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

Hurka, kolbász, szalonna, 
Jó gazdának nincs gondja. 
Vivát!

Boldog új évet kívánunk!



Torgyöpi Csárda
Almádiban az 1800-as évek közepéig a szőlőbeli épületeken kívül két 

nevezetes épület volt, a két csárda, amelyeket Alsó, illetve Felső Csárda 
néven ismerünk. Az Alsó Csárdát Torgyöpi Csárdának is nevezték, nem 
tudni, hogy honnan származik ez a név. Nevezetessége az volt, hogy az 
épületen keresztül húzódott Veszprém és Zala vármegyék határa. Kérdéses, 
hogy szándékos, vagy véletlen cselekedet következménye volt ez az orszá
gos hírnévre szert tett különlegesség.

A csárda építési ideje nem ismert, csupán a veszprémi káptalannal, mint 
földesúrral kötött és levéltárakban fennmaradt bérleti szerződésekből 
kapunk információt a csárdáról. A káptalan általában Almádi pusztát adta 
bérbe, amelyen a szőlőkön kívül minden egyebet (csárdákat, réteket, nád
vágást, halászatot stb.) értettek. Földrajzi értelemben Almádi vízparti, sík 
részét nevezték pusztának, a többi részt szőlőhegynek nevezték. Tekintsük 
át az Alsó Csárdára vonatkozó, levéltárban őrzött szerződésekből származó 
adatokat, kronologikus rendben.

-1760. október 25. Fülöp Mihállyal kötött szerződésben „...az épületek 
tetejét és kerítését a bérlő javítja” kitétel szerepel, tehát meglevő épületről, 
illetve annak esetleges javításáról van szó. Úgy vélhetjük, hogy a csárda az 
1750-es évek elején épülhetett, nem kizárva egy korábbi időpontot.

-1766. Fülöp Mihály, mint korábbi bérlő ismét árendába kérte Almádi 
pusztát, amit Lőrincz István szentkirályszabadjai nemes ember már három 
éve bérelt. A bérleti szerződések általában három évre szóltak, amit akár 
többször is meghosszabbítottak.

-1766. Lőrincz István kérte a bérlet meghosszabbítását, amit megkapott. 
Az igen részletes szerződés végén rögzítették, hogy 3 esztendő eltelte előtt 
3 hónappal jelezze további szándékát.

-1772. október 26. Lőrincz Istvánnal, a már két alkalommal megújított 
szerződést meghosszabbítják újabb két évvel.

-1774. október 26-án további két évre kötöttek szerződést és Lőrincz 
Istvánt ez alkalommal kötelezték az Alsó Csárdánál nyolc öl (kb. 15 méter) 
hosszúságú, kőfalas fészer megépítésére, amelyhez az „Uraság” adja az 
anyagot.

-1796. Felsőőrsiek bérbe akarták venni a csárdát, Lőrincczel azonos 
feltételekkel. Ebből következik, hogy Lőrincz István nagyon sokáig bérelte 
a z  Alsó Csárdát.

-1803. Az Alsó Csárdának külön bérlője volt (tehát nem a pusztát 
bérelte) Nagy József személyében, aki később a káptalan úriszéke elé 
került, mert rablott holmit találtak nála.

-1817. április 6. A veszprémi Primus Jánosnak adták bérbe a csárdát bor 
és húsmérési joggal. A pusztát is megkapta nádlással, kaszálással és tüzel
ni valóval együtt 200 váltóforint éves bér fejében.

-1823. március 19. A veszprémi Rozmán Istvánnak adták bérbe Almádi 
pusztát egy esztendőre 320 váltóforint ellenében.

-1828 Rosos Ignác és Kováts Dániel bérlők két évre átengedték az Alsó 
Csárda haszonvételét 130 váltóforint ellenében Szelestey Ferencnek.

-1829. november 17. A káptalan a veszprémi Tóth Jánossal kötött kon
traktust, ami 1830 évi Szt. György naptól számított egy évig volt érvény
ben.

-1840. április 7-én kötött szerződés értelmében három évre Kun István 
vette bérbe az Alsó Csárdát 100 váltóforint ellenében.

-1845. Szent György naptól 1848. Szent György napig ismét Kun István 
a bérlő, de akkor már a Felső Csárdát is bérli.

Az 1858. évi kataszteri felmérés szerint az Alsó Csárdához a következő 
területek tartoztak.

3365 hrsz. legelő 180 négyszögöl
3366 hrsz. legelő 30 négyszögök
3367 hrsz. lakó és gazdasági épület

udvarral, 157. házszám 330 négyszögöl
3368 hrsz. zöldségeskert 48 négyszögöl
3369 hrsz. legelő 183 négyszögöl
3370 hrsz. zöldségeskert 173 négyszögöl
3871 hrsz. komlókert 332 négyszögöl

Az államosításig káptalani tulajdon volt az Alsó Csárda, amelynek mint 
előzőekben láthattuk, folyamatosan volt bérlője. 1866. szeptember 22-én 
döntés született arról, hogy a káptalani erdőkerülő fogja lakni az épületet. 
Tekintettel arra, hogy az iratok hiányosan maradtak fenn, nem ismeretes, 
hogy mikor szűnt meg a csárda funkció. 1871-ben káptalani cselédházként 
említik az iratok, amelyben az erdőkerülő, vagy a juhász lakott. 1888-1907. 
között kiadott helységnévtárak Torgyöpöt mint Almádihoz tartozó lakott 
helyet említik, 5, 8, 12 fő lakossal. Az 1930-as években a káptalan erdőőre 
lakott benne. 1909-ben és 1938-ban a vasút és a 71. számú út számára 
kisajátítások történtek, így egyre kisebb terület tartozott az egykori 
csárdához.

E rövid áttekintésből képet kaptunk egy több mint kétszáz éves épület 
sorsáról, amelyet 1832-től mint Almádi nevezetességét említik, sajátos 
helyzete miatt, amit Eötvös Károly is megemlít „Utazás a Balaton körül” 
című művében. Még egy adatot kell zárásként megemlíteni a csárdával 
kapcsolatban. 1844-ben vita támadt a veszprémi káptalan és Zala megye 
között a Balaton vizében levő határt illetően. Egyesség a felek között nem 
jött létre, ezért kijelölt bíróság döntötte el a vitát. Ennek során 1844. 
szeptember 6-án helyszíni szemlét tartó nádori bíróság tagjaként, Deák 
Ferenc is járt az Alsó Csárdában és a vitát eldöntő okiraton olvasható 
sajátkezű feljegyzése.

A csárdából ma már nem látható semmi, csupán egy kerítésbe épített 
megyei határt jelző kő - amelyet az 1858 évi felméréskor helyeztek el - 
emlékeztet a híres csárdára.

Schildmayer Ferenc

Az Alsó Csárda képe 1885. körül

Az 1858. évi térkép részlete.



Az értékőrző
In memoriam Holló Miklós

A születésnapomon távozott kö
zülünk Balatonalmádi egyik megha
tározó személyisége, a községből 
várossá váló település tekintélyes 
szakembere, a közigazgatás, a köz- 
művelődés és a közoktatás megke
rülhetetlen szaktekintélye. Egy vér
beli polihisztor, akit a rendszerváltás 
előtt sem szeretett a hivatalos világ, 
a rendszerváltozás után pedig nem 
akart befogadni. Túl sokat tudott 
alulművelt feletteseihez képest és 
ráadásul azt mindig túl jól is tudta. 
Holló Miklós több szitán látott át, 
mint azt elvárták, vagy megenged
hették volna, és ez a rendszerváltozás 
előtt, sőt után is nehezen emészt
h e t őnek számított egyesek számára...

Talán az első emlékem sugallja a 
fenti gondolatokat. Valamikor 1987 
őszén az I. számú általános iskola 
[ma Györgyi Dénes nevét viseli] 
előterében jobbra fordulva több iro
dán keresztül kanyarodtam be hozzá. 
Többen lázasan kerestek egy oktatási 
rendeletet, amit Miklós fejből idé
zett, sőt rögtön értelmezett is. A kö
szönésen túl nem nagyon jutottunk, 
mert telefonon keresték egy másik 
törvény akárhányadik paragrafusa 
miatt, amit bámulatos gyorsasággal 
abszolvált, miközben a végrehajtási 
utasítást is kapásból elmagyarázta. 
Mindvégig mosolygott.

Különös fickónak tarthatott, mert 
először valamiféle irodát kértem 
tőle, utána a napi munkaidőmet tisz
táztuk, hiszen Tapolcáról jártam át 
minden reggel, majd pedig az ame
rikai nagykövetség küldöttségének 
fogadását tisztáztuk, amit felettesei 
eleve és mereven elutasítottak. Azt a 
tényt, hogy magyar-angol gimnázi
um létesül Balatonalmádiban még 
valahogy elfogadták, hiszen a fel
sőbb szervezetek is tudomásul vet
ték. Bele nem köthettek abba sem, 
hogy a jövendő tantestület tagjai 
között öt brit kolléga is dolgozni 
kezd. Még az is lenyelték, hogy az 
angol támogatás ürügyén brit okta
tási szakemberek rendszeresen ér
keznek ide ellenőrizni a gimnáziu
mot, no de amerikaiak?! Miklós tü
relme és szakértelme mégis segített.

Bármilyen hihetetlen, de ven
dégül láthattam az angol küldöttség 
után az amerikaiakat, sikerült meg
oldanunk a kollégiumi elhelyezést, 
sőt a gyorsvonatok is megálltak 
szeptembertől kezdve Balatonal
mádiban. Az első vad kirohanások 
után kikerülhetett a brit és az ame
rikai zászló a gimnázium elé, anélkül 
hogy a megígért fegyelmit megkap
tam volna...

A személyes hálán túl azonban 
nézzük meg az embert, aki Táplán- 
szentkereszten született, Vas megyé
ben járt általános iskolába, majd a 
sümegi Kisfaludy Sándor Gimná
ziumban érettségizett 1960-ban. A 
pécsi Tanárképző Főiskola mate
matika-fizika-ének szakot elvégezve 
hűségesen visszament Vas megyébe 
Jákra, ahol majd minden tantárgyat 
tanított szaktárgyai mellett, mert egy 
vasi legénynek többet kellett kiállnia 
mint másoknak. Időnként meg kellett 
reguláznia helyi népboltot kirámoló 
ifjakat is, aki azon buktak le, hogy az 
üres üvegeket ugyanott szerették 
volna visszaváltani. Ottani kollégái 
még mindig emlegetik emberséges 
szigorát.

Nevelni, oktatni és népművelni 
csak egyik része volt napi tevékeny
ségének, hiszen a közelben levő Ár
pád-kori templom orgonája várta, 
ahol esténként kedvére játszhatott az 
egyre népesebb helyi közönség gyö
nyörűségére. Ujjgyakorlatnak titu
lálta ezeket a kis koncerteket még 
kollégái előtt is, holott a románkori 
templom ősi orgonáján barokk zenét 
játszani volt olyan kihívás, mint 
pedagógusi és emberi arcát megtar
tani a puha diktatúra éveiben. Sokan 
talán már azt sem tudják, mit jelen
tett a mindennapi munkán túli szo
cialista műszak, a helyi potentátok 
fékevesztett mulatásának zenei kísé
rete, valamint a kötelező „csasztusz
kázás”. Ez utóbbi rögtönzött kín
rímek afféle zenei aláfestését jelen
tette, mintha manapság egy országos 
elismert zeneszerzőt kérnénk fel 
szüreti csujjogatók hangszerelésé
re...

Holló Miklós becsületére váljon, 
hogy a jáki énekkar megszervezésén 
túl Pécsett és itt Balatonalmádiban is 
igényes énekkar mellett szállt síkra, 
de sohasem törekedett vezető szerep
re. Lehetett volna karmester, szólam- 
vezető vagy zongorista akárhol, de a 
hatalmas tudása diktálta szerénysége 
nem engedte. Klasszikus zenei mű
veltsége és bámulatos hangszer
ismerete még arra is rávitte, hogy 
Elemér barátjával együtt lokálzenét 
produkáljon Vörösberényben vagy 
az almádi művelődési házban akár 
helyi vagy minisztériumi hallgatóság 
előtt. Bár sohasem beszélt velem 
angolul, de bármikor hibátlanul 
végigénekelt több népszerű angol 
vagy amerikai számot. Közben pedig 
nagyon tudott vigyázni a zongorákra, 
különösen arra, amit a zeneiskolának 
mentegetett-tartogatott, hiszen pár 
évig a gimnáziumban őrizgettük.

Három kitüntetésben részesült 
életében és a Kiváló Munkáért meg a 
Kiváló Dolgozó plakett mellett talán 
a Váth János díj enyhített valamit 
egy életet végigdolgozó igényes 
szakember elismertségén. Az is ké
sőn. Halála előtt egy évvel méltatták 
önfelemésztő és sziszifuszi tevé
kenységét, miközben önkéntes 
száműzetése már majd egy évtizede 
lakása falai közé zárta.

Telefonon többször értekeztünk a 
város ügyes-bajos dolgairól, tehetsé
ges tanítványokról és a világ esemé
nyeiről. Alig egy hónapja még idő
pontokat kerestünk egy tartalmasabb 
beszélgetésre - de csak telefonegyez
tetésre futotta, bármennyire akartuk 
is. Közben egyszer szakállt is nö
vesztett, csakhogy ne látsszék olyan 
fiatalnak, mint amilyen a gondolko
dása volt. Hatvankét év adatott meg 
neki, holott sokkal többet érdemelt 
volna.

Velem együtt ravatalánál döb
bentek minderre barátai, munkatár
sai és tanítványai. Versben és prózá
ban búcsúztatták barátai, zenében 
Kossuth-díjas fia, Aurél, aki egy szál

árva harangot fájdalmasan kongatva 
hatvankét ütés után a sírba dobta az 
ütőt...

Az édesapáért, a barátért, az al
mádi igazgatóért, azaz Holló Mik
lósért szólt az a harang! Azért a 
Holló Miklósért, aki sok rangja és 
címe mellett a legbüszkébb arra volt, 
hogy tanár lehetett. Balatonalmádi 
közoktatása talán nem is tudja, hogy 
mennyit köszönhet neki.

Kérem, hogy többen zarán
dokoljanak el majd a sírjához, mint 
amennyien abban a vad decemberi 
viharban akkor kinn lehettünk, és 
egészítsék ki szegényes visszaemlé
kezésemet, mert megérdemli!

Czuczor Sándor

M E G R E N D E L É S  
AZ ÚJ ALMÁDI ÚJSÁGBAN MEGJELENŐ 

HIRDETÉSHEZ

Megrendelem az Új Almádi Újság 

2005................................................................... havi számában/számaiban

Megnevezés terjedelem nettó
egységár

nettó 
havi díj

negyedéves
folyamatos

féléves
folyamatos

éves
folyamatos

Reklám cikk 1 flekk 1/4 oldal 25 000 Ft

Reklám cikk 2 flekk 1/2 oldal 40 000 Ft

Reklám cikk 1 oldal 1 oldal 65 000 Ft

Hirdetés 1 oldal 56 000 Ft 160 000 Ft 300 000 Ft 600 000 Ft

Hirdetés 1/2 oldal 28 000 Ft 80 000 Ft 150 000 Ft 300 000 Ft

Hirdetés 1/4 oldal 14 000 Ft 40 000 Ft 75 000 Ft 150 000 Ft

Hirdetés 10*10 cm 10 000 Ft 28 000 Ft 54 000 Ft 108 000 Ft

Hirdetés 5*10 cm 6 000 Ft 17 000 Ft 32 000 Ft 64 000 Ft

Az árak a 25%-os áfát nem tartalmazzák.
A fenti lehetőségeken túl, egyedi igényeknek megfelelően külön megál
lapodást kötünk.
Színes borítójú (ünnepi szám = március, augusztus, december) esetén a hátsó 
színes borítón lévő hirdetések árát egyedileg állapítjuk meg.

Megrendelő neve:.............................................................................................

C ím e:.................................................................................................................

Telefonszáma:..................................................................................................

Bankszámlaszáma:...........................................................................................

Számlázási cím: (ha nem egyezik meg a megrendelővel)....................................

Balatonalmádi, 2005.................................................

megrendelő aláírása 
Kérjük a hirdetéseket lehetőleg lemezen, ha ez nem lehetséges gépelt 
szöveg formájában legkésőbb a megjelenés előtti hónap 25-ig, minden 
esetben pontos név, cím, telefonszám, átutalás esetén bankszámlaszám 
megadásával a szerkesztőségbe eljuttatni! 

Új Almádi Újság Szerkesztősége 
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.



Néhány sor 
az 26. hónapról 
a Városházán
2004. december

Intézményeink, civil szerve
zeteink, közösségeink tevékeny 
várakozással és gazdag prog
ramokkal készültek az adventi 
időszakban a szeretet ünnepére.

A karácsonyi ünnepkört mél
tón gazdagította iskolásaink 
nagy átéléssel előadott bibliai 
története, amely a Megváltó szü
letését idézte elénk több helyszí
nen is. A gyermekkor messze
ringó, fénybe öltözött világa ele
venedett föl valahányszor fiatal
jaink szerepalakításában. A kará
csony olyan értékekről szól, 
amelyeknek minden közösség 
számára fontosnak kell lenniük: 
szeretetről, emberségről, közös
ségvállalásról. E nélkül nincs 
élhető élet, nincs jövő.

Ismét telt ház volt a városi 
vegyeskar, a vörösberényi nép
dalkor és zeneiskolás gyerme
keink hagyományos adventi 
koncertjén. Megható volt, és kü
lön kiemelném óvodásaink Pan
nóniában megtartott műsorát 
(köszönet a felkészítőknek, az 
érintett szülőknek) és az ezt 
követő helyi művészek kará
csonyi koncertjét. Nádas Csaba, 
Nádasné Varga Katalin, Fükéné 
Sebestyén Mónika, Szabó Or
solya és Kárpáti Ágnes előadása 
népesebb közönséget érdemelt 
volna. Nagyon bízom abban, 
hogy a közeljövőben még lát
hatjuk őket -  kiegészülve akár 
további almádi előadókkal.

Forduljunk több megértéssel 
egymás, és nagyobb bizalommal 
a jövő felé. Bízzunk abban, hogy 
hazánkban és városunkban is az 
élet boldogabb és jobb lesz, hogy 
a decemberi érzések egész évben 
velünk lesznek. És nem csak az 
ünnepeken, de a hétköznapokon 
is. Nekünk kell tenni ezért a 
legtöbbet, tegyünk érte közösen, 
összefogással. Maradjunk meg 
embernek, amennyire csak lehet 
ebben az elembertelenedő világ
ban.

Több, mint ezer esztendő bi
zonyítja, hogy összefogva, egy
ségben mindig sikerül legyőzni a 
nehézségeket és lehetséges a 
megújulás.

Kívánom, hogy az új évben 
bízzunk egymásban, a munkánk 
igazában. Legyen jó reményünk 
a jövőben, felelősségteljes sze
retetünk életünk irányításában.

Jó egészséget, eredményes 
ÚJ ÉVET kívánok mindenkinek!

Balatonalmádi, 2004 Kará
csonyán

Pandur Ferenc 
polgármester

Önkormányzati hírek
A hagyományoknak megfelelően a legutóbbi testületi 

ülés óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről tartott 
polgármesteri tájékoztatóval vette kezdetét a decemberi 
önkormányzati ülés. Pandur Ferenc elmondta: a megyei 
közútkezelő vállalat képviselőjével megegyeztek abban, 
hogy a társaság újítja föl a berényi Séd-hídat és a 
Veszprémi út egy részét, az önkormányzat a járdák 
helyreállításához járul hozzá. A polgármester méltatta, 
hogy városunkban igen sok műsort rendeztek az idei 
ádventban. A december 3-5-én megtartott helyi galamb
egyesületi kiállítás kapcsán a polgármester bejelentette, 
hogy 2005-ben várhatóan dunántúlivá bővül az almádi 
galambkiállítás, amelynek idén a volt könyvtár adott 
helyet. A december 5-i népszavazáson országosan is élen
járó volt az almádiak részvétele -  hangsúlyozta Pandur 
Ferenc.

A helyi adók városunkban 2005-ben nem emelkednek
-  döntött a testület Szabó Jenő pénzügyi bizottsági elnök 
és Szűcs Sándor jegyző előterjesztése nyomán. A szemét
díj viszont több lesz. Az erről folytatott vitát követően 
született döntés értelmében egy-egy kuka ürítése az eddi
gi 167 forint helyett 207 forintba kerül, az átlagos ház
tartás pedig havonta a 2004-es 862 forint helyett 983 
forintot fizet. A helyi rendelkezés egyelőre nem ígér bün
tetést azoknak, akik nem használják, illetve a lakás és a 
gyűjtőhely közti nagy távolság miatt képtelenek használ
ni a szelektív gyűjtőhelyeket. Tanulságos vita folyt a 
Kommunális Kft. és a képviselők közt arról, mi legyen a 
sorsa a szabálytanul a kukák mellé tasakban, nejlonzsák
ban, miegyébben -  ki tudja, ki által -  elhelyezett szemét
tel. A képviselők a város érdekét szem előtt tartva azt 
kérték, hogy a szemétszállítók minden szemetet vigyenek 
el, hogy tiszta legyen Almádi, a cég vezetői viszont 
szeretnék valakikkel megfizettetni ezt a munkát. Az 
ülésen elhangzott, hogy 7-800 ingatlantulajdonos egyál
talán nem fizet szemétdíjat, s a kft. nyárra szeretne róluk 
pontos kimutatást készíteni.

A testületi döntés értelmében a szemétdíjban foglal
tatik a szelektív gyűjtés és az évi egyszeri lomtalanítás 
költsége. 2005-ben egy hónapra zsugorodik az az 
időszak, amikor heti két alkalommal gyűjtik össze a kft.

emberei a szemetet. Eszerint július 15. és augusztus 15. 
közt járják majd az almádi utcákat hetente kétszer a 
szemeteskocsik. A csökkentést a nyaralók számának 
visszaesése, az igény csökkenése, az ésszerűség és a 
takarékoskodás teszi szükségessé.

A városi képviselő-testület úgy határozott, hogy részt 
vesz a kistérségi közoktatási intézményfenntartó tár
sulásban. A város szerződést köt két egyesülettel, a 
Herkules SE-vel és a tenisz klubbal az önkormányzati 
tulajdonú sportlétesítmények 2007-ig történő ingyenes 
hasznosítására, a BSE-vel viszont nem hosszabbítják meg 
a szerződést.

A karácsonyi ünnepek miatt december 16-án megtar
tott legutóbbi testületi ülésen napirend előtt szót kért 
Hoffmann Gyöngyi, s a képviselőasszony elmondta, nem 
ért egyet a polgármester év végi jutalmazásával, mert a 
város állapota ezt nem indokolja. Pandur Ferenc válaszá
ból kiderült, hogy a polgármester a képviselőnő megnyi
latkozását a két év múlva esedékes -  így szerinte még 
kissé korai -  választási kampány részének tekinti. Janzsó 
Tibor a december 5-én IGEN-nel szavazó almádiaknak s 
azoknak az önkormányzati képviselőknek mondott kö
szönetet, akik a népszavazás kapcsán nyíltan kiálltak a 
határainkon túli magyarok kettős állampolgársága mel
lett.

A képviselők egyetértettek Bálint Sándor azon előter
jesztésével, hogy a testület csatlakozzék ahhoz az orszá
gos önkormányzati kezdeményezéshez, amely az Ország- 
gyűlést arra kéri, mielőbb alkosson törvényt a kisebbség
ben élő testvéreinknek az anyaországgal kapcsolatos 
jogviszonyáról. A képviselő indoklásként elmondta: 
Balatonalmádi lakossága a december 5-i népszavazáson 
országos példát mutatott azzal, hogy a szavazók kéthar
mada igent mondott a kettős állampolgárságra. Mint 
Bálint Sándor fogalmazott: az almádiak megtalálták a 
választ arra a kérdésre, hogy a 10, vagy a 15 milliós ma
gyarság érdekérvényesítő képessége nagyobb-e.

A testületi ülés résztvevői egyperces néma fölállással 
adóztak a december 4-én elhunyt volt almádi iskolaigaz
gató, Holló Miklós emlékének.

K. S. M.

NÉPSZAVAZÁSI KÖZLEMÉNY
A 2004. december 5-én megtartott ügydöntő országos 

népszavazás városunkban törvényesen zajlott le. A név
jegyzékben nyilvántartott 7180 választópolgárból 
3386-an (47,2%) vettek részt, amely országosan is 
kiemelkedő megjelenési arány.

Az 1. kérdésre (röviden ún.: „Kórháztörvény”) leadott 
érvényes 3336 szavazatból 2304 (69,1%) volt az „IGEN” 
és 1032 (30,9%) a „NEM”.

A 2. kérdésre (röviden ún.: „Kettős állampolgárság”)

leadott 3321 érvényes szavazatból 2127 (64,0%) volt az 
„IGEN” és 1194 (36,0%) a „NEM”.

Ezúton is megköszönöm a választópolgárok kulturált 
részvételét, a szavazatszámláló bizottságok választott- és 
delegált tagjainak, a helyi választási iroda dolgozóinak 
pedig a népszavazás jogszerű és szakszerű lebonyolítását.

Dr. Szűcs Sándor 
jegyző

a helyi választási iroda vezetője

A kettős állampolgárságért
Balatonalmádi Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének 
2004. december 16-án egyhangúan elfogadott 

Határozata

357/2004. (XII.16.) Öh. számú határozat

Tárgy: Csatlakozás a határon túli magyarok jogállásáról 
rendelkező törvény megalkotása ügyében indított 

kezdeményezéshez 
Balatonalmádi Város Képviselőtestülete -  csatlakozva 

közjogi méltóságok, települési önkormányzatok 
kezdeményezéséhez -  az alábbi levelet intézi a Magyar 

Országgyűléshez:
Magyar Köztársaság Országgyűlése 

1055 Budapest, Kossuth tér 1-3.

Tisztelt Országgyűlés!

Balatonalmádi Város Képviselőtestülete -  csatlakozva 
közjogi méltóságok, települési önkormányzatok 
kezdeményezéséhez -  kinyilvánítja azon véleményét, 
hogy a magyar nemzet egy és oszthatatlan, s felszólítja a 
Magyar Országgyűlést, hogy haladéktalanul kezdje meg a 
határokon túl élő magyarok magyar állampolgárságának 
kedvezményes megadásáról szóló törvény megalkotását.

A törvényalkotói folyamat azonnali elindítása, és 2005. 
március 15-ig történő sikeres befejezése méltó alkalom lehet 
arra, hogy az ország felelős vezetői begyógyítsák a nemzet 
egységén a december 5-ei népszavazás méltatlan 
körülményei, illetve eredménytelensége által okozott sebeket.

Tisztelettel:
Balatonalmádi Város 

Önkormányzatának Képviselőtestülete.

Balatonalmádi, 2004. december 16.



Humanitás Kitüntetés
Balatonfűzfő és körzetének Mozgássérült Csoportja 5 éve alapította a 

Humanitás Kitüntetést, melyet minden esztendő októberében ítélnek oda 
annak, aki anyagilag és erkölcsileg kiemelkedő támogatást nyújt a segítségre 
szoruló emberek számára.

Idén ezt az elismerést Pandur Ferenc, városunk polgármestere vehette át. 
Hegedűs Józsefné, a fűzfői csoport vezetője elmondta, hogy ez a díj a pol
gármester és az önkormányzat közös kitüntetése. Külön öröm a csoport 
számára, hogy Balatonalmádival évek óta kimondottan jó a kapcsolatuk, s 
rengeteg segítséget kapnak a várostól, melynek köszönhetően szép és 
maradandó pillanatokat szerezhetnek a szervezet mozgássérült tagjainak.

Vincze Eszter

Illetékváltozások az 
adóigazgatási eljárásban

Az Országgyűlés -  az illetékbélyeg-hamisítások visszaszorítása érdekében 

tett kormányzati intézkedések egyik elemeként -  elfogadta az adóhatósá

goknál indított egyes illeték-köteles államigazgatási ügyek utáni eljárási 

illeték megfizetésének új módját tartalmazó illetéktörvény-módosítást.

Illeték-köteles adóügyben az eljárási illetéket 2005. január 1-ét követően -  

néhány kivételtől eltekintve -  nem a megszokott módon a kérelemre (bead

ványra, nyomtatványra) ragasztott illetékbélyeggel, hanem az adóhatóság 

által megadott számlára történő banki átutalással, vagy készpénz-átutalási 

megbízás (csekk) feladásával lehet megfizetni. Az eljárási illeték meg

fizetésének új módja az első fokú adóhatóságnál indított illeték-köteles első

fokú ügyekre (méltányossági ügyek, igazolási kérelmek) -  ide nem értve a 

másolat, kivonat illetékét, melyet bélyegben kell leróni valamint az első

fokú adóhatóság által hozott határozat elleni fellebbezésekre vonatkozik.

Az elsőfokú államigazgatási eljárásért (adóigazolás, méltányossági 

kérelem) továbbra is 2.000 Ft illetéket kell fizetni.

Az elsőfokú államigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke a 

fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja 

után 400 Ft, de legalább 5.000 Ft, legfeljebb 500.000 Ft (2004. évben a 

fellebbezés minimális mértéke 3.500 Ft volt).

Balatonalmádiban a helyi adó ügyekre vonatkozóan történő fellebbezések, 

méltányossági kérelmek, adóigazolások illetékét kizárólag a Balatonalmádi 

Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztályán beszerezhető illetékbeszedési 

csekken, illetve banki átutalással a 11748083-15430290-03470000 számú 

számlaszámra kell megfizetni.

A postán jövő évtől beszerezhető, az államigazgatási eljárási illeték meg

fizetésére szolgáló csekk az adóhatóságoknál kezdeményezett eljárások utáni 

illetékkötelezettség teljesítésére nem alkalmazható (az csak kizárólag majd az 

okmányirodánál, illetőleg az elektronikus úton kezdeményezett eljárások 

utáni illeték megfizetésére használható fel).

Az illetékekből befolyt összeg a Magyar Államkincstár bevételét képezi.

Víghné Horváth Beáta 

adóügyi osztályvezető

Rendőrségi hírek
Az év végéhez közeledve a cikkírónak lehetősége van arra is, az egyéb 

információ közlésen túl, hogy egy kicsit visszatekintsen, értékeljen a 
foglalkozásánál fogva egyfajta sajátos szempontból láttassa az olvasóval a 
mögöttünk hagyott 2004. évet.

Mielőtt ezt megtenném, azért néhány konkrét történést is szeretnék 
Önökkel a szokásos bűnügyi krónika keretein belül ismertetni.

Mindössze négy betörésről kaptunk bejelentést, amelyek közül hármat 
nyaraló sérelmére követtek el, közülük is kettő elkövetőit sikerült kollégáim
nak elfogni. Az is nyilvánvaló már most, hogy nem az első bűncselekményen 
buktak le az illetők. Egy üzletbetörésről is érkezett bejelentés. Ezúttal is a 
város aránylag sűrűn lakott övezetéből. Több kérdőjel is felmerült ezzel az 
üggyel kapcsolatosan, amelyekre a vizsgálatnak választ kell adnia, továbbá 
gondot jelent az is, hogy sem a környező lakásokban, sem a szinte szomszéd
ságban lévő, a bűncselekmény elkövetésének idején is működő üzemben sem 
akadt szemtanú. Senki nem hallotta meg a bolt kirakatának betörését. Így 
ebben az ügyben sem sikerült ez idáig értékelhető adatot, vagy ilyennel ren
delkező tanút felkutatni.

Sajátos színesfém gyűjtés folyik a város perifériális területein. A gond az, 
hogy ehhez a gyűjtőknek zárt, bekerített udvarokra, ingatlanokra kell 
bemászniuk, és az ott elhelyezett, szabadon tárolt tárgyakat, eszközöket viszik 
el. Kollégáim több ilyen általában utánfutóval közlekedő csoportot vontak 
ellenőrzés alá, azonban mivel nem érkezett ilyen tárgyú feljelentés, nem 
tudtuk bizonyítani, hogy bűncselekményt követtek volna el, ezért az adataik 
rögzítése után útjukra kellett engedni őket.

Egyre több bűncselekmény elkövetésénél érhető tetten, mint kiváltó ok, az 
alkoholfogyasztás. Városunkból is több személy ellen kellett garázda, 
agresszív magatartás miatt eljárást indítanunk, illetve három olyan személy is 
volt, akik egyébként orvosi kezelés alatt álltak, ezért nem szabadott volna 
alkoholt fogyasztaniuk, s mivel nem tartották be ezt a tilalmat, így mentővel 
kellett őket Sümegre, a pszichiátriai intézetbe szállíttatni gyógykezelésre.

Sajnos tovább emelkedett az ittasan járművet vezetők száma is, és ezek 
között több olyan is akadt, akikkel szemben már a bíróságon folytatják le az 
eljárást, s a súlyos következmény sem maradhat el.

A bevezetőben ígértek szerint, néhány gondolatot szeretnék Önökkel 
megosztani az elmúlt évvel kapcsolatosan. Ebben az évben sem tudtunk a 
működési keretek feszessége miatt gondtalanul elkezdeni egy évet, s ennek 
okán nagyon határozott vezetői intézkedéseket kellett bevezetni és végrehaj
tani annak érdekében, hogy a rendelkezésünkre álló közterületi szolgálatot a 
lehető legcélirányosabban és hatékonyabban tudjuk mozgatni. Fontosnak tar
tottuk ezt azért, hogy az Önök által joggal elvárt látható rendőrség szinon
imájában megfogalmazottak a gyakorlatban is megvalósuljanak.

A nyári szezon idején ezt csak úgy tudtuk biztosítani, hogy az állomány 
szabadidejéből vállalt többletszolgálatot, s így lehetett kiállítani a kerékpáros 
és a segédmotoros közterületi szolgálatot. Rajtunk kívülálló okok miatt az idei 
évben jóval kevesebben voltak a szezonban közterületeinken, s éppen azért, 
hogy ennek okát ne bennünk keressék, igyekeztünk a közrendet, a közbizton
ságot ezzel remélhetőleg Önök is egyetértenek -  az elvárható szinten biztosí
tanunk. Ahhoz, hogy ilyen értelemben eredményről beszéljünk, nagyon fontos 
volt az is, hogy támogatást és segítséget kaptunk a Város Önkormányzatától, 
valamint a helyi Polgárőr Egyesülettől, akik tevőlegesen, aktívan is részt vet
tek a végrehajtói munkában. Segítettek és támogattak bennünket a város civil 
szervezetei, vállalkozók és magánszemélyek, mindazok, akik fontosnak 
ítélték és ítélik a közbiztonság ügyét és valamilyen módon elismerik ennek 
érdekében kifejtett erőfeszítéseinket.

Bizonyára voltak kudarcaink is, vagy nevezhetném hibáknak, amelyekre a 
fent említettek közül sokan hívták fel a figyelmünket, s mi igyekeztünk a 
hibákat kijavítani, s a kudarcokból tanulni annak érdekében, hogy 2005. évben 
már egy jobb színvonalú biztonságot tudjunk Önöknek nyújtani.

Grúber Sándor r. alezredes 
rendőrkapitány

SZEREZZEN JOGOSÍTVÁNYT HELYBEN 

A TÉLI AKCIÓ KERETÉBEN!

Az 1. sz. Gépjárművezető-képző Munkaközösség 
következő kedvezményes elméleti tanfolyamát 

(személygépkocsi, motorkerékpár, segédmotor-kerékpár) 
megnyitója: 2005. január 13. (csütörtök) 16 óra 
1. foglalkozása: 2005. január 18. (kedd) 16 óra

Helye: az iskola Kirendeltsége: Jókai u.7. (Szolgáltatóház)
Ön választhat: a délelőtti vagy a délutáni foglalkozáson vesz részt! 

Adó-visszatérítés, részletfizetés!

Ügyfélfogadás: H, Sz, P: 8-12 K, Cs: 13-17 Tel: 06/20/471-6988 
OKÉV. reg.sz.: 02-0088-03, AL-858

TÜZELŐ AKCIÓ!!!
25 q felett INGYENES házhozszállítás - PONTOS MÉRÉS 

Tel.: 06/30/9565-660 
TÜZIFA

KONYHAKÉSZ KUGLI
BÜKK, GYERTYÁN, CSER, TÖLGY 1350,- Ft/q 1250,- Ft/q
AKÁC 1 5 5 0 ,-Ft/q 1450,- Ft/q

SZÉN
Fűtőérték KJ/Kg ÁR

Tisova dara /cseh/ 14665-15500 1890,- Ft/q
Tisova dió /cseh/ 14665-15500 1940,- Ft/q
Sokolovi kocka /cseh/ 14665-15500 1800,- Ft/q
Ledvicei dara /cseh/ 18000-19000 2100,- Ft/q
Ledvicei dió /cseh/ 18000-19000 2160,- Ft/q
Felsőgallai dara /m agyar/ 17460-20460 2100,- Ft/q
Felsőgallai dió /m agyar/ 17460-20460 2160,- Ft/q

PÉTA-COOP KFT ZIRC, VASÚTÁLLOMÁS



Köszöntő 2004 
Karácsonyán

A mai világban úgy éljük az életünket, mint a rohanást a metró-alagútban. 
Körülvesznek az emberek, de nincs hozzájuk közünk. Tolongunk és tolon
ganak körülöttünk, de kinek foghatjuk meg a kezét? Gyorsan követik egymást 
az állomások, de melyiknek van igaz jelentősége? Sötétség és művi világosság 
váltakoznak nagy iramban életünk eseményeiben, és úgy véljük, haladunk 
célunk felé?

Igen, végig tudunk menni az életen, mint egy hideg alagúton, anélkül, hogy 
észrevennénk azt a fényözönt, melegséget, nyugalmat, tisztaságot és bizton
ságot, amit a hit napja áraszt. Pedig minden napban, ami elsuhan velünk, ott 
van a lehetőség, hogy megkapaszkodjunk.

Ha nem nyúlunk ezekhez, akkor is minden évben Karácsony adatik 
nekünk. Hogy megállhassunk végre és elgondolkodjunk. Karácsony, amikor 
a Megváltó születésére gondolhatunk. Krisztus nem a múlt embere, nem 
mitológia, nem a történelem homályában elmerülő személy, aki mindig 
másként értékelhető és felhasználható, hanem Ő él. Isten örökké ugyanaz.

A Karácsony megint egy alkalom, hogy Hozzá forduljunk, és megújul
janak a csodák, amikről az Evangelium beszél. Minden lehetséges a hívőnek. 
Új élet a hit, mert új élet Krisztus, aki ma született nekünk.

SZT

Mi legyen a Váci iskola 
épületével?

A képviselőtestület 2004. augusztus 31-én nyilvános felhívást tett közzé a 
Verseny utcai egykori Váci Mihály általános iskola épületének hasznosítására. 
A felhívásra egyetlen érvényes ajánlat érkezett, a Magyar Kolping Szövetségé, 
amely gyermekek szakiskolai oktatására használná az épületet. (A másik két 
ajánlat, a Csatári Plast Kft., illetve a Hit Gyülekezete által koordinált oktatási 
intézményekhez tartozó Superbook Club Alapítvány ajánlata nem felelt meg a 
felhívásban rögzített követelményeknek.) A képviselőtestület októberi ülésén 
nem hozott döntést a hasznosításról, hanem úgy határozott, hogy a nagyobb 
nyilvánosság érdekében 2005. január 31-ei ajánlattételi határidővel ismét köz
zéteszi a nyilvános felhívást -  az ingatlan eladását sem kizárva!

Milyen érvek szólnak amellett, hogy az ingatlan maradjon közösségi tula
jdonban, s szakiskolaként szolgálja gyermekeink, s a közelebbi-távolabbi 
kistérség gyermekeinek jövőre való felkészítését?

Az épület iskolának épült, felépítése, szerkezete, belső elrendezése mind- 
mind gyermekek oktatását, nevelését szolgálja. Más célra csak jelentős áta
lakítás után használható.

Miért szakoktatás?
Egész Európában, így Magyarországon is hiány van jól képzett, szakmáját 

szerető, felkészült szakmunkásokban. Az Európai Unió is felismerte ezt a 
tényt, s 2010-ig szóló oktatási programjában kiemelt szerepet adott a szakok
tatás fejlesztésének. Az EU-tagállamok szakoktatásért felelős vezetői az úgy
nevezett „Bruges-i kezdeményezés” keretében azt a fő célt fogalmazták meg, 
hogy a program végére a tagországok polgárai megszerzett szakképesítésüket 
egész Európára kiterjedően egyenértékűen használhassák. Ugyanezt célozza 
az Európa Tanács határozata a szakképzés terén kialakítandó szorosabb euró
pai együttműködés támogatásáról, valamint az oktatási miniszterek 2002. 
novemberében elfogadott Koppenhágai Nyilatkozata, amely előírja a szak
képzési rendszerek és szakképesítések közötti átjárhatóságot, a képzettségek 
kölcsönös elismerését, és a szakképzés minőségének javítását. E célok 
eléréséhez jelentősen növelni kell a szakoktatás és szakképzés társadalmi elis
mertségét, jó hírnevét, amihez természetesen anyagi források is szükségesek, 
melyeket hazai és európai támogatások, pályázatok biztosítanak.

Összefoglalva, a szakoktatás fejlesztése kiemelt és támogatott feladat az 
Európai Unióban, így Magyarországon is. Mindannyiunk érdeke, hogy a térség 
gyermekei olyan hasznos szaktudáshoz juthassanak, amellyel -  a magas szin
tű városi nyelvoktatásra is építve -  egész Európában versenyképesek lehetnek. 
Ezért is célszerű és hasznos, ha a Váci iskola épületében minőségi szakoktatás 
valósul meg, különösen akkor, ha az iskola fenntartója nem az önkormányzat, 
vagyis az iskolára egyetlen fillért nem kell költeni a város költségvetéséből!

A Magyar Kolping Szövetség kinyilvánította, hogy továbbra is fenntartja 
ajánlatát szakiskolai oktatás beindítására a Váci iskola épületében. A közel 
150 éves múlt, a biztos szervezeti háttér, a kiterjedt nemzetközi kapcsolatok, 
s ami Balatonalmádi esetében igen fontos: a széleskörű és intenzív -  eszköz-  
és pénz-adományokban, megnövekvő idegenforgalomban megnyilvánuló - 
német testvér-kapcsolatok mind azt jelzik, hogy Balatonalmádi közösségének 
csak előnyére szolgálna, ha a Magyar Kolping Szövetség minőségi szakiskolát 
működtetne a városban. Az anyagi javakban megnyilvánuló hasznosságon túl 
azt a lelki-szellemi többletet is figyelembe kell venni, amit egy a társadalmi 
szolidaritásra, egymás megbecsülésére és szeretetére nevelő Kolping-i 
szellemiségű iskola működése nyújthat a Városnak. Bálint Sándor

Veszeli-tárlat 
Fűzfőn

December 10-én nyílt meg Fűzfőgyártelepen Veszeli Lajos újabb tárlata, 
amely az óév végéig volt látható a művelődési központban.

A városunkban élő művész balatoni vízfestmény-tárlat sorozatának 
második alkalma volt a fűzfői, amellyel a tavaly karácsony előtt

Vörösberényben elkezdett, nagy sikerű vállalkozást folytatta a most bemuta
tott mintegy harminc fűzfői alkotás megismertetésével. Jövőre Bóka István pol
gármesternek, a Balatoni Szövetség elnökének a fölkérésére Füreden folytatja 
a tóparti települések hangulatát megörökítő akvarell-képeinek a tárlat-sorát. 
Mint Veszeli Lajos lapunknak elmondta, Bóka István arra bátorítja, hogy járja 
körül a magyar tengert, készítsen minél több tóparti településről hasonló kép
sorozatot, s ezek legjavát egyetlen nagy kiállításon lehet majd a közönség elé 
tárni.

Az adventi tárlat-megnyitón Varjú Lajos polgármester mondott köszöntőt, 
majd Hegedűs Csaba olimpiai bajnok méltatta a művész vállalkozását. 
Felvételünkön Veszeli egyik fűzfői festménye látható.

 

Ú jévi köszöntő
- Vincze Eszter jegyzete -

Eljött hát az idő, fordítani kellett egyet a lejárt homokórán, hogy ismét egy 
éven át figyelhessük, miként peregnek le egymás után, lassan vagy gyorsan a kis 
szemcsék. S ha máskor nem, hát most eljött az a pillanat, hogy elgondolkozzunk, 
kell-e fordítani a sorsunkon is. Az újév a fogadalmak, az elhatározások ideje, sok 
országban és sok családban szokás az, hogy hosszú értékelő listát állítsanak össze 
arról, hogy mit fognak majd az új évben másképp csinálni, s mik azok a jó és 
helyes szokások, amiket továbbra is ápolni fognak.

Január elseje azonban nem abszolút határ, nem a végítélet felé vezető mér
földkő, s nincs felsőbb erő, aki előtt éppen most - és nem az év más napján - 
tartozunk elszámolással. A tükör másik oldalán csak magunk vagyunk, az 
értékelést magunknak készítjük, a sorsfordító döntéseket is magunknak hoz
zuk, s csak rajtunk áll, kiket avatunk be, hogy szükségünk van-e rájuk.

A történelem nagy döntései és fordulatai nem december és január köré 
sűrűsödtek, ez inkább a hatásvadász döntések ideje, a megnyerő nyilatkoza
toké, a köszöntőbe burkolt reklámoké és hirdetéseké. Egy egész évre való 
nehéz feladat jut valamennyiüknek, hogy az ígéretek és a hangzatos szónok
latok rengetegéből kiragadjuk az őszinte, önzetlen pillanatokat, s hogy sike
rüljön kitömi a jól csengő beszédek által sugárzott, hamis harmóniából.

Itt van tehát a 2005. esztendő. Ez a mondat gépies és csupán a puszta tényt 
közli. Lényegét, hangsúlyát és színét a társaságban vagy esetleg egyedül 
töltött boldog percek, az egyéni élmények adják, melyek személyes vonásai 
ugyanúgy hiányoznak az üres négyzet nélküli fali naptárakból, mint a 
horoszkópokból, s mindaddig nincs súlya a jókívánságoknak sem, amíg ezt az 
évet mi magunk át nem éljük.

Amit mondani szeretnék, annak csupán egy apró üzenete van. Köszönteni 
szeretném az új évet, azt az évet, melybe különösebb reményteljes várakozás 
nélkül így is, úgy is belecsöppentünk. Annyit szeretnék csak, hogy ez a rövid 
írás, ha mást nem is, egy rövidke lendületet adjon, ezért fogadja szeretettel min
denki az én újévi köszöntőmet. Megragadom az alkalmat, hogy mindenkinek, 
nemre, fajra, öltözetre és pénztárca-vastagságra való tekintet nélkül, boldog, si
kerekben és hízott malacban gazdag, izgalmas és szeretetteljes új évet kívánjak!

Hiszen mennünk kell tovább, s bízni abban, hogy van miért, s küzdeni, 
hogy jövőre és mindenkor legyen majd valaki és valami, aki illetve ami meg
fordítsa az óránkat, s hogy ezt a képzeletbeli homokórát minden évben 
érdemes legyen újra felállítani.



Megállt a menet
- Álljon meg a menet! Ez már a szeminárium tulaj

dona, ezt már nem lehet felosztani -  s avval elkotródott 
többi földosztó elvtársával együtt.

Az alsóörsi földosztók, miután jól fölöntöttek a garat
ra -  lecsúsztattak a gigájukon némi fejenkénti pár liter 
balatoni borocskát -  beállítottak a veszprémi püspökség 
hittudományi főiskolájának, vagyishogy nagyszeminári
umának a kicsinyded birtokára is, hogy elvegyék az egy
háztól a 30 hold szőlőt (pincéstül, borostul).

Nézik, nézegetik, forgatják kegyetlenül a birtokívet, 
a tulajdoni lapot, s nem értik. Azon ugyanis az áll, hogy 
az egész -  mondom, pincéstül, s akkor nyilván szőlősaj
tolóstul, boroshordóstul, borocskástul -  a szemináriumé!

- Jól hallom, szeminárium?
Az, a veszprémi.
Épp onnan jöttek, a megyeszékhely pártszeminári

umáról, ahol ilyen szépen kiképezték őket a proletár dol
gokra, úgymint teendőkre és teendőkre, egyszóval az 
elkommunizálás válfajaira és fokozataira; hogy nekik 
nem szólt erről senki! Na várjatok, jussanak csak haza 
ezeken a göcsörtös -  bor öntözte -  Balaton-fölvidéki 
utakon...

A menet megállt, a magyari továrisok (őrzi az 
emlékezet) odébb álltak, s Dr. Kögl Lénárd atya tovább 
gazdálkodhatott a püspökség és a káptalan -  meg a sze
minárium -  megmaradt birtokain, Alsóörsön is.

...áll a regében, melyről elég sokan tudnak kis hazánk 
kerítésén túl is. Amikor 2003-ban rákérdezel az 1945-ös 
történetre, Dr. Kögl Lénárd nem emlékszik rá; arra igen, 
hogy a földosztás, az egyház vagyontalanítása után is 
megmaradt majdnem mindenütt valamennyi föld a 
plébániákon. Ki mennyire volt ügyes, magyarázza.

Meg hogy a rege szerint Kögl atya megbízható vin
cellérjei segítségével adogatta el a fölös -  több, mint 
misebor -  finom balatoni bort a nem kevésbé meg
bízható, nyilván főleg egyháztag, hívő katolikus 
vendégkörnek... Ez föltehetőleg máshol is így volt.

Kögl Lénárd atya 1916-ban Mosonszentpéteren 
született; 1940-ben Veszprémben szentelik föl, 1940- 
1943. közt Balatonbogláron káplán, 1943-1944-ben 
Nemestördemicen, 1944-ben Barcson szolgál, 1944-től 
1953-ig püspöki számvevő, 1953-tól 1961-ig Dabrony, 
1961-1980. közt Jásd plébánosa, 1980-1987. közt újból 
számvevő. 1945-ben lett püspöki tanácsos, 1985-től 
székesegyházi kanonok -  olvasod a Veszprémi Egyház
megye 1992-es névtárában.

... Olvastatja veled, mert neki már nem biztos, hogy 
mindez eszébe jutna.

Ennyi idő! Ha igaz, 87 év.
1940-ben szentelték pappá, szemináriumba Vesz

prémben járt. Doktorátust egyházjogból szerzett, töm
löcben pár hónapig volt Mindszenty Józseffel. Előbb a 
nyilaskeresztes nemzeti-szocialisták, majd a kommu
nista nemzetközi-szocialisták.

Ennyi szocializmust hogy lehetett kibírni?! Maga 
sem tudja.

1944. végén a nyilasok letartóztatják Mindszenty 
József veszprémi püspököt s a nácik ellen vele tartó 
papokat, kispapokat, teológia-tanárokat, köztük -  az 
elsők között -  az egyházi ellenállást szervező püspö
kének futárszolgálatot teljesítő Lénárd atyát. Vesz
prémből a sopronkőhidai fegyházba viszik őket, ahol -  
Advent ide, Advent oda -  nagyban folyik az ellenállók 
kivégzése. Karácsony után szabadon engedik őket.

Mindszenty esztergomi hercegprímás egyik főem
bereként kerül újfent tömlöcbe a fordulat évének 
nevezett időben. Ha nem is harapófogóval -  azzal az 
állambiztonságiak sem boldogultak -, de (2004. elején) 
valahogy kiszedheted belőle, hogy s mint élte túl... min
dazt, mit nem is volt olyan könnyű a magafajtának.

Hogy püspöki számvevő volt? Hogyne, Mindszenty 
mellett, előbb a veszprémi püspökségen, majd Eszter
gomban is.

- Földosztás? Próbáltunk segíteni, de általában min
dent elvettek az egyháztól.

Azt mondja, próbálja összefoglalni.
- 1940-ben szenteltek föl, Mosonszentpéteren, 

Moson megyében születtem. Németajkú község volt, 
magyarul a szomszéd falvakban tanultam meg, ahova 
nyaranta elküldtek a szüleim. A győri bencés gimnázi
umba kerültem, a hatodik osztályt Magyaróváron a

piarista gimnáziumban végeztem, ott érettségiztem.
A papi pályát választva a győri papnevelő intézetbe 

jelentkezett, de sokan voltak, nem vették föl, ezért a 
veszprémi szemináriumba ment.

- Az öt év teológia elvégzése után veszprémi egy
házmegyés pap lettem; az első működési helyemen, mint 
káplán, Bogláron szolgáltam. Varga Béla, a magyar par
lament elnöke volt itt a plébános. Pesten volt állandó 
lakása, s így fiatal kezdőként működtem Bogláron három 
évig.

Mivel erősen érdeklődött az egyházjog iránt, a teoló
giai elvégzése után a pesti jogi egyetemen egyházjogból 
és római jogból doktorátust szerzett.

- Varga Béla háromévi kápláni m űködésem  alatt 
megismert és mint kereskedőcsaládból származó fiatal 
papot, kereskedelm i ism eretekkel rendelkező egyént 
ajánlott a veszprémi püspöknek számvevőnek. Akkor 
még m űködtek a püspöki uradalmak, amelyek a föl
dosztással szűntek meg.

M indszenty József kinevezte számvevőjének, s a 
földosztás után maradt Veszprémben, a püspök anyagi 
ügyeinek vezetőjeként, ugyanebben a tisztségben.

- M indszenty letartóztatása alkalmával engem is 
elvittek és vele együtt, egy cellába kerültem a veszprémi 
börtönbe. Veszprémben rövid ideig voltam börtönben, 
majd Sopronkőhidára kerültünk, ahol a múltból ottma
radt nyilasokat őrizték.

Szabadulása után 1953-ig működött egyházmegyei 
számvevőként, majd főszámvevőként; feladata az évi 
költségvetés és számadás elkészítése volt.

- Alsóörs? Fontos volt a pap szerepe abban, hogy 
amennyire lehet, védjük az egyházat. Igyekeztünk a 
működő plébániáknak háztáji földet biztosítani. Több 
helyen sikerült, sőt, többnyire voltak annyi belátással, 
hogy azért a papnak is hagytak.

Három  megye több száz plébániája tartozott a 
veszprémi püspökséghez és számvevőjéhez, volt miért 
küzdeni.

- Öt-tíz holdat általában megtarthattak a plébániák. 
Arra törekedtünk, hogy biztosítsuk a plébániák létalapját 
a földdel. Általában máig meg is maradtak az egyház 
kezén. Ezek a darab földek már nem estek a földosztás 
hatálya alá; a földosztók falusiak voltak, úgy vehették, a 
pap is ember, nem bántották.

Többnyire; valamennyire; legalábbis a java, mármint 
hogy a.

- Almádiban biztosítottam magamnak házat, hogy ha 
nyugdíjba mentem, legyen otthonom. Két öcsém van 
Amerikában; annyi dollárt küldtek, hogy abból vehettem 
házat, nem a papi fizetésből.

Hatan voltak testvérek; rajta kívül még egy pap került 
ki közülük, bencés tanár Pannonhalm án, majd Dél- 
Amerikában.

- Apám nak falusi vegyeskereskedése volt, korán 
meghalt. Az üzleti érzéket volt kitől örökölnöm. Varga 
Béla látta, hogy ez kereskedőgyerek! Mindszenty József 
elképzelése volt, hogy kerüljön legalább egy pap is a 
püspöki uradalmakat irányítók közé, hogy képviselje az 
egyház érdekeit.

A harmadik évezred elején, nyugdíjasként, kiegészítő 
feladatokat lát el az almádi egyházközségben.

- Vasárnap két szentbeszédem van, Káptalanfüreden 
és a kápolnában.

...Az almádi plébániához tartozó négy istenháza 
közül kettőben.

Amíg bírja.
- Mindent nem lehet elmondani, még nem olyan a 

helyzet -  mentegeti magát szűkszavúságért.
Még nem; talán egyszer.
A veszprém i -  püspökségből lett -  érsekségen (a 

palota alatti pincében) igen kívánatos balatoni bort tárol
nak; ha elnézi a pincemester, a miseborból jut.

Lénárd atya hűséges alsóörsi m unkatársainak és 
híveinek is köszönhető... nemcsak megmaradásunk, e 
jóféle balatoni bor is! Egészségünkre.

Isten éltesse... jó  atyánkat.
...M ost már a mennyek birodalmában, a legigazab

bak között.
Kurta György

A csendes hős: 
Kögl Lénárd

A Karácsonyt megelőző keddre virradó 
éjszaka csendesen elment közölünk Kögl 
Lénárd atya. Nem láthatjuk többé kedves, tisz
ta, öreg alakját, amint misét tartani igyekszik a 
Szent Margit Kápolnába.

Lénárd atya nagy feladatokkal indult a papi 
pályáján. 1916-ban született. Hamar kapott 
komoly feladatot. Idősebb Antall József nevé
hez fűződik a lengyel menekültek befogadásá
nak megszervezése, irányítása. Ebben a nemes 
munkában részt vállalt Lénárd atya is, aki hus
zonhat évesen a lengyel menekültek egyik lelki 
vezetője volt Balatonlellén. Harmincévesen 
már Mindszenty Józsefnek, a veszprémi püs
pöknek, a későbbi hercegprímásnak titkáraként 
dolgozott. Méltó munkatársa volt a legendás 
hírű hercegprímásnak. Az ország német meg
szállásakor különleges titkos feladata volt, 
hogy végigjárja Magyarország püspökeit és ti
tokban átadja Mindszenty üzenetét, utasítását, 
hogy a nyilasokat nem támogathatják. Egy 
kismotorral járta végig az utat.

1944-ben a nyilasok börtönbe zárták Mind
szentyt, ahová Kögl Lénárd követte. Majd a 
kommunista hatalomátvétel után a kommu
nisták börtönében szenvedett együtt Lénárd 
atya Mindszentyvel. 1956. után a hercegprímás 
az amerikai követségen kényszerült élni, így 
Lénárd atya titkári szolgálata feleslegessé vált. 
Légüres térbe került, mint sokan mások ebben 
az időben. A kommunista hatalom nem en
gedte meg, hogy plébániát kapjon. Tehetsége, 
szeretete, élete magányra ítéltetett.

Almádi fogadta be végül, külföldön élő 
testvére itt vásárolt neki lakást, ahol csendesen 
élt az őt gondozó kedves nővérrel együtt. 
Segített Csoma Jánosnak, majd Szabó János 
atyának a plébánosi teendők elvégzésében.

Régebben tartott lelkigyakorlatai, szépen 
felépített szentbeszédei, tiszta hiteles szemé
lyisége, kedves szentmiséi emlékezetesek ma
radnak. Szentbeszédeiben gyakoriak voltak a 
történelemből vett példák, gyakran kereste és 
mutatta meg Isten jelenlétét és irányítását az 
emberi történelemben. Nagy összefüggésekre 
világított rá. Mi a családban a húgommal 
„Történelmi Atyának” neveztük emiatt.

Már több, mint egy évtizeddel ezelőtt meg
mutatta, hogy Európa egységes egész, melyet a 
kereszténység formált és alakított eggyé, és rámu
tatott arra, hogy ez legtökéletesebben a középko
ri Európában valósult meg. Hirdette, hogy fela
datunk ennek az egységnek, az egységes keresz
tény Európának az újbóli megteremtése.

Ereje egyre fogyatkozott, az utóbbi időben 
egyre több segítségre szorult. Nem is gondol
ták végig azok a testvérek, akik autóval haza
vitték őt, vagy misére elhozták, hogy egyszerű 
szolgálatuk milyen fontos lehet az atyának 
öregségében és magányában.

Csendesen és beletörődéssel viselt tragikus 
sorsa hiszem, hogy elnyeri jutalmát az Úrnál.

Kedden meghalt Lénárd atya, és ezzel befe
jeződött az őt gondozó kedves nővér földi felada
ta is. Ő 3 nappal később, karácsony éjszakáján 
távozott ebből a világból.

Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik, és az 
örök világosság fényeskedjék nekik! Nyugod
janak békében! Ámen.

Szabó Kalliopé



Balogh Elemér

A rátóti királytalálkozó
- vidéki állatmesék -

(A mesékben szereplő valamennyi állat és ember 
az írói képzelet szülötte. Ha olvasóim mégis valósá
gos személyekre ismernének bennük, az csupán a vak 
véletlen szeszélyes játéka lehet. A történetkék 
értelmét, ha van nekik egyáltalán, Heltai Gáspár 
uram szavaival magyarázgatom.)

A díszpinty
A vörösbegy a városi rendszerváltás után egy szem- 

pillantás alatt átváltozott piaci verébbé. Korábbi élénk 
pírja kifakult, tollazata szürkére vált, mint a kofák asz
tala alól alkonyattájt összekotort szemét. Ám hétköz
napi álcája dacára szemérmetlenül tolakodó, orcátlan 
jószág maradt. Az első időkben ugyan még meghúzta 
magát, senkinek nem akart szemet szúrni, csak a 
vásárcsarnok vastraverzéről le-leröppenve csent el a 
hulladékból némi verébelemózsiát, néhány lesöpört 
morzsát a kenyerespult alól, egy kis pukkantott máiét, 
diótörmeléket. Hangját is alig lehetett hallani ilyenkor, 
pedig nagy dumás volt egyébként, elfoglalta magát a 
csipegetéssel, meg vigyázott is, nehogy elárulja magát. 
Aztán amint sikerült a zabrálási művelet, huss, már ott 
se volt.

De nem maradt ennyiben a dolog.
- Ha nem hessentenek el - imigyen okoskodott 

magában -, akkor talán titokban kedvelnek is. És ha 
már egyszer ennyire kedvelnek, akkor talán többet is 
megengednek nekem.

Legközelebb már nem a hitvány hulladékhalomra 
szállt le, hanem a pék asztalának a sarkára. Onnan 
csipegette először csak a félresöpört morzsákat, majd 
vérszemet kapva bele-belekapott a kakaóscsigába és 
a töpörtyűs pogácsába is

Begye kezdett újra kigömbölyödni, mint vörösbe
gy korában, tollazata is fölvett újra valami félénk pírt, 
és hangja is egyre harsányabb lett. Délutánonként 
csak úgy visszhangzott a vásárcsarnok a hangos 
csiripeléstől.

De ő nem elégedett ám meg még a kakaóscsigával 
és a töpörtyűs pogácsával sem. Kinézte magának a 
mazsoláskalácsos kosarat, és legközelebb jól belak
mározott a mazsolából. De még ha csak belakmáro
zott volna! Kezdte annyira otthon érezni magát a cse
megepulton, hogy szégyenkezés nélkül odapiszkított 
a dióbél közepébe, a medvecukros edénykébe, de röp
tében még az eladókisasszony pruszlikjára is.

- Ha már ennyire megkedveltek engem - gondolta -, 
akkor talán még többet meg fognak engedni.

És odatojt még a vásárcsarnok főigazgatójának 
kopaszodó fejére is.

A vásárcsarnok fortélyos igazgatója ekképpen 
okoskodott:

- Ha ez a madár ide merészelt tojni az én fejemre, 
akkor valaki állhat a háta mögött. De vajon kicsoda 
állhat? Talán valamelyik városatya. A közönséges 
vásárlóknak ugyanis inkább én szoktam a fejükre 
tojni. Ha pedig egy városatya... akkor ez valószínű
leg nem is valami szokványos madár. Verébnek adja 
ki magát, közben pedig nem is veréb, hanem talán 
pinty. Alkalmasint díszpinty.

Ez az! Díszpinty lesz ez, nem más!
Akkor pedig meg kell tennem a szükséges 

lépéseket.
Mindjárt meg is fogalmazta beadványát, s hogy 

nyomatékot adjon sejtéseinek, beszélt is az ügyben 
egynéhány képviselővel.

A városatyák és városanyák másnap összedugták 
fejüket, áttanulmányozták a befutott jelentéseket, 
majd imigyen kezdtek tanakodni:

„Tehát befészkelte magát városunk vásárcsarnoká
ba egy madár. Vörös volt régebben, majd szürke, s 
most megint kezd kivörösödni. Vörösbegy lehet talán? 
Vagy vörös vércse? Mert hogy nem veréb, az biztos. 
A Józsi, az igazgató azt mondja, hogy pinty lesz az. 
Talán díszpinty. A Józsira pedig érdemes hallgatnunk, 
mert életrevaló, és sok jó szolgálatot tehet még 
nekünk. Mit is tegyünk? Mit is tegyünk? Hozzunk 
határozatot, hogy ezt a madarat ezentúl hivatalosan is 
pintynek kell nevezni. Díszpintynek.”

Meghozták a határozatot, ellenszavazat nélkül, hiszen 
elsőrangú fontosságú kérdésről, közérdekről volt szó.

Csakhogy határozat ide, határozat oda, a polgárok 
nem akarták elhinni, hogy a vörösbegyből verébbé 
változott madár csakugyan pinty lenne. Egymás 
között balga módon továbbra is verébnek nevezték. 
Sőt, szemtelen piaci verébnek.

A polgármester, aki nagy szabadgondolkodó hírében 
állott, s ennélfogva mindennél többre becsülte a korlát
lan sajtószabadságot, magához rendelte a független 
városi újság főszerkesztőjét. Vezércikket íratott. Hogy a 
vásárcsarnokban fészkelő veréb a közhiedelemmel 
ellentétben egyáltalán nem veréb, és nem is vörösbegy, 
hanem pinty. Határozat is született róla. Csak a 
megátalkodott konzervatívok, a polgári kormány elvte
len bérencei verebeznek meg vörösbegyeznek itt.

Nyilatkoznia kellett a vásárcsarnok igazgatójának 
is a televízióban, hogy mi az igazság. Hogy tudniillik 
a veréb, bár vörös, nem vörösbegy, s bár szemtelen és 
piaci, mégsem veréb, hanem pinty. És ha már egyszer 
pinty, akkor éppenséggel díszpinty.

Addig-addig írta az újság, s addig-addig 
közvetítette a városi televízió, míg a polgárok is 
kezdtek elbizonytalanodni. Már nem merték elker
getni a kofák asztalain lakmározó, begyeskedő 
madarat, mert hátha mégis...

Az iskolák helyismereti vetélkedőjén a 
műsorvezető megkérdezte a gyerekeket:

- És miféle kismadár fészkel szeretett városunk 
vásárcsarnokának tetőszerkezetében?

A gyereksereg kórusban harsogta:
- Hát persze hogy pinty! Mégpedig díszpinty!
Kis városunk híressége lett tehát a piaci veréb, az

egykori vörösbegy. Ha küldöttség érkezett hozzánk 
valamelyik testvérvárosunkból, eldicsekedtünk neki 
verebünkkel, és a turisták első útja is mindig a vásár
csarnokba vezetett. Kiszivárogtatták a városházáról, 
hogy az önkormányzat rendelet-előkészítő bizottsága 
fogalmazza már a tervezetet: címermadarunk hama
rosan ez a helyre kis begyes madárka lesz.

Az meg aztán végképp magától értetődik, hogy ott 
a helye díszpolgáraink dicső sorában is.

ÉRTELME

E fabula arra tanít, hogy utálnánk meg a csupasz 
hamisokat. Mert heában ékesítjük föl a gyarló verebet 
akár a páva tollújával is, az csak megmarad verébnek. 
És ha nem maszkírozná magát pintyőkének, elég szép, 
ékes teremtménye lenne az Istennek még a szömtelen 
veréb is a természettől kapott ajándékaival És ne tolj 
előre érdemtelent se hamissággal, se törvénytelen
séggel, se erőszakkal. Hagyd el a kevélséget, 
csendességben és alázatosságban maradj. Heában való 
dicsőség érdemtelenül feljebb hágni a magos fára és 
legottan cifrálkodni. Meglát és megismér az Isten. Ha 
őnéki tetszik, megtalálja, kit fölemelni méltónak ítél.

A sakál temetése
Hízott a mája, amikor aranysakálnak (Canis 

aureus) nevezték, holott semmi aranyszerű nem volt 
az irháján, inkább csak amolyan okádék jellegű szőr
pamacsok csüngtek le színjátszó hasaaljáról. Nagy 
kópénak tartották őt a környékbeli dolgozó osztályok, 
a farmon lézengő proletárság, a föld nélküli paraszt
ság és a velük együtt haladó értelmiség soraiban, mert 
mindent megszerzett, mit csak kiszemelt magának. 
Nagy kópénak tartották, mondom, és irigykedtek rá, 
ugyanis kisbarna (akkori szóhasználattal kisnyilas) 
volt valamikor régebben, aztán lett belőle kisvörös 
(akkori szóhasználattal kisbolsevik), s az időjárás vi
szontagságaihoz és környezetének színeváltozásai
hoz fölöttébb jól alkalmazkodtak az ő elszíneződései.

- Ránk is ránk férne valamicske az ő pofát
lanságából - sopánkodtak bebádogozott ablakaik 
mögött, fűtetlen odúikban dideregve a környékbeli 
valódi dolgozó osztályok képviselői.

Amikor a nagy kitelepítések folytak, ő az est 
leszálltával behatolt a vagyonosabb osztályellenség 
átmenetileg lakó nélkül maradt házaiba, s nehogy ebek 
harmincadjára jusson (akkor már inkább jusson 
sakálok harmincadjára) a sok gazdátlan holmi, gondo
san összeszedte az elhagyott arany- és ezüsttárgyakat,

a meisseni, sevres-i, herendi porcelánokat (a Zsolnayt 
már fanyalogva nézte), a falakon árván lógó csókokat, 
kernstokokat, barcsaykat; a széttúrt szekrények pol
cain kutatva rálelt néhány nélkülözhetetlen zsakettre, 
trópusi sisakra, csipkés bugyogóra is.

- Mocskos ellenforradalmárok! Hogy dögölne 
meg valamennyi! - köpött a márványpadlóra 
mélységes undorral.

Megszokta, hogy csak sötétedés után érdemes 
elindulnia beszerző körútjain, mert ilyenkor nemigen 
leshetik meg őt, amint besurran a bezáratlan ajtók 
résein. Ha mégis útjába állt valaki, hátulról belemart 
a lábikrájába, aztán eliszkolt az éjszakában.

Vadászni is éjszaka járt. Fölverte álmából a 
gyanútlan apróvadat, és úgy marcangolta szét, hogy 
az védekezni sem tudott. Nem volt különben válo
gatós. Ha nem akadt zsákmány, a dögöt, a nagy vadás
zok kibelezett áldozatainak bűzlő maradványait is 
birtokba vette, ezért legmeghittebb barátai kedves 
közvetlenséggel hullarablónak is becézték őt.

Mindent összevetve mocskos egy állat volt. Szeme 
gonoszul, sunyin és sárgán villogott, valakitől azt hal
lotta, s büszkén idézte, hogy a „sárga szeműek 
megérzik a vihart”, pedig ő semmiféle vihart soha nem 
érzett meg, inkább csak a zsákmány szagára szokott 
fölfigyelni. Szája rendszerint csöpögött a vértől.

A végzet persze őt is utolérte: egy szikrázó, holdvilá
gos éjszakán eljött érte a kaszás. A szomszéd gazdaság 
egyik kuláknak minősített középparasztjának barom
fióljába lopózott volna be éppen, hogy összeszedje a 
beszolgáltatandó tojásokat, amikor a hold, mintha csak 
a történelmi igazságtételi bizottság szerepét óhajtaná 
eljátszani, egy rojtos felhő mögé bújt. A sakál nem vette 
észre a csapdát, nyakára csapódott a vidravas. Azonnal 
kilehelte páráját. Magyarán: megdöglött.

A többi bús sakálok ráfektették a Szent Mihály 
lovára, s fájdalmas csasztuskákat énekelve kivitték a 
temetőbe.

Az önkormányzattól mindjárt a temetőkert főbejárata 
mellett díszsírhelyet kapott a néhai állatfarmbéli 
aktivisták, személyzeti előadók, rendőrkapitányok, tanác
si dolgozók és pereputtyuk nyugvóhelyén. Valóságos 
tömeg kísérte utolsó útjára, dacosan önkényuralmi 
jelképeket lobogtatva és önkényuralmi indulókat dúdol
va. Az egykori hatóság földalatti szervezetének tagjai 
fegyvernek látszó tárgyakból díszsoitüzet lőttek a leveg
őbe, s a gyászbeszédet a pártonkívüli bolsevik, a legen
dásan vastag bőrű rinocérosz, a veterán harcos mondta:

- Elment, tisztelt gyászoló közönség, a legoda
adóbb, a legderekabb, a legesleghumanistább, a 
leghősibb, a legproletárabb, a leghűségesebb, a leg
emberbarátabb... hogy a többit ne is mondjam...

A szavakat elnyelte a gyászoló sokaság fel-feltörő, 
fájdalmas zokogása, majd a diadalmas moraj, amikor 
elolvasták a fejfára vésett, legyűrhetetlen, büszke 
baloldali öntudatra valló sorokat:

O R O S Z L Á N  
N Y U G O S Z I K  I T T  

R E S Z K E S S E T E K ,  M E R T  
_______________F E L T Á M A D ____________

ÉRTELME

E fabula azt mutatja meg, hogy az csalárdok 
minémű természetűek lennének. Örömest keveset 
adnak, hogy annak színe alatt sokat vehessenek. Aki 
máson bosszúságot mível, avagy másnak ártalmára 
siet avagy veszedelmére vagyon, nem tiszta ember, 
hanem fél ördeg. Ez okáért megoltalmazd magad 
effélétől. De ha bántott, ne igyeközzél bosszút állani 
rajta. Gonoszt gonosszal ne füzesd. Hiszen ő is porrá 
lészen, s majd áll az Isten ítílő székje elé. Ajánljad a 
bosszúállást Istennek. S ne reszkess, ha feltámad, jár
jad a magad böcsületes útját!

(Az almádi Öreghegyen élő író, Balogh Elemér 
készülő könyvéből való e két történetke. Ha a Jóisten 
megengedi, a továbbiakban újabb állatmesékkel is 
szolgálunk kedves olvasóinknak.)



Kis almádi irodalomtörténet

Váth János félszáz könyve
Őrizkedj attól, akinek csak egy könyve van -  óv bennünket Aquinoi Szent János. S 

valóban, sokan érzik úgy, hogy valamennyiünk élete megérne egy könyvet s akinek van vala
mi íráskészsége, könnyen kedvet kap arra, hogy ezt megtegye. Váth Jánosnak, Almádink 
legnagyobb, vagy mondjuk úgy, a magyar irodalomtörténet legismertebb almádi írójának 
majdnem félszáz kötete látott napvilágot! Így aztán nem csoda, hogy városunkban megle
hetős tisztelet övezi Váth Jánost: utca, díj viseli a nevét, szobra áll a tóparti sétányon, s 
emlékkiállítást rendeztek be könyvtárunkban. Talán azt is megérjük, hogy értő irodalmár -  
például a Váth Jánosról 1995-ös várostörténetünkben kitűnő tanulmányt író veszprémi iro
dalomtörténész, Ács Anna -  válogatásában csokorba kötve, egyetlen könyvbe szerkesztve 
olvashatók lesznek az író legszebb munkái, amelyeket ma könyvtárak mélye rejt s így a 
Balaton-mellyék és Almádi értékei iránt érdeklődő olvasók aligha vehetnek kézbe.

Sok különlegességet kínál az érdeklődőnek Váth János (1887, Kenese-1962, Almádi) 
élete s életműve. Magam ezúttal az írói teljesítmény meglepő mennyiségének igyekeztem 
utánajárni, ugyanis többen félszáz Váth-művet említenek! A Balaton Gárdonyijaként, a 
Balaton Tömörkényeként, a Magyar Provance Mistraljaként, a Pannontenger mesemondó
jaként egyaránt emlegetett Váth munkái (s az OSZK-ban föllelhető újrakiadásaik) így sor
jáznak a könyvtárak, az adattárak és Ács Anna dolgozatának adatai alapján:
Balatoni levegőben, 1911. Veszprém (12 elbeszélés) + 1929. Füred, 1928. Pécs (németül); 
Arabeszkek, 1912. Vp. (karcolatok, mesék); Magyar katolikus szépirodalom, 1915. Füred (írói 
arcképek) +1932. Kalocsa, 1943. Pápa; A nádi farkas, 1914. Bp. (kisregény) + 1916. Bp., 1926. 
Vp., 1929. Füred; Pannontenger csillaga, 1917. Szombathely (2 elbeszélés) + 1929. Füred; 
Lápvilágban, 1917. (életképek) + 1927. Celldömölk, 1929. Füred, 1987. Várpalota; Balatoni 
emberek, 1920. Dombóvár (elbeszélések) + 1929. Füred; Szirtomlás, 1922. Szombathely 
(elbeszélések) + 1929. Füred; Balatoni antológia, 1922. Füred; Magyar költők dalaiban a 
Balaton, 1922. Veszprém (válogatás) + 1937. Celldömölk; Nyírt Sámsonok, 1923. 
Szombathely (rajzok, novellák); Pintyőketojások, 1924. Pécs (gyermekmesék) + 1929. 
Füred (3. kiad.); Ungok, nádak, rónavizek, 1924. Bp. (elbeszélések, fabulák) + 1926. 
Szombathely; Imitatio Christi, 1925. Arad (elbeszélések); Az ér útnak indul, 1925... 
(regény) +1929. Füred; Vidéki írók, 1925. Vp. (írói arcképek, cikkek, szemlék); Egy műked
velői est, 1925. Bp. (három hazafias egyfelvonásos: A pozsonyi fiú, A szabadsághős unokái, 
A börtönőr fia) + 1926. Szombathely; A Balaton tükröződése, 1926. Balatonfüred-fürdő 
(mesék, regék és szépprózai idézetek); A Bambino kis zarándokai, 1926. Arad (elbeszélések) 
+ 1941. (olasz fordítás), 1942. Bp. (3. kiad.); Virágos temető, 1927. Celldömölk (antológia); 
Gárdonyi Géza életrajza, 1929. Szombathely (tanulmány) + 1997. Devecser; Árva Kenese, 
1929. Füred (elbeszélések) + 1930.; Veszprémvármegye képeskönyve, 1929. Vp. (lakóhely
ismertetés harmadikosoknak); A ledöntött bálvány, 1929. Nyíregyháza (kisregény) + 1929. 
Füred; A hárfás leány, 1929, Szombathely (ifjúsági elbeszélések) + 1941,1942. Bp. (4. kiad.); 
Váth János munkái, 1929. Füred (Balatoni Szövetség, 10 kötet: Balatoni levegőben, 
Lápvilágban, Nádi farkas, Pannontenger csillaga, Az Ér útnak indul, Szirtomlás, Pintyőke 
tojások, Árva Kenese, Ledöntött bálvány, Balatoni emberek) + 1932. Füred (2., 3. kiad.); A 
déli harangszó, 1933. Kalocsa (történeti regény); Szent László népe, 1936. Bp. (székely 
regény); Galileai halászok, 1937. Kalocsa (bibliai tárgyú kisregények, bevezette Supka 
Géza, illusztrálta Győrffy György) + 1942. Győr (németül) - megjelent eszperantóul is; 
Halásztűznél, 1937. Celldömölk (elbeszélések); Szív a kövek között, 1937. (regény); Solt 
anyja, 1939. Füred (történelmi regény); Farkasok dala, 1940. (regény); Az egyház csókja, 
1941. (ifjúsági regény); Erdélyi csillag, 1941. Kolozsvár (történelmi kisregény); ...Kövek 
között, 1941. Pécs (balatoni novellák) + 1942.; Kenesei országgyűlés, 1941. (füzet Kenese 
múltjáról); Füred a szépirodalomban, 1943. Szombathely (tanulmány); Jánosi Gusztáv. 
Emlékfüzet születése 100. s halála 30. évfordulójára. 1943. Füred /1941. Vp.?/ (tanulmány 
a műfordítóról és válogatás munkáiból); Lyra Coelestis, 1944. Gyöngyös (válogatott imák, 
versek).

Életében ez utóbbi Égi Dal-szemelgetés volt az utolsó könyv, amelyet idehaza kiadhatott. 
A legjobbkor, a német megszállás és a náci rémuralom évében, a szovjet megszállás és az 
istentagadás szellemének a ránk erőltetése előtti percekben... Hogy legyen miért számkivet
ni, otthonából kilakni a „proletárdiktatúra” Magyarországán?

(A kiadási évszámok a veszprémi könyvtár és a budavári OSZK könyvjegyzékében, 
valamint a lexikonokban, irodalomtörténeti művekben nem mindig egyeznek. További 
érdekesség, hogy Váth néhány könyve Füreden s nem Balatonfüreden látott napvilágot.)

1945-től nem jelenhettek meg a katolikus író munkái, halála után -  tudomásunk szerint
-  két kötetét adták ki újra: a devecseriek a Gárdonyi Géza életrajzot 1997-ben, a Lápvilágban 
pedig 1987-ben szintén hasonmás kiadásban látott napvilágot Várpalotán, e kötetről az 
Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) nem tud. Idegen nyelvre több munkáját is lefordí
tották, Ács Anna Váth könyveinek és elbeszéléseinek német, olasz, román, finn, eszperan
tó nyelven való megjelentetéséről tud, nemzeti könyvtárunk, az OSZK ezekből csak 
mutatóban őriz néhányat. Kiadatlan maradt több kézirata (a hagyatékot a veszprémi múzeum 
őrzi). „Sajtó alatt” volt egy-egy könyvén olvasható közlemény szerint A prépost küldetése, 
Dombok árnyékában, Pálos triász, Veszprémi öregdiákok, Zirc szelleme című -  a jelek 
szerint kiadatlan maradt -  műve. Ács Anna Opálos Balaton című, Mészöly Géza fes
tőművészről írt regényét, Veszprémi triász, Magyar várak története című művét, az almádi 
katolikus egyházközség múltját föltáró munkáját és Bölcsőhelyem című verseskötetét említi 
azok közül, amelyek nem kaphattak nyilvánosságot az író életében. Váth János unokája, 
Pacsu Gergelyné Fodor Sára a Reguly élete című kiadatlan kötet kéziratáról is tud, amely 
bekerült a múzeumba, de azóta lába kelt. E munkáját laponként kiküldte Németországba a 
fordítójának, de németül sem jelent meg a Reguly-életrajz. Az Opálos Balaton a Magyar 
Irodalmi Lexikon szerint 1947-ben megjelent: Sára asszony tudomása szerint Siófokon 
szerette volna közreadni Zákonyi Ferenc, ám a kiadás a főjegyző eltávolítása miatt elmaradt.

A jeles almádi íróról írt eddigi kötetek: Kutassy János Keszthelyen 1933-ban, Orosz Iván 
Szarvason 1936-ban és Tölgyesi József Almádiban 1987-ben jelentetett meg Váthról tanul
mányt. Lapunkban is többen írtak Váth János néptanítói, irodalmi munkásságáról, például 
Holló Miklós az Új Almádi Újság 1998. szeptemberi és Szelényi Pál a lap 2002. májusi 
számában. Ám van még mit elmondani Váth Jánosról. Például nem akármilyen drámai 
történet lehet a Váth- villából való kiszorítási kísérlet a kor, s ezen évek helybéli hatalma
sainak a nem túl nagy dicsőségére.

Rájuk ki emlékezik? Váthra ma is büszkék lehetünk.
S. M.

Vecsey Kiss Mária 
könyvbemutatója

Barátság
Melegedni hozzám bezörögsz-e?
Hideg szél fúj, velem bújsz-e össze?
Szomjas leszel, vizet tőlem kérsz-e?
Nem fogom a kezed, akkor félsz-e?
Bánatomban szíved velem remeg?
Örömödet velem osztod-e meg?
Kincset találsz, gazdag leszel tőle, 
ha nem kérek is, adsz majd belőle?
Hogyha mindezt benned megtalálom, 
akkor mondom: te vagy a barátom!
És ha a dagadt Pityer megint meg fog verni, 
mersz-e neki értem egy nagy frászt lekeverni?

December 11-én a balatonalmádi Cimborák 
Vecsey Mária legújabb verseskötetének 
könyvbemutatóján vettek részt - ezért is 
kezdtem Mária versével soraimat, hiszen megfogalmazza a cimboraság lényegét 
akár kisebb, akár nagyobb, akár leendő Cimboráknak.

Vecsey Mária első gyermekverskötetét a Hungarovox kiadó jelentette meg 
december elején, így az első bemutatóra gyűltünk össze ezen a szombat délutánon.

Kaiser László költő, a „verses könyvecske” kiadója köszöntötte a Cimborákat 
(városunk Cimbora Klubjának tagjait és az érdeklődőket), ő mesélt nekünk a könyv 
keletkezéséről, arról, mennyire fontos dolog az olvasás életünkben, s ehhez nagyon 
kellenek a jó gyerekkönyvek.

Baranyi Ferenc József Attila díjas költő az értékeket elvesztett világról, s ebben 
a könyvek szerepéről mondta el gondolatait. Tőle hallottunk Vecsey Mária 
költészetéről, íróságáról.

Mária arról mesélt a 
hallgatóságnak, hogy 
születtek a most megje
lent gyerekversek. Tör
ténetei emberivé tették a 
versfaragás misztikumát, 
a könyv elkészülésének 
rejtelm eit, családjának 
szerepét ebben a folya
matban, a kötet illusztrá
cióinak történetét. Aki 
végig olvassa a szépen 
illusztrált kis kötetet, 
maga előtt látja majd 
M ária gyerekeit, uno
káit, a kóboran családra 

lelt macskákat, a Klapka utcai ház kertjét. Mennyivel könnyebb így befogadni 
a versekben megbúvó gondolatokat, mennyivel könnyebb megismerni Mária új 
arcát, ha mindezt ő teszi elénk önként, a maga kedvességével, közvetlenségé
vel!

A Cimborák cserébe egy kis összeállítással kedveskedtek a szerzőnek, 
meghívott vendégeinek s a megjelenteknek: a gyerekszájak tolmácsolta gyermek
versek, no meg Vera és Gyuri hangszerekkel kisért éneklése-versmondása a „kin
cset találás-gazdagodás-annak továbbadása” sorokra rímel leginkább: igazi fel
szabadult, játékos, önzetlen öröm-osztásban volt részünk.

Köszönjük Máriának, hogy elhozta nekünk a verseit. Szeretettel látjuk máskor 
is, nagy szükségünk van ilyen délutánokra!

Köszönjük Baranyi Ferencnek és Kaiser Lászlónak, hogy eljöttek közénk, hogy 
tetszett a cimboraságunk, s előre is köszönjük az ígért támogatást munkánkhoz!

Köszönjük vendégeinknek, hogy egy délutánra ők is Cimboráink lettek! 
Szívesen látjuk Önöket más Cimbora rendezvényen is.

Végül engedjék meg, hogy a legkedvesebb versemmel, Vecsey Kiss Mária köl
teményével kívánjak Önöknek sok örömöt a könyv olvasgatásához:

Ismerős-e?
Tapsi a fülem 

muszogja a nyuszi, 

nem vagyok én, ahogy hiszi, 

olyan alamuszi.

Lompos a farkam 

vakkantja a róka, 

az is hamis, ahogyan 

rólam szól a nóta.

Kelepel a gólya, 

vízben a fél lába 

békát, legyet tényleg eszem, 

de nem vagyok bába.

Az oroszlán bömböl: 

ha én király lennék, 

terített asztalnál csak 

máglyakrást ennék.

Rólam -  bőg a szamár, 

van sok csacsi mese, 

de egyik sem hihető, 

mind csak csacsi-mese.

Engem bizony ismer,

én vagyok az őse,

hogy ne lennék -  így a majom,

kedves ismerőse.

Fábiánné Sáray Anna



„Békesség nektek ”  (János evangéliuma 20,19)

ÁLDÁS - BÉKESSÉG
Mi, almádi reformátusok 

Bolla Ferenc Alapítvány a Balatonalmádi 
Református Egyházközségért

Advent negyedik vasárnapján - december 19-én - a hagyományoknak megfelelően 
ünnepi istentisztelet volt a balatonalmádi református templomban. Az Igét 
középiskolás diákok hirdették, majd az istentisztelet a gyermekek szolgálatával foly
tatódott, melynek keretében Jézus születésének történetét adták elő versben, énekben, 
hangszeres zenével.

Ezután került sor a Bolla Ferenc Alapitvány (a Balatonalmádi Református 
Egyházközségért) által meghirdetett pályázat eredményhirdetésére, és ez évi 
tevékenységének beszámolójára. A pályázati díj pénztámogatással jár. Megemlékeztünk 
névadónkról, Bolla Ferenc református lelkészről, aki a legsötétebb elnyomás korsza
kában egyházközséget alapított, templomot épített a hívek támogatásával.

Az alapítvány, mely a hitélet támogatására jött létre, adományokat gyűjt, gondos
kodik a felajánlott 1% jogszerű felhasználásáról. Ez évben is jó tanuló, református 
középiskolába járó, almádi, fűzfői diákokat támogatott. Idén Vaszari Adrienn, File 
István és Kolb Attila nyerte el a díjat.

Jövő év októberében ismét kiírjuk a pályázatot. Az almádi és fűzfői gyülekezetből 
kikerült, református középiskolában tanuló diákok név szerint is értesítést kapnak, és ezú
ton is kérjük őket, hogy éljenek a pályázat adta lehetőségekkel. Ha van olyan érintett, aki 
eddig nem kapott volna név szerint értesítést, kérjük, jelezze a lelkészi hivatalban!

Az adományozók iránti hálával számolhattunk be arról, hogy az SZJA 1%-ából 
mintegy 158 ezer forint támogatást kaptunk, az összegből projektort vásároltunk, amit 
hitoktatásban, filmklubunkban, előadások, rendezvények szervezésekor kiválóan 
hasznosíthatunk majd. Továbbra is szeretettel várjuk adományaikat, mely után adóked
vezményt is érvényesíthetnek.

Dr. Farkas Miklós kuratóriumi elnök

Filmklub a reformátusoknál
Nagy örömmel adok hírt a Balatonalmádi Református Gyülekezet által szervezett 

alkalmakról. A templomunk renoválása óta eltelt időszak mozgalmas, pezsgő és a lélek 
számára üdítő volt.

Valamennyi rendezvény célja az volt, hogy a gyülekezet valódi gyülekezetté váljon, 
hogy a tagok kicsit közelebbről is megismerjék egymást, illetve, hogy fórumot teremt
sen azoknak, akik a vasárnapi istentiszteleten túl is szeretnék az Urtól kapott gondo
lataikat egymással megosztani. Ezek az alkalmak jó lehetőséget nyújtottak arra, hogy a 
kérdéseinkre választ kapjunk, hogy jobban megismerjük az írott igét, a Bibliát; hogy a 
kapott üzeneteket értelmezzük, elemezzük és megosszuk másokkal, valamint, hogy 
egymás hite által épüljünk, erősödjünk és gyarapodjunk.

A közös együttlétek bizonyítékát adták annak, hogy nem vagyunk egyedül a prob
lémáinkkal, az örömeinkkel, hanem testvérei vagyunk egymásnak, s közös ügyünk 
mellett sok hasonlóság lapul a szívünkben. Boldog tapasztalásom, hogy egyre több 
testvérünk fedezte fel áldásait alkalmainknak, s hogy egymást hívogatva gyarapodunk. 
Jó reményünk van arra, hogy a közeljövőben még szélesebb körben találkozhatunk, és 
gazdagodhatunk Isten ajándékaival. A gyülekezeti filmklub is e célból jött létre!

A filmeket általában nem videón, hanem klasszikus mozigépen játsszuk, amelyeket 
a MOKÉP-tól rendelünk. Az első alkalommal a Kaffka Magit regénye alapján készült 
Hangyaboly című filmet vetítettük, amely egy zárda életét mutatta be. Az egyik tanul
ság, amit leszűrhettünk, hogy a hívő emberek (beleértve magunkat is), akik nap, mint 
nap imádkoznak és forgatják a Bibliát, milyen bűnöket képesek elkövetni... A szerep
lők lelkét szétfeszítő irigység, harag és indulat megdöbbentő volt. A film bűnbánatra 
késztetett. Megállapítottuk, hogy milyen nagy a felelősség azokon, akik nyíltan felvál
lalják Jézus követését. A hívő embernek nem csak szavaival, hanem tetteivel is bizonyí
tania kell, hogy elhivatott: „mert nincs semmi rejtett dolog, ami ki ne derülne, és semmi 
titok, ami napfényre ne jutna.” (Mk.4.22.)

A filmvetítések sorában a Kosztolányi Dezső regényeiből készített 3 film következett: 
az Aranysárkány, az Édes Anna, valamint a Pacsirta. Ezek a történetek bizonyára sokunk 
előtt ismeretesek. Az Aranysárkány főszereplőjének, a tisztességes, becsületes, jóindulatú 
és jó hírű matematikatanárnak, a kisváros jeles polgárának egyszerű és szép életét kettétöri 
egy olyan esemény, amelyet nem tudott elkerülni, jelesül, hogy megbuktatott egy olyan 
gyereket az érettségin, akin nem lehetett segíteni. Ez a fiú később bosszúból megverte az 
idős tanárt, aki az őt ért sértést és gyalázatott nem tudta elviselni. A fel nem dolgozott trau
ma, és a többi csapás, amely a becsületét érte, tisztes ember létére, az öngyilkosságig vezette. 
Isten felkínált neki több segítséget is, de mind ellökte magától, vagy nem vette észre.

Az Édes Anna történetét mindnyájan ismerjük. A film végén, a sok szenvedést, 
kínzást és becsületsértést mind alázatosan eltűrő, pozitív személyiségű szegény 
cselédlány meggyilkolja a ház urát és úrnőjét, mert a visszafojtott és felgyülemlett 
indulat elhatalmasodott rajta. A jogtalan sérelmek miatt érzett indulata és haragja 
emberileg érthető és elfogadható is lenne, de Jézus azt tanítja nekünk, hogy ne legyen 
indulat a szívetekben, mert egy óvatlan pillanatban eluralkodhat rajtatok és végzetes 
hibát követhettek el! Ne adjunk támadási felületet a kísértőnek! „Ne fizessetek sen
kinek rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó.” 
(Róm. 12.17). E két gondolatot egymás mellé helyezve hosszan vitattuk a problémát.

Mindenkit szeretettel várunk a filmklubokra. Nincs tabu, minden filmben felvetett 
kérdést meg lehet beszélni, s természetesen felkínáljuk a Biblia válaszát is. A tavaszi 
vetítések időpontjait a lap következő számában közreadjuk.

Kátoli Gábor

Karácsonyi hangverseny
A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár az ünnepkörben Mindenki 

Karácsonya címen hirdetett alkalmakat. Közülük az almádi ünnepet látogattuk 
meg, amely csaknem tisztán zenei program volt. A műsor elején a katolikus hit
tanos gyerekek leptek meg egy betlehemes játékkal, amelyet őszinte átéléssel 
mutattak be, majd Steinbach József református lelkész mondott köszöntőt.

A zenei ünnepet Nádasné Varga Katalin stílusos népdaléneklése vezette be. 
Takarékos válogatása megtette a magáét, méltán váltva ki a hallgatók tetszését. 
Ezek után jelentékeny továbblépés volt a J.S.Bach Siciliano-jának előadása 
Nádas Csaba klarinétján, afféle komolyzenei slágerként, amelyet nem kopta
tott el az idő. Bach: Et exultavit spiritus meus (És örvendez az én lelkem), 
valamint a Quia respexit humilitatem ancillae suae, (Mert reá tekintett az ő szol
gáló leányának alázatos állapotjára), két ária a Magnificat-ból, amelyet ismét 
Varga Katalin énekelt, bizonyítva, hogy egy másfajta éneklésmódnak is bir
tokában van.

A program továbbra is a népszerűbb zene körében maradt: Nádas Csaba 
Mozart Larghetto-ját játszotta az A-dúr klarinét-kvintettből, felcsillantva a 
hangszer hangzásának sokféle szépségét. A házaspár produkcióit Fükéné 
Sebestyén Mónika kísérte zongorán.

Egészen másfajta zenélést produkált a Szabó Orsolya - Kárpáti Ágnes páros 
Beethoven F-dúr (tavaszi) szonátájával, amely a hatalmas életmű egyik legis
mertebb darabja. Benne kiteljesednek mindazok a tulajdonságok, amelyek a 
klasszikus mestert minden elődjétől és kortársától elválasztják. A fiatal előadók 
úgy vették a mű adta technikai „akadályokat”, hogy közben nem tévesztették 
szem elől a zene nagyobb összefüggéseit sem. Játékukban virtuozitás és elmé
lyülés egyként jelen volt, megbabonázva ezzel a hallgatóságot.

A veszprémi Gizella Kamarakórus első műsorrésze Gallus Pueri concinite 
című kórusművével kezdődött, melynek hármas-négyes lüktetése jól indította 
az énekes zenét. Az együttes jó tempóval és hitelesen válogatta a homofon és 
polifon részeket, ezzel engedve betekintést a kor énekes kultúrájába.

Prateorius In dulci jubilo-ja népszerű régi karácsonyi örömének, amelyet a 
kórus németül énekelt. A XVI. és XVII. század fordulóján élt mester híres és 
közismert dallamából szerkesztett háromszólamú kórusművet a Gizella 
Kamarakórus pontos és hangulat teli hangkép alakítással nyújtotta át a pub
likumnak.

A XVI. század második felében élt és működött a klasszikus vokálpolifo
nia mestere, a kor zenei nyelvének feltalálója, kiteljesítője, Palestrina. Tőle a 
Hodie Christus natus est című zenei költemény hangzott el. A Borbás Gabriella 
által vezetett együttes érzékelhetően juttatta érvényre a mű két rétegét, az 
elaprózott-áttört „elbeszélő” szövegrészt csakúgy, mint az egyenletesre 
„faragott” allelujákat.

Nemkülönben híres szerző, Tomás Luis de Victoria alkotása következett 
ezután, melynek tömény többszólamúságát a Gizella Kamarakórus 15 tagja a 
teljesség igényével szólaltatta meg. Az „O, regem coeli” így vált ezen az estén 
az egyik legnagyobb élményt jelentő kórusművé.

Ezután stílusváltás következett, művek egy romantikus és egy még későb
bi korból, Francz Schubert és Benjamin Britten „tollából”. Az osztrák mester a 
23. zsoltárt komponálta meg, az alábbi szöveggel:

„Az úr az én pásztorom, nem szűkölködöm.
Füves legelőkön deleltet,
Csendes vizekhez terelget engem.
Lelkemet felüdíti,
Igaz ösvényen vezet ez ő nevéért.”
A Nyírő Gábor igényes zongorakíséretével megszólaltatott 

kórusköltemény dalszerűségével, drámai „közbeszólásaival” és idillre hang
oltságával váltotta ki a hallgatóság tapsait.

A kiváló karnagynő műsorválasztói igényességét mutatja, hogy a régi zenék 
mellett épp ezt a két szerzőt szólaltatta meg. Igaz, ebbe nyilván belejátszott az 
alkalom is, a karácsonyi téma kötelező ereje. Schubert mellett egy olyan XX. 
századi zeneszerző alkotása következett, akit nem tévesztett meg az európai 
irányzatok káosza. Benjamin Britten A Ceremony of Carols-ja (Karácsonyi 
éneke) ezt a magatartást példázza. A kórus teljesítményére jellemző, hogy ezzel 
a művel képes volt fokozni a maga által felkeltett hatást, amelyben Nyírő Gábor 
virtuózan megszólaló zongorakísérete is közrejátszott.

Az énekkar műsorát a Kecser Ágnes és Nyírő Gábor által mintaszerűen 
előadott Carl Philipp Emanuel Bach-mű, a G-dúr fuvolaszonáta osztotta két 
részre. A második rész Kósa Gábor Karácsonyi énekek című négyrészes 
alkotásával kezdődött, amelynek egymástól különböző népdal-karaktereit a 
kamarakórus plasztikusan juttatta kifejezésre. Az együttes változatlanul 
választékos programja továbbra is XX. századi szerzőket idézett, Kocsár 
Miklós Salve Regina című háromszólamú alkotását és Bárdos Lajos ter
jedelmes második miséjének 4 tételét, utóbbit zongorakísérettel. Kocsár műve
-  a szerzőre jellemzően -  világos, áttekinthető, hangzásvilágát azonban „szokni 
kell”. A Gizella-ensemble hallhatóan érti és jól beszéli ezt a nyelvet.

Nagy örömünkre szolgált, hogy az együttes ritkaságokkal is előrukkolt. 
Ilyen egyebek mellett Bárdos Lajos több egyházi műve, többek között a Missa 
II. háromszólamú kórus orgonakísérettel. A mozgalmas, nagyszabású alkotás 
válogatott zenei eszközökkel fejezi ki a könyörgést (Kyrie), a magasztalást 
(Gloria), az angyalok énekét (Sanctus) és megváltás tényét (Agnus Dei). A mű 
előadása csakúgy illúziót keltő volt, mint a műsorzáró kompozíció, 
Mendelssohn Veni Domine kezdetű alkotásáé.

A testes műsor kinek-kinek megadta a tetszésbeli választás lehetőségét, a 
zene átélésével történő ünneplés megvalósulását, amely -  a kiválasztott alkotá
sok és előadók jóvoltából -  a karácsony örök üzenetére irányította figyelmüket.

Szelényi Pál



MINDENKI KARÁCSONYA
A karácsony a téli napforduló ősi ünnepe, a kereszténység hitében Jézus Krisztus 

születésének emléknapja, az öröm és a békesség, a család és a gyermekség, az otthon és 
a szülőföld, az életet adó fény megszületésének ünnepe, a világosság győzelme a sötét
ség fölött. Ezért égnek az apró fények a karácsonyfán, ezért borult díszfénybe a város is, 
és ezért gyúl fény a mi szívünkben is, minden karácsonykor. Napjainkra az ünnep csalá
di vonatkozása erősödött fel, a szeretet, az összetartozás, az ajándékozás ünnepe lett.

Mindemellett valamennyien ismerjük és átéltük már a karácsonyi éj varázslatát. S 
bár manapság inkább az ajándékozás lett sokak számára az ünnep legfontosabb 
momentuma, mégis a karácsony éjszakájának misztikuma, csodája még nem merült 
feledésbe. Hiszen ez jelenti a valódi ünnepet, amikor minden elcsendesedik, leáll a 
közlekedés is, ha szerencsénk van, hó is esett, így a csend még teljesebbé válik.

Az adventi időszak a reményteljes várakozás jegyében telt idén is. Szenteste végre 
átélhettünk, beteljesült és megvalósult a csoda, a karácsony csodája. Ezt az érzést min
denki másként éli meg, a legkisebbek az ajándék örömében, a nagyobbak az ajándékozás 
örömében, a szülők, nagyszülők a gyermekek örömtől csillogó szemében látják a csodát.

A csoda minden ember szívében születik meg, s ott él tovább. Ám a csoda 
megszületéséhez városunk minden évben segítséget nyújt, különböző karácsonyi 
ünnepségek, koncertek, műsorok élesztik fel lelkünk legmélyében azt az érzést, amely 
karácsonykor a legerősebb: a szeretet, az összetartozás, az egymás segítésének, 
megértésének érzését.

Advent utolsó vasárnapján került sor a már hagyományos almádi karácsonyi kon
certre, melynek immár második alkalommal a Pannónia adott otthont. A 
Vörösberényi Népdalkör műsorát Pintér Szilvia, a Vörösberényi Általános Iskola 2. 
osztályos tanulójának szavalata indította, melyet csodálatos karácsonyi dalok követ
tek, megteremtve az igazi ünnepi hangulatot. A Kósa György Városi Zeneiskola diák
jai magabiztosan léptek „színpadra”, műsorukkal kicsiket s nagyokat egyaránt 
lenyűgöztek. A hangszerek széles repertoárját hallhatta a közönség, így a gitár-quar
tettől kezdve a trombitán, csellón és fuvolán át még a hegedű is megszólalt, s a hoz
záértő kezek által csodaszép dallamok töltötték meg a Pannónia nagytermét. A kon
cert záró eseményeként immár hagyományosan Balatonalmádi Város Vegyeskara 
adott műsort, s tiszta és mély érzéssel átadott hangok után a közönséggel együtt 
énekelték el a „Mennyből az angyal.. .”-t.

Idén első alkalommal Balatonalmádi mind a 4 városrészének lakóit karácsonyi 
műsorral várták a szervezők, hogy a Mindenki Karácsonya valóban mindenkié 
legyen. Az ünnep előtti hét hétfőjén Káptalanfüreden gyűltek össze az emberek. 
Különös hangulata volt az ottani műsornak, hiszen az alacsony nézőszám miatt igazán 
családias hangulatúvá vált az este, ám a karácsony lényege, a szeretet és az összetartás 
talán emiatt vált szinte kézzel foghatóvá.

Kedd estéjén Budataván, a Tömbbelsőben is kiteljesedett az ünnep, ahol a forralt 
bor és a sült gesztenye illata mellett a Varnyú Country zenekar Csengőszó című műso
ra hozta el karácsony varázsát.

Hagyomány, hogy az almádi civil szervezetek által életre keltett Betlehem mellett 
gyűlnek össze Almádi központjában az emberek. A Városháza előtti tér karácsonyfája 
alá, a kisbirkák és pónilovak köré idén is megérkezett Mária és József, valamint a 
három napkeleti bölcs, hogy elhozza a csodát s a csípős hideg ellenére valamennyien 
átérezhessük a kis Jézus születésének misztériumát. Bár a mínuszok nem szokatlanok 
decemberben, a fagy ellen finom tea, forralt bor és sütemények segítettek, valamint a 
városi vegyeskar néhány tagjának kedves éneke és Lang Rudolf előadása, melyben 
Andresen kis gyufaárus lányáról mesélt. Isó Zoltán evangélikus lelkész szívmelengető 
szavai után a Pannóniában folytatódott a karácsonyi ünnepség. Almádi legifjabbjai, 
az óvodások betlehemes játékkal idézték fel a sok évvel ezelőtt, Betlehemben történ
teket, majd Steinbach József református lelkész hívta fel a figyelmet a karácsony 
valódi üzenetére. A rendezvény keretében fiatal almádi tehetségek ének- és zeneszó
val léptek színpadra, majd az estét a veszprémi Gizellla Kamarakórum műsora zárta.

Szenteste előestéjén Vörösberényben, a Templomtéren tartottak műsort, ahol 
Szabó János plébános mondott ünnepi köszöntőt, majd a Vörösberényi Általános 
Iskola diákjai adták elő betlehemes játékukat. A Vörösberényi Népdalkör karácsonyi 
dalokat énekelt, a gyerekek apró ajándékcsomagot kaptak, s a jelenlévők egy pohár 
forralt borral köszöntötték egymást.

Idén is eljött a karácsony, fehéren vagy feketén, de talán nem is ez a lényeg. Sokkal 
inkább az, hogy bármilyen is legyen odakinn az idő, bármi is legyen a csomagban a 
fa alatt, és bármilyen is legyen a karácsonyi vacsora, idén újra összegyűlt mindenki, 
akit szeretünk, s szívünkben-lelkünkben fehér ünneplőbe öltözve együtt lehettünk a 
béke, a család és a szeretet ünnepén. Vincze Eszter

Üvegvarázs címmel rendezett kiállítást a Pannónia az ország műkedvelő üveg
festőinek. A december 2-i megnyitón Rácz Gyöngyi festőművész és Fábián 
László grafikusművész iskolaigazgató köszöntötte a közösen bemutatkozó 
nyolc alkotót, akik közt ott volt az Almádiban élő Tóth Nóra selyemfestő is. A 
kiállítást január 9-ig lehet megtekinteni városunk művelődési központjában.

Tájékoztató a szociális 
bizottság 2004. évi munkájáról

Balatonalmádi város önkormányzatának szociális bizottsága 2004. évben a 
munkatervnek megfelelően havi rendszerességgel üléseket tartott. A bizottság 3 fővel 
dolgozik, a három bizottsági tag: Balogh Csaba képviselő bizottság elnöke, Felber 
Gyula képviselő bizottsági tag, dr. Kaljusta Urmas főorvos külső szakértő.

A bizottság feladatkörei:
- szociális ellátással,
- egészségügyi,
- és közbiztonsággal összefüggő feladatok.
A bizottság 11 alkalommal tartott rendes ülést, mely minden esetben határozatképes 

volt. Összesen 80 határozatot hozott, melyből 2 esetben átruházott hatáskörben járt el. 
A képviselők elé terjesztett javaslatokat a testület minden esetben elfogadta.

A bizottság részletesen foglalkozott a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos 
anyagok előkészítésével. Ellátta a szociális intézményi tevékenységgel kapcsolatos 
helyi irányítási, ellenőrzési feladatokat. Felügyelte a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó intézmények működését, és javaslatot tett 
az ellenőrzésre. Előkészítette a város kötelező egészségügyi feladataival kapcsolatos 
önkormányzati döntéseket. Figyelemmel kísérte a háziorvosi és szakellátásra vonatkozó 
szerződéseket és közreműködött az új szerződések előkészítésében. Nyomon követte az 
egészségügyre szánt és átvett pénzeszközök hasznosulását, együttműködött egészségü
gyi szolgáltatókkal. Előkészítette a feladatkörébe tartozó, önkormányzat által benyúj
tandó pályázatokat. Javaslatot tett a személyi, társadalmi és gazdasági értékek 
megóvását szolgáló bűnmegelőzési és közbiztonsági programok kidolgozására. Évente 
egy alkalommal a polgárőrséggel együttműködve, a közbiztonság érdekében elemezte, 
értékelte a helyi bűnügyi statisztika adatait

A bizottság javasolta az Idősek Klubja átköltöztetését és ahhoz hozzá is járult. 
Támogatta az étkezési térítési díj és gondozási díj mérséklését a szociálisan rászorultak 
részére. A bizottság elnöke az idén is megrendezte a szociális munka napját, melyen az 
e területen dolgozók vettek részt. Az egészségügy területén a bizottság támogatta a 
reumatológiai szakrendelés orvos-váltását, valamint a nőgyógyászati, illetve a 
pszichiátriai rendeléseknél bekövetkezett változásokat is. A bizottság támogatta az 
orvosi ügyeleti szolgálat további fejlesztését, illetve az egészségügyi intézmények 
akadálymentesítési programjának végrehajtását. A bizottság a közbiztonság területén 
több pályázatot dolgozott ki, melyek az elbírálásnál sikeresnek bizonyultak. Így 600.000 
forintot nyert a térfigyelő rendszer további fejlesztésére, 500.000 forintot az ifjúsági 
bűnmegelőzési program végrehajtására, illetve 600.000 forintot a Bűnmegelőzés a 
médiában című pályázaton. E program lebonyolítására a bizottság javaslatára az önkor
mányzat az Öböl TV Kft.-vel kötött szerződést, melyet végre is hajtott.

A bizottság javaslatára a képviselő-testület létrehozta a városi szociálpolitikai kerek
asztalt, melynek elnöke a mindenkori szociális bizottság elnöke. A szociális bizottság 
a rendelkezésre álló pénzkeretből 400 mázsa fát osztott szét a rászorulók részéré, illetve 
december folyamán - a képviselő-testület döntése alapján - minden 70 év feletti bala
tonalmádi állandó lakos részére biztosította a karácsonyi csomagokat. A polgármesteri 
hivatal, illetve a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai biztosították a 
mozgásában korlátozott személyek részére karácsonyi csomagok város területére való 
kiszállítását.

Kedves almádiak! Röviden ennyiben szerettem volna bemutatni a bizottság 
munkáját, kérve az Önök további együttműködését munkánk hatékonyságának 
növelésére. A cikk az újságban már az ünnepek után fog megjelenni, ezért utólag, de 
annál nagyobb szeretettel kívánok mindenkinek boldog, erőben és egymás iránt érzett 
szeretetben gazdag ünnepeket!

Balogh Csaba 
a szociális bizottság elnöke

Újra német nyelvtanfolyamok 
Almádiban

A Pannónia Kulturális Központban 
a Déé Nyelviskola (ÁFSZ szám19-0133-04) 

német nyelvtanfolyamokat indit az alábbi kategóriákban:

Kezdőkurzus A1 Alapfok A2  Középfok B1 
Gazdasági és turisztikai nyelvismeret B2  

Nyelvvizsga előkészítés 

Az órákat a Balatonalmádiban élő Andreas Thimm, német származású 
nyelvtanár tartja kizárólag német nyelven a leghatékonyabb 

módszerekkel, kiscsoportos foglalkozásokban. (Csoportlétszám: 5-7 fő)

A tanfolyamok kezdésének várható ideje: 2005. január 18. 
Szintfelmérés és beiratkozás ideje és helye: 16-19 óra az 5-ös teremben

Érdeklődni:

Pannónia Kulturális Központ 
574455, 431-772, 438-011 

Déé Nyelviskola 

(88) 433-289, (20) 529-0921



Herkules SE, 2004.
- beszámoló az eredményekről -

Egyesületünkben erőemelő, női kosárlabda, ötlabda, tájfutó és 
vitorlázó szakosztály működik.

Tájfutó szakosztályunk december 4-én Csákberényben házi verseny 
és közös vacsora keretében rendezett évértékelőt. Elemezve a szak
osztály eredményeit szembe ötlik, hogy az elmúlt évi kiemelkedően jó 
szereplésünket nem sikerült megismételni, ugyanis 2003-ban tájfutóink 
öt országos bajnoki címet, a szakosztályok pontversenyében negyedik 
helyet szereztek. A gyengébb eredményeknek elsősorban az az oka, 
hogy sérülés miatt egyáltalán nem versenyzett ebben az évben Komár 
Béla, alig-alig tudott versenyezni Bikki Sándor, és Korbély Tibor.

A statisztika szerint 26 igazolt versenyzőnk 40 versenyen indult. 
Ez azonban ennél több versenynapot jelent, mert sok volt a kétnapos, 
de akadt több napos verseny is. Ezek közül nyolc megyei szintű, a 
többi, pedig országos és nemzetközi találkozó volt. A dobogó valame
lyik fokára 108 esetben állhattak fel sportolóink, 30 arany, 41 ezüst és 
37 bronzérmet szereztek.

A megyei összetett bajnoki pontversenyben Andrási Lajos 1., 
Felber Gyula 2., Gáncs Kálmán, pedig a 3. helyen végzett.

Egyéni versenyszámban Andrási Lajos vezet 15 dobogós helyével Őt 
követi Komár Béláné 13, Takács Csaba és Dr. Nagy Zsuzsa 10-10 
dobogós helyezéssel. Andrási Lajos és Takács Csaba korosztályának 
pontversenyében a 2., Komámé pedig a 4. helyen végzett.

Ebben az évben a legkiemelkedőbb eredményt Csizmadiáné 
Szóládi Annamária -  Németh Zsoltné -  Komár Béláné összetételű 
váltó érte el az Országos Váltóbajnokságon szerzett második 
helyezésével. A szakosztályi pontversenyben 63 értékelt szakosztály 
között a 17. helyen végeztünk.

Kosárlabda szakosztályunk rendszeres edzés mellett nem vett részt 
bajnokságban, csupán szabadidősport szintű rendezvényeken. 
Alsóörsön a Húsvéti Kupán első helyet szereztek. Siófokon és 
Székesfehérvárott street-ball versenyen korosztályuk legjobbjának 
bizonyultak, Pakson, pedig második helyen végeztek. Utóbbi helyen 
hárompontos és büntetődobás egyéni versenyt is rendeztek, Surányi 
Lajosné döntőbe jutott, de a férfiak alkotta mezőnyben, ennél többre 
nem tellett neki.

Júniusban, a városunkban rendezett ötlabda tornán nyolc női csapat 
küzdött, a kosaras hölgyek hozzásegítették az almádi csapatot a 2. 
helyezés megszerzéséhez, december elején, a Várpalotán rendezett 
Télapó Kupán öt csapat vett részt, a mieink az első helyen végeztek. 
Örvendetes tény, hogy az „anyuka” és „nagymama” korban lévő csa
pattagok mellet szép számmal jelentkeztek az idén a fiatalabb 
korosztályba tartozók is kosarazni.

Vitorlázó szakosztályunk ASS099. osztályban, egy hajóval, hat 
fős legénységgel vett részt az idei versenysorozatban.

Eredmények:
Kenese Tréning: 10. helyezés, 4,8 pont.
EU. Kupa Tihany: 11.  , 7,2 „ .
EGIS-Petrányi Kupa: 8. helyezés, 2,2 pont.
NOVELL Kupa: 6. „ , 3,3 „
Magyar Bajnokság,
Európa Kupa futam: 11.
A rangsorban a hajóegység 19,9 ponttal a 14. helyen végzett.
Az ötlabda szakosztály tagjai budapestiek. A nevünket viselik, azon

ban csak azért, hogy Veszprém megyében is legyenek szakosztályok. 
Ugyanis ez a feltétele annak, hogy országos szövetséget tudjanak alakí
tani. A szakosztály szervezésében évek óta Almádiban rendezzük az 
országos ötlabda tornát. Ebben az évben 16 férfi és 8 női csapat vett ezen 
részt. Jelentősége az idegenforgalom, a sportturizmus fellendítésében van.

Erőemelő szakosztályunk sportolói közül két fiatal versenyzőnk a 
Pusztaszabolcson rendezett junior magyar bajnokságon a közép
mezőnyben végzett. Kiemelkedő jelentőséggel bír az idén első alka
lommal megrendezett Balaton Kupa fekve-nyomó verseny, melyet a 
Pannónia Kulturális Központ segítségével rendeztünk meg. Ezen a 
találkozón 13 klub képviseletében 165 versenyző indult, természete
sen a mi sportolóink is. Székely Balázs és Csibrák Zoltán súlycso
portjában egyaránt a 4. helyet szerezte meg, a szakosztályi pont
versenyben a 8. helyen végeztünk. A verseny színvonalát jelzi, hogy 
több országos csúcs dőlt meg!

Nagyon örvendetesnek tartjuk, hogy az egyesület által, a Györgyi 
Dénes Iskolában fenntartott edzőtermet havonta kb. 70-80-an veszik 
igénybe rendszeres testedzés céljára. Az eddig rendelkezésre állt „kar
dio” gépparkot bővítettük egy Spartart elektronikus futópaddal.

Továbbra is várjuk a mozogni, erősödni vágyó sporttársainkat.
Egyesületünk a következő rendezvényeket szervezte meg: 

Számfira Gáz-Almádi Kupa hegyi futóverseny,
Körzeti Tájfutó Bajnokság,
Balaton Kupa fekve-nyomó verseny,
Ötlabda Almádi Kupa,
Városi Kispályás Labdarugó Bajnokság.

Meggyőződésünk, hogy a turizmus fejlesztésében a sporte
semények nagyobb számban történő megszervezésének sokkal na
gyobb jelentősége lenne, mint amilyen szinten ezt kezeljük váro
sunkban. Példának említem a Sümeg környékén rendezett tájfutó 
Hungária Kupát, melyen egy héten át több mint ezer versenyző vett 
részt. De ide tartozik a múlt évben általunk megrendezett Erőemelő 
Master’s Európa Bajnokság illetve az idei Balaton Kupa is. Csak 
reménykedni tudunk abban, hogy nagyobb összefogás lesz a jövőben 
ennek érdekében.

A ranglista helyezettek és az OB.ezüstérmes váltó: Komámé, 
Andrési Lajos, Takács Csaba, Némethné, Csizmadiáné.

Sportsikerekben gazdag, Boldog Újévet kívánunk.
Herkules SE., Felber Gyula sportszervező

MIKULÁS-KUPA 
TEREM-LABDARÚGÓ TORNA 2004

A Balatonalmádi Focisuli Alapítvány szervezésében december 7-én Alsóörsön a helyi sport
csarnokban került megrendezésre hagyományteremtő céllal 7-8- éves fiúk részére a Mikulás- 
Kupa terem-labdarugó torna. A díszes serlegért négy iskola csapatai vetélkedtek egymással kör
mérkőzések formájában, melyek jó hangulatban, sportszerűen zajlottak le. Az első három 
helyezett csapat tagjai éremdíjazásban részesültek. A focitomát a balatonalmádi Györgyi Dénes 
Általános Iskola kisfocistái nyerték, így a szép kupát ők vihették haza. A rendezvény végén mind 
a négy csapat tagjai édességet és gyümölcsöt tartalmazó mikuláscsomagot kaptak.

A 2004. évi Mikulás-Kupa végeredménye:
1. Györgyi Dénes Általános Iskola, B.almádi,
2. Vörösberényi Általános Iskola,
3. Irinyi János Általános Iskola (Fűzfőgyártelep),
4. Endrődi Sándor Általános Iskola (Alsóörs).

Balatonalmádi Focisuli Alapítvány

Újévi meglepetés a 
balatoni horgászoknak

Mint szinte minden évben, 2005. január 1-től is drágulnak a balatoni horgászengedélyek. 
Az éves engedély 40 ezer forint lesz, ami 10 ezer forint drágulást jelent az idei évhez képest. 
A part menti jegy 12.500 Ft-ra, míg a nyílt vízi engedély 24.000 Ft-ra emelkedik majd. Ez 
2.500 és 6.000 Ft plusz költséget jelent a balatoni horgászoknak. Bevezetik az éves gyerek- és 
nyugdíjas-bérletet is. Ezek 16 és 32 ezer forintba kerülnek majd.

Különböző lapokat olvasva, embereket meghallgatva kijelenthetem, hogy nagy a fel
háborodás a horgászok körében. Ezek az áremelések nagyon sok horgászt fognak megfosztani 
kedvenc hobbijától. Különösen a nyugdíjasok nehezen engedhetnek meg maguknak ekkora 
kiadást. De a dolgozó polgárnak is akár hónapokig spórolnia kell, hogy ki tudjon fizetni ennyi 
pénz. Ezzel az emeléssel azt sikerült elérni, hogy jóval kevesebb horgász fog engedélyt váltani 
a következő évben. Megéri? Mert horgászni attól még fognak. Csak épp jegy nélkül. 
Megtehetik, hisz nincs, aki felügyelné őket. Minden balatoni horgász tisztában van vele, hogy 
szinte bármikor követhet el szabálysértést, mert nem ellenőrzik őket. Több mint tíz éve horgá
szom én is a Balatonon, de halőrrel még nem találkoztam.

A Balatoni Halászati Rt. vezérigazgatója szerint azért volt szükség ekkora áremelésre, mert 
veszteséges a cégnél a horgászati tevékenység, és a halászat se eredményes. Miért? Mert nincs 
hal a vízben.

Mert hiába mondja a Balatoni Halászati Rt., hogy több száz mázsa halat telepít, ha annak 
nagy részét úgyis kilopják a vízből. És nem csak a rabsicok, orvhalászok, hanem az enge
déllyel, szabályosan horgászó sporttársak is gyakran elteszik a méreten aluli halat. Mondván, 
ha nincs nagyobb, ez is jó lesz. Megteheti, hisz senki nem szól rá.

A jegyek árának emelésén kívül hasznos, a halak védelmében hozott tilalmi időszakok is 
bevezetésre kerültek, melyeket nem sorolok fel, mert a horgászjegyen majd olvashatók 
lesznek. Legyen elég ide annyi, hogy ez szép és jó, de ki fogja betartatni?

Véleményem szerint a Balatonon a legnagyobb problémát a halőrzés hiánya jelenti. 14 
hivatásos halőrrel nem lehet felszámolni azt a nagymértékű orvhalászatot, ami a Balatonon 
folyik. Az rt-nek jóval több pénzt kellene erre a célra fordítania. Bevállalni azt, hogy egy-két 
évben kevesebbet telepítenek és több pénzt fordítanak halőrzésre. Igaz, így a halászoknak is 
kevesebb zsákmányuk lenne, és talán nem lenne nyereséges a halászat, de hosszútávon sze
rintem eredményt hozna.

És az se lenne hátrány, ha a partokat is gyakrabban járná egy-két ellenőr, hogy a horgászok 
körében is elterjedjen: figyelik őket. És akkor talán ők se vinnék el a méreten aluli halat.

Számfira Balázs

Balaton, Kis-Balaton és a Nyugati övcsatorna, területi horgászengedélyeinek árai 2005. évre
Balaton Kis-Balaton Nyugati - övcsatorna

áfával áfával áfával

teljes ár 
18. - 60. 
betöltött 
életév 
között

80%
60.

betöltött
életév
felett

60% 
14. -18. 
betöltött 
életév 
között

40%
14.

betöltött
életév
alatt

teljes ár 
18.-60, 
betöltött 
életév 
között

80%
60.

betöltött
életév
felett

60% 
14. -18, 
betöltött 
életév 
között

40%
14.

betöltött
életév
alatt

teljes ár 
18. - 60. 
betöltött 
életév 
között

80%
60.

betöltött
életév
felett

60% 
14. -18. 
betöltött 
életóv 
között

40%
14.

betöltött
életév
alatt

BEL-és KÜLFÖLDI

Általános

éves 40000 32000 24000 16000

10 napos 12000 9600 7200 4800

72 órás 4800 3840 2880 1920

napi 2400 1920 1440 960

* Partmenti I. (kíméleti sáv)

éves 12500 10000 7500 5000 12500 10000 7500 5000 6000 4800 3600 2400

10 napos 3400 2720 2040 1360 3400 2720 2040 1360

72 órás 2000 1600 1200 800 2000 1600 1200 800

napi 1200 960 720 480 1200 960 720 480

Partmenti II. (1.500 m-ig)

éves 24000 19200 14400 9600

10 napos 6000 4800 3600 2400

72 órás 3400 2720 2040 1360

napi 2000 1600 1200 800

Megjegyzés:
A * jelzett területi engedély tulajdonosa, a keszthelyi, és kenesei BAHA. Rt  mólók között az É-i parton 100 m-es. 
a D-i parton 300 m-es sávon belül horgászhat a víz, vagy a vízben álló nád szélétől mérten



Új év -  Kevesebb stressz-hatás

Hogyan?
Sanki jógával!

Az életünk természetes velejárója a stressz.
A stresszekre szükség van, hiszen az maga az evolúció, de a túlzottan erős 

behatás érzelmi blokként rögzül az egyén evolúciós emléktárában.... Ezek a 
blokkok felelősek minden belülről kialakult és gyógyulni nem akaró, krónikus 
betegségeinkért is...

Egy belső feszültség, egy szorongás, mely időről-időre felbukkan és nem enge
di az érzelmek és ezzel együtt az energiák helyes áramlását.

Bizonyára Ön is volt már úgy, hogy tudta, hogy abban a szituációban hogyan 
kellene viselkedni, cselekedni, illetve mit kellene mondani, de amikor arra került 
a sor, mégsem tudta megcsinálni. Az érzelmei mást diktáltak és veszített!

Talán hatalmas, megrendíthetetlen kősziklának kellett volna lennie, vagy éppen 
piciny, de szívós fűszálnak, mely könnyedén meghajlik a tomboló elemeknek, 
hogy a vihar multával ismét egyenesen, büszkén álljon a maga helyén a világban.

Vagy egy másik esetben: Egyszer csak minden összejött ahhoz, hogy úgy 
istenigazából boldog legyen, de gyáva volt és mégsem mert felülni annak a 
bizonyos kék madárnak a hátára, pedig az esze biztos volt a dolgában, de a szíve 
képtelen repülni.

Sok olyan hasonlatot használunk hétköznapjainkban is, amelyek e témakörre 
utalnak: hajlik mint a nádszál, harcos mint a tigris, él mint hal a vízben, szabad 
mint a madár, fenséges mint a tölgy stb.

Akartuk, de nem tudtuk megcsinálni, és szinte biztos, hogy legközelebb is 
veszíteni fogunk, mert az adott érzelmi-pályán stressz okozta blokk van.

Ezeket a blokkokat a régmúlt - érzelmileg túlzottan erős, nemegyszer fájdal
mas - eseményei okozzák. Jellemzően mindnél nagyobb negatív szerepet játszanak 
az életünkben (sok esetben fizikai betegségként), annál jobban igyekeznek rejtve 
maradni az emlékezetünkben

Ezek az érzelmi blokkok a SANKI jógával kioldhatók, s a testi-lelki egészség 
visszaállítható, újra megteremthető.

SANKI JÓGA - A ZÖLD DOKTOR - A TERMÉSZETES GONDOLAT...
Új (két éve működő) rendszer, a ma - elsősorban a nyugat - emberének született, 

de minden elemében több ezer éves tapasztalatokon alapuló tradicionális egészség- 
megőrző és helyreállító technikákat tartalmaz, melynek működésmechanizmusát 
egyre több esetben bizonyítják a mai tudomány eszközeivel is.

Gyakorlataiban az érzelmi-blokkokat oldó mozgásmeditációkat, az izmokra és 
izületekre ható feszültségoldó és fizikális erősítő nyújtó-lazító gyakorlatokat, 
valamint a test energiáit szállító úgynevezett meridián-rendszer karbantartását 
végző technikákat tartalmaz.

Tehát a SANKI az egész ember „egész-ségét” szolgálja. A test erősödik, a lélek 
emelkedik, az érzelmeink mentesülnek minden káros kényszer alól.

A SANKI gyakorlataiban a gondolat, az érzelem és a cselekvés hármas egysége érvényesül.
„A magunk alakította sorsunk három dologtól függ: ahogy gondolkodtam, 

éreztem és cselekedtem tegnap az vagyok ma. És ez így lesz holnap is!”
A SANKI gyakorlatai segítik az építő gondolatok és a tiszta érzelmek 

kialakulását, melyek a helyes cselekvéseket szülik.
A SANKI segít megismerni a bennünket körülvevő világot, annak gondolati 

cselekvési és érzelmi energiáin keresztül.
„Az ember helye a világban csak a világban és nem attól elkülönülve lehet

séges. Senki sem boldog, ha nem találja a helyét. Ugyan ki ne vágyna egy kiegyen
súlyozott, harmonikus életre különösen akkor, ha ehhez még fizikai jólét is társul.”

A SANKI olyan gyakorlatokat tartalmaz, melyek képesek felszabadítani az 
érzelmi-pályákban kellemetlenkedő energiablokkokat.

A SANKI felszabadít, boldoggá tesz.
SANKI a természetes gondolkodás, a zöld doktor.
A SANKI már az első órákban élményt ad.
A SANKI csekély tanulási idő után már napi 10-15 perces gyakorlással is működik.
A SANKI mellékhatások és korlátozások nélkül végezhető.
Bárki által végezhető kortól és állapottól függetlenül, mert már egy egészen 

gyengéden elvégzett gyakorlat is jótékony hatással van és hozzásegít a következő, 
már erősebb gyakorlathoz.

Silló Piroska 
természetgyógyász

A SANKI jóga alapjai egy hétvégi tanfolyam keretében 
most itt nálunk is elsajátíthatók.

Az Egészségnapokon kis ízelítőt már kaphattunk belőle.
Január 22-23-án (szombat-vasárnap) 

indítunk SANKI tanfolyamot a Pannónia Kulturális Központban. Utána 
februártól jóga-klubot tartunk heti rendszerességgel (csütörtökönként). 

Jöjjön el, ismerkedjen meg e lehetőséggel! (Jelentkezzen a 20/9264-325-ös telefonon.)

Várjuk szeretettel!

Süssünk-főzzünk!
- Ö hlmann Ági rovata -

Amikor beköszöntenek a hideg téli napok, a magyar ember szívesen főz és eszik egy 
igazi kocsonyát. A háziasszonyok büszkesége a tiszta, rezgő, finom disznókocsonya. 
Szeretnék egy, a vadászok körében kedvelt kocsonyát bemutatni.

Férjem erdész családban nőtt fel, így az édesanyja is megtanulta az édesanyjától ezt 
a hagyományos vadász ételt.

Vaddisznó-kocsonya

Hozzávalók:
egy vaddisznó oldalas
3/4 rész fehér bor (lehet rosszabb bor is, lehetőleg savanykás)
1/4 rész víz
3 db sertésköröm, a kocsonyásodáshoz.

Fűszerezés:
4-5 kávéskanál só
3-5 szegfűbors
8-10 szem egész feketebors
1-2 fej vöröshagyma
2-3 babérlevél

A vaddisznó-oldalasról lefejtem a zsírt, kifejtem a csontokat, lesózom, fel
göngyölöm, spárgával szorosan átkötöm. Fazékba teszem. Mellé rakom a 3 db. 
sertéskörmöt. Felöntöm annyi borral és vízzel, hogy jól ellepje. Hozzáadom a fűsze
reket, melyek a mennyiségtől függnek. Nagyon lassú tűzön, éppen csak forralom, míg 
a körmök puhára főnek.

Ha kész, a hús-roládot átteszem egy másik fazékba, rászűröm a levet. A körmöket 
nem szoktuk megenni.

Ha kihűlt, hűtőszekrényben hosszú hetekre elrakhatjuk, mert a zsír, mely ellepi, 
leszigeteli. Ha tálalni akarjuk, leszedjük a zsírt egy lábosba, kiemeljük az oldalast. 
Leszedjük a spárgát, majd deszkán vékony szeletekre vágjuk a hús-roládot. Szépen tálra 
rendezzük, az aranysárga rezgőt evőkanállal mellé halmozzuk.

Finom kenyér és áfonyalekvár illik hozzá.

Csabai kolbász Kurtucz-módra

10 kiló kolbászhúshoz 7,5 kiló disznó színhúst és 2,5 kiló zsírszalonnát kell be
szerezni. E húsmennyiséget combból, dagadóból, tarjából, lapockából, karajból 
érdemes összeállítani igényeink és erszényünk lehetőségei szerint. A legjobb kol
bászhús a 2 mázsa körüli, vagy még nagyobb disznóból nyerhető, s aki igazán ínyenc -  
mert, eleinkhez hasonlóan, tudja, mi a jó -  nem tápon, hanem kukoricán, jóféle 
moslékon tartott hízó húsából készít kolbászt. (Kukoricán hizlalás helyett egykor a 
Bakonyban -  s így a Balaton-mellyéken is -  megtette a makkoltatás, ám erdeink erre 
már nem alkalmatosak!) Az pedig már több kettőnél, ha az ember -  valamirevaló 
gazdából lett böllér módjára -  mangalica föláldozásával és földolgozásával varázsolja 
tele kolbásszal éléskamrája kolbásztartó seprűnyeleit. A kolbász tartósságát biztosítva
-  kiszáradását késleltetve -  kell negyedrésznyi szalonnát bedarálnunk, s a jó ízlésnek 
itt sincs határa: ha igazán finom kolbászt akarunk készíteni, a hasaszalonna a legjobb! 
Persze -  jobb híján -  megteszi az ipari szalonna is.

A fűszerezés is változhat, ki-ki ízlése szerint keverheti -  gyúrhatja -  bele a ledarált 
kolbászhúsba a fűszereket. Békéscsabán, a „Csabai vékony” és a „Csabai vastag” 
honában általában ilyen fűszer-adagokat használnak a 10 kiló kolbászhúshoz: 20-22 
deka só, 20-25 deka paprika, 3-5 deka köménymag, 5 deka, illetve 3-4 fej fokhagyma. 
A kolbászpaprikát a szép színt megadó, erősen piros „édes”-ből és az általában fakóbb 
„erős”, finomra őrölt pirospaprikából keverjük ki -  aszerint, ki fogja megenni! Ahol 
gyermekek is várják -  várták karácsonyra az Alföld katolikus helyein -  az „angyali 
kóbászt”, nyilván rájuk tekintettel óvakodunk a csípősségtől, ám az igazi „Csabai kol
bász” erősségével, csípősségével is kitűnik a többi közül. A hagyomány szerint egykor 
a módos gazda igyekezett minél csípősebb paprikát tenni a kolbászba, hogy a nála szol
gáló és étellel is ellátott béresek, cselédek csak épp egy falat kolbászt tudjanak legyűrni 
a kenyér, szalonna, hagyma mellé.

A „Csabai kolbász” vékonyát pár napig, a vastagját -  a vastag kolbászt hírből sem 
igen ismerő Dunántúlon, így nálunk is az olasz eredetű szalámi szóval tisztelik -  úgy öt 
napig füstölik. A kolbászfüstölő mesterségnek -  és iparnak, mert a békési megyeszéke
lyen jó néhányan ebből élnek -  külön titkai vannak, ezeket most mellőzzük, bár érdemes 
megjegyezni: az sem mindegy, milyen fa füstje tartósítja kolbászunkat! A füstölt kol
bászt száraz, szellős, hűvös helyiségben kell érlelni, szárítani -  a vékony kolbász két- 
három hét után, a vastag kolbász (az Almádiban emlegetett szalámi) úgy 40 napig pihen 
kamránkban, hogy utána kedvünkre kóstolgathassuk, kínálhassuk, ízesíthessünk vele 
egyéb főtt, sült s miegyéb étekfogásokat.

Hogy sikerüljön a házi kolbász-gyártás, a hús minőségén, a fűszerezés arányain, a 
füstölés milyenségén és a szárításon túl még függ néhány dologtól - például megfelelő 
disznó- vagy marhabéit használjunk, műbélt véletlenül sem, mert attól az igényes gaz
daember mindig is óvakodott -, ám mindezek leírása meghaladja e rovat kereteit. 
Szakkönyvként Dedinszky Gyula Csabai kolbász című remek néprajzi munkája ajánl
ható, ám azt, hogy a gazda, vagy a jó ízeket hozzá hasonlóan igencsak szerető iparos, 
munkás, tisztviselő, értelmiségi annyiféle kolbászt készít, ahány közülük erre vál
lalkozik, minden kolbász-gyúrásra vállalkozó almádi ember tudja. Mert valóban: ahány 
ház, annyiféle kolbász, annyi finomság! (km)



A kertbarátkörök életéből
Balatonalmádi Kertbarát-kör

2004. december 7. Önkormányzat tájékoztatója a város életéről és fejlődéséről. 
Előadó: Pandur Ferenc polgármester. Az előadó ismertette a távlati terveket, ingat
lanok értékelését, a Penny Áruházzal kapcsolatos tapasztalatokat, a villamosítás 
fejlesztését, az egészségügy helyzetét, a Kommunális Kft. helyzetét. A Nyugdíjas 
Klub áthelyezését 2005. jan u á r 1-től a Györgyi Dénes utcából a Pannónia 
Kulturális Központba. Végül ismertette az üres épületek hasznosítását.

2004. decem ber 21. Éves beszám oló a Kertbarát-kör m unkájáról, ered
ményeiről. Előadó: Farkas István elnök. Az előadásokat a munkaterv szerint megtar
tottuk, a tagság részvétele közepes volt. Kora tavasszal metszés bemutató volt Magda 
Balázs birtokán. Kirándultunk: Csákberénybe, Mórra, Pannonhalmára, Egerbe, 
Győrbe. Farsangi bált tartottunk, márciusban borverseny volt, az okleveleket a 
Majálison osztottuk ki. A két kertbarát-kör közösen szervezett borhetet, ami várakozá
son felül jól sikerült. Itt a helyi borokból alkalmi borversenyt is tartottak, a zsűri neves 
szakemberekből állt, az eredmény igen jó volt. A Balatonalmádi Kertbarát-kör támo
gatta a vörösberényi szüreti felvonulást is.

Fábián József Kertbarát-kör
2004. december 6. Az újbor kezelése, borhibák.
Előadó: Árkovics József borász. Bort tárolni csak fahordóban és saválló edény

ben szabad, műanyagban nem. A lefejtéshez használt gumicsövet 3-4 évente ki kell

cserélni. A vörösbort kétszer, a fehérbort három szor kell lefejteni évenként. 
Ajánlatos borainkat laborban megvizsgáltatni, ahol az esetleges hibákat kimu
tatják, és kiküszöbölésükre tanácsot adnak. Ilyen labor épül a közeljövőben 
Sólyon. Az idei termést gyengén kénezni kell, az üres hordók kénezéséhez 100 
literenként 1 kénlap szükséges. Borbetegségek: egérvíz a vörösbornál, penész íz,

stb. Kénezés után hagyjuk pihenni borainkat. Lehetőség szerint a fehérbornál alka
lmazzunk szűrőt.

2004. december 20. Ünnepi közgyűlés, karácsonyi előzetes.
Szervezők: Bugovics Edit és Horváth József. A karácsonyi előzetes már hagy

ománnyá vált Vörösberényben. Közreműködtek a vörösberényi iskolások, a nyugdí
jas klub és a kertbarát-kör énekkara. A római katolikus egyházat Szabó János 
plébános úr képviselte.

A két kertbarát-kör nevében eredményekben gazdag, boldog új évet kívánok:
Szöveg és fotó: Durst László

Karácsonyi előzetes a vörösberényi kertbarát-körben: Pandur Ferenc pol
gármester köszönti a tagságot.

Karácsonyi előzetes a vörösberényi kertbarát-körben: a vörösberényi iskolások műsora.

Széles a Balaton vize...?
170 év a tó életéből, ahogy az újságok megírták

Dr. Fazekasné Mulesza Olga igazgatónő és munkatársa, Krasznainé Szabó Katalin 
válogatta és állította össze a kötetet a siófoki városi könyvtár gyűjteményéből, Siófokon 
2003-ban jelent meg. Mint az alcím is mutatja, igen érdekes és jelentős anyagról van 
szó: a csaknem két évszázad alatt megjelent cikkekből kapunk szemelvényeket, egyút
tal kitűnő kor- és kortörténetet. A kiadvány bevezető szavait Dr. Herodek Sándor 
akadémiai doktor, a Magyar Tudományos Akadémia Balatoni Limnológiai 
Kutatóintézetének igazgatója írta: „A Balatonról szóló szakirodalom szekrényeket tölt 
meg, de az újságcikkek számára is vastag kötetek kellenének. Ez a kiadvány főként a tó 
vízszintingadozásaival foglalkozó újságcikkek közül válogatott jogosan, hiszen mint 
már korábban is többször, most is nagy gondot okoz. Sokat tudhatunk meg belőle a tóról 
és nem kevesebbet az érte aggódó emberekről. Ajánlom a jól sikerült kiadványt min
den, a Balaton szerető embernek, ízes és tanulságos olvasmányul.”

Megemlítjük, hogy a Balaton vízszintjének mérése 1863 óta rendszeres. ”A vízmérce 
0 pontját a Balaton tenger szintje felett 103,41 m magasságra állították be. Az eddigi leg
nagyobb vízállás +192 cm, a legalacsonyabb -51 cm volt a 0 ponthoz viszonyítva. A 
vízszint szabályozási rend szerint 1997-től évente +70cm és +110 cm között kell a vízsz
intet tartani. Korábban +100 cm volt a felső határ, amelynek megemelésével növelni 
kívánták a tóban tározott víz mennyiségét.” Már e helyen szabadjon e sorok írójának meg
fogalmazni, hogy immár 1948 óta a Balaton rajongója és azt szeretné, ha minél magasabb 
lenne a vízállás, minél kevesebb területet vennének el, például telkekhez, vasútépítéshez 
a Balaton csodálatos szép víztükréből.

A kötet a napi és hetilapokban, ismeretterjesztő lapokban megjelent cikkek válo
gatása. Sok-sok érdekességet talál az olvasó, hiszen az elmúlt két évszázadban szóba 
került a Balaton és a Sió szabályozásának megszervezése, a hajózó utak lehetősége, a 
vízszabályozási társulások alakulása, országgyűlési határozat a Balaton lecsapolásáról 
(1827-ben), a Sió mocsaras medrének rendezése, a Sió menti malmok lebontása, a Mura 
folyóból történő vízátvezetés és már a XIX. század első felében voltak rendkívül száraz 
évek, amikor a tó vízszintje több mint egy métert apadt. Mindezekből érzékelhető, hogy 
aligha beszélhetünk új, a mai napot jellemző problémákról.

Érdekes a Balaton című lap egyik 1918. december 1-i cikke. Már a cím is meglepő: 
”A Tihany-szántódi híd és egyebek.” Arról volt szó ugyanis, mint azt más cikk részletéből 
is megtudjuk, hogy Tihany és Szántód között hidat óhajtottak egykoron építeni. Az egyik 
írás -Teendők a Balaton körül - szerzője, világhírű tudósunk, Dr. Cholnoky Jenő, aki a reá 
jellemző módon kitűnő tartalmú és ragyogó stílusú összefoglalást ad. A Balaton egyik 
hűséges rajongója volt Zákonyi Ferenc, Somogy majd Veszprém megyében működött, 
számos újságcikk szerzője, munkáiból is találunk válogatást a kötetben. Több jeles szemé
lyiség írt cikkeket különböző lapokban a balatoni halpusztulásról.

Talán az előbbiekben vázoltak is felhívják mindazok figyelmét, akik szeretik a 
Balatont és akik érdeklődnek a magyar sajtó történelme iránt. Nagy örömmel forgathatják 
a kötetet, amelynek végén felsorolják a felhasznált folyóiratokat. Ezekből kiderül, hogy 
bizony több olyan is napvilágot látott, amely címében a Balatont jelölte meg, a magyar 
tenger megannyi általános és mindennapi kérdésével foglalkozott. Külön felsorolásban 
szerepelnek az 1950-es évekből megjelent sajtótermékek. A felhasznált irodalom 
jegyzékét is megtaláljuk, majd pedig azokat a műveket, amelyeket a helytörténeti 
gyűjteményből ajánlanak a kötet összeállítói. A kötethez csodálatos ábrát csatoltak: „Havi 
közepes vízállások a Balatonon” 1863-tól 2002-ig. Nagyon-nagyon szemléletes, ugyanis 
a cm-ben mért vízállás magassága avagy alacsonysága rendkívüli méretekben változott a 
tárgyalt időszakban. Önmagában imponáló képet kap mindenki, aki érdeklődik a kérdés 
iránt és aki hajlamos arra, hogy vészharangokat kongasson. Dr. Vértes László

Híreink
• A Balatoni Szövetség a Balatoni Meteorológiai Figyelőállomás megszüntetésére tett 

javaslat ellen tiltakozott a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszternél. Az intézkedés 
súlyosan veszélyezteti a Balaton vízi biztonságát, s a már több éve történő 
együttműködést a biztonság érdekében tönkreteszi és minimális szintre csökkenti, 
egyben veszélyezteti az idelátogató vendégek biztonságát.

• Tiltakozik a Balatoni Szövetség a Balaton területére érvényes horgászjegyek árainak 
irreális megemelése miatt is. A tervezett horgászturizmus fellendítésének a nem 
megfelelő halállomány mellett, az irreálisan magas horgászjegy árak is gátat fognak 
szabni. Kimagaslóan hátrányos a helyzet a belföldi felnőtt és ifjúsági jegyárak 
vonatkozásában.

• Szőllősi Máténak, a berényi és az almádi iskolák nyugalmazott művésztanárának 
ünnepváró tárlata volt látható december 9-től 24-ig a vörösberényi művelődési házban. 
A képkiállítást Veszeli Lajos festőművész nyitotta meg. A tárlatmegnyitót baráti 
eszmecsere zárta.

• Láng Miklós levelében szóvá teszi, hogy a Művészetbarátok rendezvényéről hírt adó 
decemberi sorokban új évi helyett újévi jókívánság szerepelt. Új év első napját, újévet 
megélve egyet érthetünk a bírálattal; csak hát amíg lesz sajtó, a sajtóhiba létalapja biz
tosnak vehető: szerző, gépíró, szerkesztő, nyomdász, számítógép és gépkezelő sok
szögében hol nyoma vész valaminek (betűnek, szónak, fél mondatnak, képnek, rosszabb 
esetben bekezdésnek, ne adj Isten hirdetésnek), hol hozzáadódik valami oda nem illő. 
Úgyhogy sajtóhiba-mentes lapot 2005-ben sem ígérhetünk -  legföljebb több figyelmet.

• Murgásné Deák Márta szerencsétlen sírhelyügyéről tájékoztat bennünket. A veszpré
mi Napló november 25-i száma terjedelmes, fényképes cikket közöl, amelyben a 
panasztevő mellett további érintettek is megszólalnak.

• Két levelet is kaptunk a kettős állampolgárságról szóló népszavazásról. Janzsó Tibor 
megköszöni a képviselőknek, hogy kiálltak a határainkon túli magyarok érdekében, 
ugyanezt Jáger Ferenc méltatlan politikai ízű tettnek minősíti. Lapunk sem magánü
gyekkel, sem pörös ügyekkel, sem politikai ügyekkel nem foglalkozik, mert nem ez a fela
data, ezért mindkét olvasói levél közzétételének mellőzéséről döntött a szerkesztőség.

• Karácsony harmadnapján a berényi katolikus templomban negyedízben rendeztek 
borszentelést a szép hagyomány 2001-es felújítása óta. A Szent János apostol ünnep
napján szokásos borszentelő templomi szertartást a plébánián borkóstolás, az új almá
di borok melletti jókedvű beszélgetés követte. Míg a három évvel ezelőtti első újbor
szentelő ünnepen alig tízen vettek részt, az utóbbiakon, a mostanin is félszáz körüli volt 
az új bort és gazdáit megtisztelő jelen lévők száma.

• Több kedves olvasónktól kaptunk karácsonyi és új évi jó kívánságokat tartalmazó le
velet. Köszönjük, hasonlóakat kívánunk!



Karácsony a Vörösberényi 
Általános Iskolában

Meghitt karácsonyi műsort adtak a Vörösberényi Általános Iskola színját
szó- és anyanyelvi szakkörös tanulói. Versekkel, dalokkal és betlehemes 
játékokkal köszöntötték a közelgő ünnepet. Felkészítő pedagógusok: Pintérné 
Barcza Zsuzsanna és Németh Béláné.

Felhívás!!!
- Berényi dalárda-zászló kerestetik -

Az 1930-ban alakult dalárda zászlaját szeretném kiállítani. Méltó helye a 
Vörösberényi Kultúrházban lenne. A zászló egyes darabjai azonban hiányoznak, 
ezért aki információval tud szolgálni a hiányzó részek felkutatására, kérem, jelezze 
a Vörösberényi Kultúrházban hétköznapokon, a délutáni órákban a 431-353-as tele
fonon, vagy Mester Ferenc művelődésszervezőnél a 06/70/203-02-69-es számon.

Köszönettel: Mester Ferenc

TÜZÉP PIEDL
Új üzlet az építkezőknek

November végén nyílt meg városunkban a volt Skoda-szalon helyén a 
TüzépPiedl Kft. építőipari cikkeket kínáló üzlete. Mint lapunknak Milus János 
cégvezető elmondta, a kisáruház félezer árucikket kínál, egyszerre 30 millió forin
tos az árukészletük, de megrendelés, vétel esetén a veszprémi Házgyári úton lévő 
raktárnak köszönhetően gyakorlatilag bármilyen nagyságrendű igényt ki tudnak 
elégíteni. A tulajdonos Piedl György.

A Fűzfői út és az Álmos utca sarkán, Budataván lévő üzlet földszintjén és
emeletén 500 
négyzetmétert 
foglal el a ter
mék-bemutató, 
ehhez zárt, fe
dett raktár csat
lakozik. Az itt 
kínált fontosabb 
árucikkek közül 
elsőként a kerá
m ia-term éke
ket, a különbö
ző járólapokat, 
csempéket és a 
beépítésükhöz 
nélkülözhetet
len kiegészítő

anyagokat említi a cégvezető. Cserépből, téglából, hőszigetelőből, vakolatból, 
ajtóból-ablakból, fürdőszoba-beredezésből is gazdag a kínálat, amelyet folyama
tosan bővíteni fognak. A cég arra törekszik, hogy beszállítója legyen a nagy 
beruházásoknak. Veszprémben több építkezést ők látnak el építőanyaggal, 
Almádiban pedig a mozi helyén épülő üzlet- s lakóház beszállítója a TüzépPiedl.

A Piedl-féle építőipari áruház egyik újdonsága a festékkeverő készülék, ame
lyet számítógép vezérel. A berendezés a vásárló kérésére keveri ki az igényelt színt, 
a gép január közepén már működik.

Mivel a cég üdülőövezetben tevékenykedik, figyelembe kell venniük az itt 
pihenők igényeit például a környezet tisztasága és a zajmentesség iránt. Mint Milus 
János elmondta, az üzlet nyitva tartása is alkalmazkodik a helyhez, hogy ne zavar
ja az üdülőket. (km)

Újra Krakkóban
Először 1966-ban voltam Lengyelországban az Országos Természetbarát 

Szövetség által szervezett cseretúrán. Zakopánéban töltöttünk pár napot,
csodálatos kirándulásokat tettünk a 
gyönyörű vidéken, majd Krakkóba 
utaztunk, ahol a történelmi neve
zetességekkel ismerkedtünk. Ekkor 
nem gondoltam, hogy 37 évet kell 
várnom arra, hogy újra eljussak 
ebbe a nagy múltú, magyar emlé
kekben gazdag városba. 2003. 
szeptemberében aztán megtörtént a 
csoda és a füredi lengyel kisebbség 
szervezésében, Pék József vezeté
sével újra végigsétálhattam a 
Ryneken, Krakkó főterén. A Rynek 
a velencei Szent Márk és a római 
Szent Péter után Európa legtá
gasabb középkori tere, rajta olyan 
épületekkel, mint a szárnyas ol
táráról híres Mária templom, a 
Posztócsarnok, amely Lengyel- 
ország legrégebbi kereskedőháza, 
vagy a régi városház tornya.

A karácsonyi ünnepek előtt a 
Főtéren kap helyet a színes, még 
Szent Ferenc idejéből származó 
„krakkói betlehemesek” versenye és 
kiállítása. Ez minden év december 
első csütörtökén kerül megren
dezésre, amelyre az idén mi is elláto

gattunk a balatonalmádi lengyel kisebbség tagjaival, Koszorúsné Schildmayer Etelka 
vezetésével és szervezésében. Utunk először Bochniába vezetett, itt voltunk elszál
lásolva a 800 éves sóbánya fölött, a 
felújított, gyönyörű szállodává alakí
tott régi bányához tartozó épületben.
Innen indultunk csütörtökön reggel 
Krakkóba, a betlehemesek verse
nyére. Immár harmadszor léptem 
életemben Krakkó főterére és ez 
nagy boldogság számomra. Krakkó 
a turisták millióit vonzza. Ezen a 
napon is, csodálatos napsütésben 
rengeteg ember nézelődött a főtéren, 
alig lehetett lépni tőlük.

Megcsodáltuk a gyönyörű betle
hemeseket, melyeket készítői a 
főtéren álló Adam Mickiewich 
szobrára és a köré helyeztek. Ezután 
idegenvezetővel megtekintettük a 
főbb nevezetességeket, köztük a 
Nagy Lajos királyunk Hedvig lánya 
segítségével létesült Jagelló Egyete
met, amely több mint 600 éves. A 
XVI. században a diákok egyötöde 
magyar volt, és Krakkó magyar kul
turális központként is működött -  
kiadói értelemben is. Itt nyomtatták 
Károlyi Gáspár Vizsolyi Bibliáját. A város fölé magasodó Wawel várhegy 
Lengyelország szíve. A Királyi Vár és a Waweli Katedrális a lengyel királyok 
koronázási és temetkezési helye -  a legfontosabb lengyel nemzeti panteont alkotják.

Krakkóról oldalakat lehetne írni, de sajnos erre kevés a hely. Nem tudom, hogy 
életemben visszatérek-e ebbe a gyönyörű városba, mindenesetre hálás vagyok a 
szervezőknek, hogy segítségükkel eljutottam ide, és gyönyörű élményekkel gaz
dagodhattam.

Bochniáról és Tamowról a későbbiekben szeretnék írni, mivel mindkét hely 
többet érdemel egy-két mondatnál. Patkásné Hasznos Zsuzsanna

Nyugdíjas Pedagógus Klub programjai
Január 6. csütörtök 15 óra Tagdíjfizetés, az éves program tervezése.
Január 13. csütörtök 14 óra Séta a parkban, utána 15 órától beszélgetés, kár

tyázás a klubszobában.
Január 15. szombat 14 óra Indulás a Pannónia parkolóból az Erkel Színház

ba. „Hófehérke és a hét törpe” című balett megtekintése.
Január 20. csütörtök 14 óra Séta a parkban, utána 15 órától recept-csere, ké

zimunka, kártyázás a klubszobában.
Január 27. csütörtök ua.
Február 3. csütörtök 15 óra Klubdélután. Pénzügyi beszámoló az elmúlt évről.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel látunk.
A vezetőség nevében: Fürtösné Erzsi ny. tanító

Keresztény bál
Újra keresztény bál lesz Almádiban, a farsangi mulatság január 15-én, szombaton, 

19.00 órakor kezdődik a Pannónia Kulturális Központban. Zenél a Swing-Swing Együttes. 
A részvételhez szükséges meghívó ára: 3500 Ft (vacsora, desszert, egy pohár bor) 
Meghívó kapható Vörösberényben Domján Rózsánál a plébánián (Thököly u. 4., 

tel.: 430-419). Almádiban szentmise előtt és után a sekrestyében Kiss Györgynél, vagy 
Kopár Attila Ajándékboltjában (Baross G. u. 31., tel: 439 084)

Mindenkit szeretettel várunk! A rendezőség



VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
2005. januári, február eleji programja

Január 12-én Klubnap 16 órától. Eggenfeldi kirándulás videó vetítése. Előadó: 
Mester Ferenc, Magda Balázs
19-én Vezetőségi ülés 15 órától, klubnap 16 órától. Kártya, sakk, stb.
26-án Vezetőségválasztó Közgyűlés 16 órától. Zenés születésnapi köszöntések. 
Február 2-án Klubnap 16 órától. Kártya, sakk, stb.
9-én Klubnap 16 órától. Kártya, sakk, stb.
Köszönetnyilvánítás: A Vörösberényi Nyugdíjas Klub vezetősége köszönetét 
fejezi ki mindazoknak, akik segítették a klub működését anyagiakkal, erkölcsileg. 
Kívánunk minden segítőnek Békés Boldog Új Évet. Boros Gyula, elnök

Felhívás SZJA 1% felajánlására
A városunkban működő alapítványok, amelyek szívesen fogadják a velük 
szimpatizáló adózók SZJA 1% felajánlásait a következők:
1., „Almádiért” Közalapítvány Adószám: 19262259-2-19
2., „Együtt -  Egymásért” nyílt közalapítvány Adószám: 18919879-1-19
3., Balatonalmádi Közbiztonsági Alapítvány Adószám: 19265805-1-19

UNIQA
Intézze biztosítási ügyeit helyben!

KÖTELEZŐ?
VÁLASSZA 2005-RE IS A RÉGI ÁRAKAT!

Az UNIQA Biztosító Rt. Balatonalmádi kirendeltségén széleskörű 
szolgáltatásokkal várja kedves ügyfeleit!

• életbiztosítások, balesetbiztosítások
• gépjármű-biztosítások
• lakásbiztosítások
• vállalkozói vagyonbiztosítások
• nyugdíj- és egészségpénztár
• assistance szolgáltatások

Hívjon minket, készségesen állunk rendelkezésére! 
Címünk: Balatonalmádi, Martinovics u. 2. (Piactér mellett) 

Tel.: 88/574-400, 20-932-4411, 20-414-3943, 20-944-4117

C I P Ő V I L Á G
Balatonalmádiban a fórumnál

Egész évben nyitva 
Alacsonyabb árakat szeretne?? Mi már most leszállítottuk árainkat!!! 
Minden férfi, - női, - gyermek téli lábbeli, valamint táskáink árából 

FOLYAMATOSAN 20% engedményt adunk!!! Amíg a készlet tart!!
Óriási választékkal, udvarias kiszolgálással várjuk kedves törzs és leendő vásárlóinkat! 

Kedvező árakon kínáljuk egyéb portékáinkat is, mint: harisnya, zokni, lábtyű, 
cipőápolószerek, cipőfűző, sámfa, esernyő, ffi. nadrágtartó, pénztárcajáték, bizsu. 

MI MINŐSÉGGEL ADJUK LÁBÁRA A KÉNYELMET!
Minden kedves vásárlónknak kívánunk BÉKÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT! 

NYITVA: H-P: 9.30 - 17.30 -IG, SZO: 9-13-IG.

BAKSAI 

AUTÓSISKOLA
Gépjárművezető tanfolyamot indít január 20-án 

Balatonalmádiban!
Időt és útiköltséget takarít meg, ha helyben tanul! 

Azonnali 30%-os tandíjkedvezmény!
Diáktandíj: 65.000,- forint részletfizetési lehetőséggel. 

Számítógépes oktatás, és számítógépes vizsgára való felkészítés!
Ingyenes tankönyvhasználat! Jelentkezni: Baksai Gábornál 

Balatonalmádi, Lehel út 27. 06-30-916-3286, 06 88/ 593-960

Máltai köszönet
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Balatonalmádi Csoportja megköszöni 

a város lakosainak a 2004-es évben felajánlott ruha adományokat, a támo
gatást, hagyatékot, bútorokat, melyekkel a városunk területén élő hátrányos 
helyzetűeket, rászorultakat, hozzánk fordulókat tudtuk megsegíteni.

Raktárunk, elosztóhelyünk a Vörösberényi Katolikus plébánián van.
2005. február 10-ig téli szünetet tartunk. Utána minden csütörtökön 15-17 

óráig az adományokat fogadjuk és a rászorulókat várjuk.
„Imé az ajtó előtt állok és zörgetek: ha valaki meghallja az én szómat és 

megnyitja az ajtót bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő énvelem. ”
Jel: 3,20

Hívjuk, keressük egymást segítve!

Sürgősségi ügyintézés: Öhlmann Péter, tel.: 88/430-737, vagy Polgármes
teri Hivatal, tel.: 88/438-443.

MMSZ Balatonalmádi Csoportja

Holland használt bútorok és kiegészítők boltja
Balatonalmádi-Vörösberény, Árpád u. 2 3 .Tel.: 88/431 -605 Mobil: 06 -20 /213 -63 /7

LAKÁSKIEGÉSZÍTŐK, DÍSZTÁRGYAK BÁLÁS RUHÁK (200 Ft-tól) 
KANAPÉK, HEVERŐK, ÁGYAK, ÁGYBETÉTEK OLCSÓN KAPHATÓK 

BÚTOROKAT BIZOMÁNYBA ÁTVESZÜNK 
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat AKCIÓS árainkkal!
Nyitva: H-P-ig de. 9 -12-ig, du. 15-18-ig Sz.: 9 -13-ig

Profit Plus Pénzügyi Tanácsadó Könyvelőiroda

Egyéni és társas vállalkozások könyvelése 
Bérszámfejtés, munkaügyi adminisztráció 

Hitel és pályázati kérelmek elkészítése 
Teljeskörű ügyintézés, tanácsadás

Kérésére felkeressük Önt.
Időpont egyeztetés munkanapokon: 30/444-73-76

Németh Krisztina 
Pénzügyi szakközgazda
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