestület 
elé a benzinkút átalakításának 
ügyét.

Amennyiben a MOL Rt. a 
benzinkút rekonstrukciójára az 
első megoldást választotta vol
na, a töltőállomás teljes elbon
tását követően a hatályos rende
zési tervi előírás alapján új ben
zinkút létesítésére nem kapott 
volna építési engedélyt. Ez eset
ben az önkormányzat képviselő- 
testületi döntése kellett volna a 
benzinkút megszüntetéséből 
adódó kártalanítási kötelezettség 
pénzügyi fedezetének biztosítá
sára, illetve ennek hiányában a 
rendezési terv módosítására, az 
újjáépítés lehetőségének biztosí
tására.

Az általános rendezési terv
ben javasolt új üzemanyagtöltő 
állomás telepítési helye -  amely 
a kárpótlással érintett területen 
van -  a tulajdoni viszonyok ren
dezését követően kisajátítási el
járással biztosítható a legköze
lebbi rekonstrukció időpontjáig.

Addig is egy megszépült, 
szolgáltatásaiban kibővített és a 
környezetvédelmi igényeket ma
gasabb szinten kielégítő benzin
kutat lehet használni és kell el
viselni.

Zana András 
építési csoportvezető
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