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A megye legnagyobb autósiskolája a
TURBÓ GÉPJÁRMÛVEZETÕ-KÉPZÕ KFT
Veszprém, Ibolya út 10-12. OKÉV: 02-0027-04

Személygépkocsi, motorkerékpár, segédmotor-kerékpár
tanfolyamot indít a Györgyi Dénes Általános Iskolában

Balatonalmádiban
2005 december 14., 16 órakor

30% tandíj kedvezmény! Részletfizetési lehetõség!
Diákoknak extra kedvezmény! Gépkocsi választási lehetõség.

Egyéni idõbeosztás szerinti elméleti oktatás. Türelmes oktatók.
Jelentkezés: 06/88/564-070; 06/20/365-71-12; 06/30/644-57-94
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Dönts okosan!

Intézze biztosítási ügyeit helyben,
az Önnek legmegfelelõbb idõpontban. 
Hívja a K&H Általános Biztosító Rt.
helyi képviselõjét, ismerje meg termékeit.

Karácsonyi Tünde helyi képviselõ,

Balatonalmádi, tel.: (06 20) 330 5320

Az Új Almádi Újság novemberi számában a
Balatoni Szövetség képes folyóiratának is-
mertetésére került sor, amelyben a folytatásra utal-
tunk. A folytatásban az 1908. március 1-én megje-
lent elsõ szám tartalmával ismerkedhetünk meg a
már kivonatosan közölt két cikken túlmenõen. 

Dr. Lóczy Lajos neves tudós tollából A téli
Balaton címû, tudományos igényû és egyben napi
eseményeket leíró ismertetést olvashatunk.
Érdekes csaknem 100 évvel késõbb olvasni az
akkori Balaton téli állapotát. Lóczyt idézve: A téli
Balaton a jegestenger képeit hozza közelünkbe.

Borongós, ködös idõben csak iránytûvel tanácsos
a jégen járni, mert ilyenkor beláthatatlan a
környéke. Leírja a jég mozgását, ami fõként a déli
partot veszélyezteti, 2-3 méter magas jégtorlaszok
képzõdnek, emellett 4-5 méter széles csatornák,
azaz szabad vízfelületek alakulnak ki. Szerinte a
jégpáncélos Balaton megérdemli, hogy …fölke-
resse az idegen. Téli tartózkodásra a Balatonnak

északi partja felette alkalmas. Különösen az
uralkodó északnyugati szelektõl védett helyek
azok. Almádi, Alsó-Õrs, Balatonfüred, Szepezd,
Révfülöp, Badacsonytomaj valósággal kínálkoz-
nak téli üdülõhelyekül. A turisták nem bánják meg,
ha keresztül-kasul járják (iránytûvel a kezükben) a
befagyott Balatont. 

Ha a jég fél méterre hízik. Százával van rajta
halász, a ki nagy hozzáértéssel, õsi gyakorlattal, a
kerítõ-hálót naphosszat sok kilométerre húzza a
jég alatt és száz veszéllyel dacolva, néha egy fogás-
ra 20-30 métermázsa halat terít a jégre. Építõkõ-
vel megrakott társzekerek döcögnek ekkor minden
irányban; valóságos országutak támadnak a
keréknyomok mentén.

Ismertetésre került a Balatoni Szövetség téli
közgyûlése, amelyet január 5-én tartottak a Ma-
gyar Országos Tûzoltó Szövetség budapesti
székházában. Számtalan témával foglalkoztak a
közgyûlésen, többek között Kvassay Jenõ elõadást
tartott a Földmûvelésügyi Minisztérium Balaton-
fejlesztési szándékairól. Dr. Óvári Ferenc bejelen-
tette, hogy a kormány 6,5 millió koronát kíván
fordítani a Balaton fejlesztésére, a part feltöl-
tésekre, nádas irtásra, a Sió hajózhatóvá tételére és
egyéb fontos munkálatokra.

Érdekes és tanulságos Kvassay Jenõ írása
Balatonföldvár csatornázása címen, amelyhez
mellékeli a folyóirat a tervet is. Ismertette, miként
lehet a Balaton-parti településen a csatornázást
megoldani, hangsúlyozva, hogy egy kissé bonyo-
lultabb, mint máshol. Bevezetõ soraiban megál-
lapítja: Ha a Balaton körül modern, a közegész-
ségügy követelményeinek megfelelõ fürdõtelepet
akarunk létesíteni, illetõleg a meglevõket ilyenekké
fejleszteni; arra nézve az elsõ feltétel, hogy
vízvezetékkel és csatornázással legyen ellátva.
Idézve Kvassayt: Végezetül közöljük, hogy Bala-
tonföldváron a vízvezeték berendezése eddigilé
120.000 koronába, a csatornázás pedig mintegy
80.000 koronába kerül a házi berendezéseken

kívül, melyeket a villatulajdonosok maguk vé-
geztek.

A Balaton körül címû írásban a tóval összefüg-
gõ események soráról esik szó. Számos befolyásos
személyt választottak meg örökös tiszteletbeli
taggá. Így gróf Batthyány Lajost tiszteletbeli
elnökké, Darányi Ignác és Kossuth Ferenc mi-

nisztereket pedig örökös tiszteletbeli taggá. Föl-
terjesztette a Szövetség a kérelmét Kossuth Ferenc
közlekedési miniszterhez a balatoni körút kiépí-
tése tárgyában. A balatoni körtelefon, amely az
egyes településeket összekötötte, ekkor már kié-
pítés alatt állt, szintén a Szövetség kezdemé-
nyezte.

Sok helybeli és környékbeli illusztris személyt
is választmányi taggá választottak. Közülük
néhány: Ádám Iván veszprémi kanonok, Kacsko-
vics Lajos Somogy megye alispánja, Jánosi
Ágoston püspök, Vajda Ödön tihanyi apát. A
Szövetség nemes törekvéseit mindezek a szemé-
lyek erkölcsileg és nem kevésbé anyagilag is
támogatták.

Hivatalos értesítések között közölték a
Szövetség tagjainak különbözõ engedményeket
adó szervezetek adatait. Például: az Almádi Fürdõ
Rt. szállodáinál 10%, a légsátraknál 10%, Zsák
József vendéglõ és szállodatulajdonosnál, a szálló
árakból 15%, az étel és italárakból pedig 10%
engedményt adtak az elõ- és utószezonban. Mint
már említés történt róla, a folyóiratban sok hirde-
tés jelent meg, miután ingyen adták. (Ismerõs
megoldás!)

Végigolvasva a Szövetség hivatalos lapját,
némelyik írás még talán ma is aktuális, amit jól
illusztrál az Almádi fürdõ eladó hirdetés. Elgon-
dolkoztató, Balatonföldváron csaknem 100 évvel
ezelõtt csatornázási munkák folytak, az északi par-
ton még nem járt vasút, csupán megkezdték az
építését. Városunkban jelentõs csatornaépítés
folyik napjainkban...

Schildmayer Ferenc

- Folytatás. -

Almádi hirdetés

Hirdetési oldal fejléce

Címlapon Veszeli Lajos festménye látható,

mellyel a mûvészt köszöntjük 60. születésnapja alkalmából!
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Mit nem adott volna a konstantinápolyi brit
konzul, Sidney L. Mizzi, ha 90 évvel késõbb inter-
nálják! A sors úgy hozta, hogy a brit birodalom
rangos diplomatáját idejekorán, azaz éppen az I.
világháború kezdetén sodorta hozzánk utazó ked-
ve. A korabeli marasztalás utánozhatatlan példá-
jaként a mit sem sejtõ vendéget rögvest internálták,
hiszen egy ellenséges ország állampolgára volt,
amellyel az Osztrák-Magyar Monarchia momen-
tán hadban állt. Akár hiszik, akár nem, de éppen
Balatonalmádiba internálták, méghozzá az Öreg-
hegyre, Zolnayné Panziójába. Mit tesz ilyenkor
egy nyughatatlan elme a korabeli újságok tanú-
bizonysága szerint? Pekingi utazásáról tart elõ-
adást, meg angol nyelvet tanít az úrileányoknak,
oszt múlatja az idejét...

Meg kell adni, hogy elegánsan tûrte internálását
Mizzi konzul úr, hiszen akkor  Zolnayné intézmé-
nye volt „a szálloda“, nem is álmodtak még az
Auróráról, hogy a Ramadáról ne is beszéljünk. Az
Auróra ugyanis még csikó-csatahajó lehetett, ha
elkezdték építeni egyáltalán. Ágyúit is csak 1917-
ben sütötte el a Néva folyón, aminek a messze-
hangzó visszhangja nyomán félévszázad múltán
legott nyurga emléket állítottak az Auróra szálló
formájában. A korabeli potentátok még azt is meg-
engedték, hogy Borsos Miklós szobrászmûvész
Auróra ürügyén a hajnal istennõjérõl faragjon egy
sejtelmes szép szobrot, amit a hallban helyeztek el.
Az lehetett a prózai oka ennek a kompromisszum-
nak, hogy a hajnal istennõjének tényleg Auróra
volt a neve az antik Rómában. A felkelõ nap
rózsaszín sugarai pedig valóban az Auróra szállót
csókolták homlokon legelõször, hacsak az Öreg-
hegyet nem számítjuk. Volt itt áthallás oda-vissza,
anyaszülte ember bele nem köthetett. Borsos Mik-
lós szobra viszont kis idõre eltûnt, hogy egy kon-
ferenciateremben bukkanjon majd fel.

Ha egy megrévedt magyar turista netán 2005.
december 1-én a világhálón rákeres a Hotel
Aurórára, akkor továbbra is kap ajánlatokat a

Vendégváró honlapon [Magyarország a hálón] a
Terem I, a Terem II. és a Terem III adalékokkal
spékelve, amely két-csillagos szállóként hirdeti és
közben felvillan a monitoron egy pazar játék is
„Most végre összeáll a kép“. Már akinek! Huber-
tuskedvelõ barátomnak például feltétlenül igazat

kell adnom, mert már két éve riogat efféle
„naprakész“ információkkal, de eddig azt hittem,
hogy csak a nedû beszél belõle. Megkövetem,
méghozzá ünnepélyesen, mert a honlapon felvil-
lanó kapcsolattartó személye és a telefonszámok is
teljesen félrevezetõek, ámbár mentségünkre szol-
gáljon az a tény, hogy csak magyar nyelven...

Bármilyen hihetetlen, de másutt új szelek
kezdtek fújdogálni, méghozzá korábban mint
errefelé, ahol a bakonyi fõnszél csak harmincéven-
ként kavarja fel az iszapot. Az Újvilágban például
egy olyan zászlórúd kezdett emelkedni, amit
Arizónában csak Flagstaff néven emlegettek, mi
meg motelnek hívtunk úgy tíz év múltán.  Nos, az
alapító, Marion W. Isbel elnökasszony és követõi
rövidesen a zászlórúd helyett a Ramada név mel-
lett döntöttek, amely nem tévesztendõ össze a
mohamedán bõjti hónappal, mert az  Ramadán
névre hallgat. A spanyol nyelvet értõk tudják, hogy
a Ramada árnyas helyet is jelent, nem csupán
vesszõbõl font varsát, ami egy helyre kis szállo-
daláncnál mindenképpen rafinált névválasztás.
Mára már közel ezer szállodával rendelkeznek a
világ minden jobb üdülõhelyén, így mi sem termé-
szetesebb, hogy a 21. századra Balatonalmádiba is
eljutottak. Mondanom, sem kell: nem maguktól.

Wossala Györgyöt sokan a szállodaipar örök-
ifjú fenegyerekének tartják, mások a vitorlássport
vitathatatlan tekintélyû vezetõjének, de vannak
olyanok is, akik a száz leggazdagabb magyar
egyikének tudják. Azt hiszem mindegyiküknek
igaza van, bár mégsem írja le teljesen a pipájával
szinte egybenõtt üzletembert, akinek hosszan kel-
lett gondolkodni, melyik országban nem járt eddi-
gi világjárása során. Ezt kérdeztem tõle ugyanis
legelõször hosszúra nyúlt beszélgetésünk folya-
mán, mert a legtöbbet vitorláson és versenyzõként
látogatta meg, utána légiuton, mint sportdiploma-
ta, a maradékot pedig üzleti vagy családi okokból
kerítette sorra autóval. Kérdésemre egy európai és
egy ázsiai országot tudott megnevezni, majd hoz-

zátett pár afrikai országot, de sietve megjegyezte,
hogy azért több helyen elõfordult Afrikában is.
Nem véletlenül tett szert hihetetlenül gazdag élet-
tapasztalatra és beszél legalább négy nyelven, bár
ez utóbbit nem firtattam, mert bármilyen nyelven
idéztem valamit, õ ugyanazon válaszolt.

Nagyon korán megszokta a munkát, mindent
megpróbált a cipzárjavítástól az éjszakai hotel-
portás szolgálatig, miközben megtanult ellenszél-
ben is vitorlázni a szó konkrét és átvitt értelmében.
„Igen dörzsöltnek kell lennie annak a munkatársá-
nak, aki át akarja vágni, mert még azt is tudja, amit
az talán élete végéig sem fog megtanulni“ - mond-
ta róla egyik kollégája, aki szerint „ráadásul koráb-
ban kel, meg késõbb fekszik le mint akárme-
lyikük“. Ilyen feltételek mellett külön rang váro-
sunknak, hogy legtöbb munkatársa helybeli, mert
csak akkor hív valakit messzebbrõl, ha itt a víz
mellett nem talál megfelelõ végzettségû szakem-
bert. Isten tartsa meg a szokását!

Mi húzta és húzza vissza Wossala Györgyöt
városunkba? Ifjúsága, a Balaton imádata vagy
parttalan optimizmusa? Azt hiszem, leginkább az
utóbbi, bár az elõzõ kettõ sem elhanyagolható.
Parttalan optimizmus kell ugyanis ahhoz, hogy
valaki akkor lásson üzleti lehetõséget az itteni tu-
rizmusban, amikor mások már temetik. Olyan
derûlátó alkatnak kell lenni, aki fel mer újítani
egy olyan szállodát, amelyrõl úgy tíz éve azt talál-
tam írni, hogy a tetejérõl a legszebb Balaton-
almádi. Ráadásul azt is hozzátettem, hogy azért,
mert onnan nem látni a Hotel Aurórát! Nos, erre
az építményre áldozni úgy három milliárd kon-
vertibilis magyar forintot, összeverbuválni egy
dolgozni tudó gárdát, valamint meggyõzni egy
nemzetkö-zileg elismert szállodaláncot, hogy a
nevét is adja mindehhez, azért nem mindenkivel
esik meg...

Cinikusabb vendéglátók azt mondják, hogy
olyan mélyre süllyedt a balatoni vendéglátás, hogy
innen már csak felfelé vezethet az út. Wossala
György pedig pénzt, idõt és energiát nem kímélve
úgy látja, hogy még az egykori szocialista orszá-
gok vendéglátóipari istállóihoz viszonyítva is van
lemaradásunk. Ezt a lemaradást pedig nem áren-
gedményekkel, nem a munkanélküli segélyüket itt
elverõ, nyaralóknak álcázott német munkanélküli-
ek csõdületére kell bazírozni, hanem minõségi tu-
rizmusra. Hiányzik persze még sok minden: az
albán fizetésekkel házasított svéd adórendszer
„betett“ a legtöbb kisvállakozónak, akiknek nem
maradt mit beruházniuk. Pedig ezek a kisvállal-
kozók teremtenék meg azt a közgazdasági kör-
nyezetet, ami  a minõségi turizmus elõfeltétele. De
ha nem  hagyják õket ? Nos, akkor a hozzá hason-
ló középvállakozóknak kell lépniük, méghozzá
sürgõsen. Wossala György négycsillagosat lépett.

Szó, ami szó, nem akármilyen középvállal-
kozóról van szó: eltünteti a vonalzóval tervezett
csõipari csontvázat a megújítandó szálloda felü-
letérõl és helyette tükrözõdõ üvegfalat húz körbe.
Ezzel jelentõsen megnöveli a szobák belsõ mére-
tét, mert az egykori erkélyekkel a Rikli-féle légzõ-
kúra feltámasztására Fûzfõ közvetlen közelében
még mindig kevés az esély. Újjáéleszti viszont a
Kneipp-kúrát, amit a „wellness“ becenevet felvett
új trendbe épít be. Eltünteti az egykori kuglipályát
a mellette röstelkedõ szocreál hodályokkal együtt
és olyan elegáns konferenciatermeket hoz létre,
amelyek megérdemlik a Levante és a Tramontána
neveket is. Kétkézzel lengeti a zászlót, mert hívja
és marasztalja az igényes ifjakat, egyengeti a kon-
ferenciaturizmust  és  a kongresszusokat. Adjon az
Isten jó szelet neki!

Czuczor Sándor

RAMADA BALATON SZÁLLÓ
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A Vörösberényi Nyugdíjas Klub
tánccsoportjának 3 néptáncos párja nagy
sikert aratott elsõ, második, és negyedik
helyezésével Ajkán az Életet az éveknek
nyugdíjas szövetség megyei társastánc
versenyén. 

Dr. Márfi Gyula érsek úr mutatta be a
Szt. Imre Plébánia Templom búcsúnapján
az ünnepi évet lezáró szentmisét, ahol
együtt volt a Szt. Gizella ereklye, a Szt.
Jobb Kápolnában õrzött Szt. István frag-
mentum és ebbõl az alkalomból az egy-
házközségnek Budapestrõl adományo-
zott Szt. Imre ereklye. 

Elismerés illeti a Pannónia Kulturális
Központ és Könyvtár munkatársait azért,
hogy megszervezték a Nagy Könyv
verseny Balatonalmádi bemutatóját,
sokunknak kellemes délutánt szerezve. A
helyi döntõ december 16-án lesz, ott talán
még többen leszünk.

Ismert, hogy a képviselõ-testület város-
üzemeltetési intézményt hozott létre.
Korábban elfogadtuk az alapító okiratot, kiír-
tuk a vezetõi pályázatot. Lefolytattuk a szük-
séges egyeztetõ tárgyalásokat a Kommunális
Kft-vel a telephely üzemeltetés januári
átadás-átvételérõl. A költségvetési koncep-
cióban meghatároztuk a gépek beszerzéséhez
a keretösszeget, lefolytattuk a közbeszerzési
eljárást, egy személy- és teherfuvarozásra
alkalmas kisteherautó megvásárlására. A
folyamat során a szükséges döntéseket a
bizottságok és a testület is meghozta. 

Hatan nyújtottak be érvényes pályázatot.
A szakértõi munkacsoport és a gazdasági
bizottságunk is három, a feladatra alkalmas
pályázó meghallgatását javasolta a testület-
nek. A szavazás során sajnálatos patthelyzet
alakult ki több fordulón keresztül két jelölt
azonos számú szavazatot kapott.

Mire e sorok megjelennek, remélem sike-
rül kompromisszumot kötni és vezetõt kije-
lölni, vagy legalább megbízni. A döntéskép-
telenségnek súlyos következményei lehet-
nek, hisz a fent leírt folyamatokat le kell állí-
tani, és a kincstár felé sem tudjuk az intéz-
ményt bejegyeztetni vezetõ nélkül. Pedig a
célunk azonos: jövõre még gondozottabb
strandokat, közterületeket és virágosabb
parkokat szeretnénk. Bizalommal rendelkezõ
vezetõ és intézmény garancia lehet erre. 

De addig is készüljünk a karácsony
meghitt ünnepére, a szeretet átadására.
Az ünnep fényében minden szebbnek lát-
szik. Kívánom, hogy ez a fény tartson,
ragyogjon sokáig. 

Boldog, békés, meghitt karácsonyt
kívánok mindenkinek.

Balatonalmádi, 2005. december 4.
Pandur Ferenc

polgármester

Néhány sor
a 37. hónapról
a Városházán

2005. november

Önkormányzati hírek
Az elmúlt havihoz hasonlóan 19 pontból álló napirendet tar-

talmazó meghívó került kiküldésre. Napirend elõtt és után több
képviselõ, dr. Hoffmann Gyöngyi, Bálint Sándor, Balogh Csaba,
Gróf Tibor és Kutics Balázs kívánt szólni. Több témát említettek,
közülük talán a legfontosabb volt a Kábítószer Ellenes Fórum
(KEF) megalakulásának bejelentése, valamint a vörösberényi
református templom díszkivilágításának újbóli megindítása.

Pandur Ferenc polgármester tájékoztatást adott a legutóbbi
ülés óta eltelt idõszak eseményeirõl. Ezt követõen beszámolót
hallgatott meg a testület a közbiztonsági helyzetrõl. 26 bûneset
történt az elmúlt hónapban, általában kisebb jelentõségûek.
Kiemelkedett közülük a Baross Gábor utcában történt üzlet-
feltörés, ahol sok millió forintos kára keletkezett a tulajdonos-
nak. Lényegében nyugalom van a városban, összegezte a
helyzetet a kapitányság képviselõje.

Ötödik napirendi pontként került sor a Balatonalmádi
Városgondnokság intézményvezetõjének megválasztására. A
testület meghallgatta a szakmai-szakértõi bizottság által java-
solt három pályázót, majd nyílt szavazáson nem tudott dönteni,
azaz egyik jelölt sem kapta meg a szükséges minõsített több-
séget, ami nyolc egybehangzó igen szavazatot jelent. A
szervezeti és mûködési szabályzat értelmében az utolsó
napirend után vissza kell hozni a témát a testület elé, amikor vita
nélküli szavazásra kerül sor. Ez alkalommal sem sikerült
vezetõt választani.

Az SZMSZ értelmében a meghatározott 19 órai idõpont
elteltével, rendkívüli testületi ülést hívott össze Pandur Ferenc
polgármester. Ezúttal képviselõi indítványra titkosan szavazott
a testület, amelyet háromszor ismételt meg a vonatkozó szabá-
lyoknak megfelelõ módon. Végül eredmény nélkül ért véget a

választási procedúra, nem jött össze a minõsített többség, 7:7
volt az eredmény minden esetben. 

Tájékoztatást kapott a testület a 2005. évi költségvetés I-III
negyedévi teljesítésérõl. Ezt követõ állásfoglalásában elõírta a
2006. évi költségvetés és adókoncepció összeállításának szem-
pontjait a hivatal számára. Hozzá kell tenni, hogy a koncepció
az eddig ismert adatokon alapul, végleges költségvetést csak a
parlament által elfogadott 2006. évi állami költségvetés isme-
retében lehetséges készíteni. 

Sor került a települési szilárd hulladékkezelés 2006. évi díjá-
nak megállapítására. A szolgáltató szándéka szerinti 5%-os
emelést a testület nem fogadta el, hanem az általa kidolgozni ren-
delt 3%-os változatot szavazta meg. Így 2006-ban 3%-al fogunk
többet fizetni a szemét kezeléséért. Elfogadásra került a legutób-
bi ülésen elsõ olvasatban tárgyalt, a köztemetõrõl és annak rend-
jérõl szóló rendelet. Szintén elfogadta a testület a Balatonalmádi
Városi Önkormányzat közbiztonsági koncepcióját.

A testület döntött a Petõfi utca 2. sz. alatti ingatlan és a
Panoráma Klub bérbeadási formában történõ hasznosításáról és
ennek megfelelõen kerül a pályázat meghirdetésre. A kistérségi
irodák kialakítására, a testület döntése értelmében, a Rákóczi
utca 43. sz. alatti ingatlan épületében kerül sor az eredetileg
javasolt Városháza padlástere helyett.

A Luther Márton utca 8. sz. ingatlan értékesítésére nem
érkezett érvényes ajánlat, ezért annak árverés útján történõ
eladásáról döntött a testület. Továbbiakban az adható juttatások
felszabadításáról és az önkormányzat 2006. évi belsõ
ellenõrzésérõl született döntés. Az említett rendkívüli ülésen
kialakult, megoldást nem eredményezõ vita után este tíz óra
tájban véget ért az ülés. SF

BALATONALMÁDI VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

pályázat útján meghirdeti
a Petõfi u. 2. sz. alatti
(volt napközi otthon)

cca. 450 m2 alapterületû
nem lakás célú bérleményt
maximum 5 évre 60 napos
felmondási idõ kikötésével.

A pályázat beadási határideje:
2006. január 16 délután 15 óra.
A pályázat leadásának helye:

B.almádi, Városháza, 42-es szoba
A részletes pályázati feltételekrõl

érdeklõdni a 430-296-os
telefonszámon lehet.

2003 decemberének végén még senki nem tudta a Váci
iskolában, hogy utoljára gyûlnek össze gyerekek, szülõk,
pedagógusok Karácsonyt ünnepelni, hiszen nem sejthették,
hogy hamarosan bezárják az iskolát! A bezárás hírére jött el
2004 tavaszán a nagy múltú (katolikus) Kolping Szövetség
vezetõje azzal az ajánlattal, hogy a Szövetség átvenné az iskola
mûködtetését, annak minden terhével, költségével, s az iskolát
kifutó rendszerben szakiskolává alakítaná át. Az Önkormányzat
azonban nem fogadta el ezt az ajánlatot, s 2004 júniusában
bezárta az iskolát anélkül, hogy határozott elképzelése lett volna
arról, mi legyen az iskola épületével. Ezt követõen kétszer írtak
ki pályázatot az iskola hasznosítására, a Kolping Szövetség
mindkét esetben adott ajánlatot, megerõsítve szándékát, hogy
szakiskolát mûködtetne az épületben. A második pályázaton,
idén nyáron szerzõdés-tervezet elkészítéséig is eljutottak, mely-
ben a Kolping Szövetség jelentõs mértékû – több tíz milliós –
beruházás-felújítás elvégzését vállalta az épületen. Az Önkor-
mányzat azonban ezt az ajánlatot is elutasította! Helyette kiírta
a harmadik pályázatot, amelyben milliós nagyságrendû bérleti
díjat várva bérbeadásra hirdette meg az iskolaépületet. Az
október végi határidõre azonban senki nem nyújtott be pályáza-
tot, így lassan két éve áll üresen az iskola, melynek állaga
folyamatosan romlik!

A képviselõk kötelessége, hogy a Város vagyonával
felelõsen gazdálkodjanak. Ezt a vagyont óvni, gyarapítani kell,
néha úgy, hogy a vagyontárgyat – esetünkben az iskolaépületet
– idõlegesen átengedjük használatra olyannak, aki azt mindan-
nyiunk hasznára tudja fordítani. S van-e annál hasznosabb
dolog, mint hogy a környék gyermekei a nagy múltú Váci
iskolából megbecsült szakmunkásként kerüljenek ki, akikbõl
hiány van nemcsak Magyarországon, hanem az Európai

Unióban is!  A Kolping Szövetség számtalan iskolát mûködtet
hazánkban. Érdemes bemenni ezekbe az iskolákba: szeretettel-
jes légkör, rend és tisztaság uralkodik nemcsak a fejekben és a
szívekben, hanem a tantermekben is! Az onnan kikerülõ gyer-
mekek becsületére válnak a magyar oktatásnak! De ennél
közvetlenebb hasznot is remélhet Balatonalmádi lakossága,
hiszen a német alapítású és központú Kolping Szövetség híres
arról, hogy támogatja a magyar testvér-szervezetet. A Pétfürdõi
Kolping iskola összes szakipari gépe német ajándék, s tavaly
épült fel német pénzbõl az iskola kollégiuma, melynek avatásán
jelen volt a Kolping Szövetség német vezetõje is, aki egyben a
nemzetközi szervezetet is  vezeti. S a német kapcsolat hasznára
válna Balatonalmádi idegenforgalmának is! Az is elhangzott
kifogásként, hogy a Kolping Szövetség nem fizetne bérleti díjat.
De ki hallott arról, hogy bármelyik közoktatási intézmény bér-
leti díjat fizetne az iskolaépület használatáért! Nem kérünk bér-
leti díjat – nagyon helyesen – az Angol-magyar Gimnázium fen-
ntartójától sem, pedig a mi ingatlanunkat használja (sõt, még
fizetünk is a felújításáért)! Miért kérnénk hát bérleti díjat egy
másik, ugyancsak közoktatást végzõ iskolafenntartótól, aki
szintén a mi épületünket használná. Csak nem azért, mert
keresztény szellemben neveli a diákokat?! (Bár semmilyen egy-
házi szertartáson nem kötelezõ részt venni nekik!)

Mindezek alapján arra kérjük a Képviselõtestületet, hogy a
Város hosszú távú érdekeit szem elõtt tartva újítsa fel a tár-
gyalásokat a Kolping Szövetséggel, s mielõbb kösse meg vele
a megállapodást, hogy a jövõ tanévben ismét életre kelhessen
a Váci iskola és környéke. 

2005. november 14.
519 balatonalmádi lakos nevében: Walter Józsefné Rózsa

(Balatonalmádi, Szabadság u. 31.)

Nyílt levél Balatonalmádi Képviselõtestületéhez
Tisztelt Képviselõtestület!

ad.1. Tiszteletben tartom a demokratikus
akaratnyilvánításnak ezt a formáját, de
tudni kell, hogy vannak más vélemények is.
Megalapozott döntést hozni ugyanakkor a
mindenkori képviselõ-testület kötelessége.

Ezért és erre választottak meg bennünket.
ad.2. Nem tartom helyesnek, ha összemossuk a csökkenõ gyer-

meklétszám miatt indokolt intézmény-összevonást a
megüresedett ingatlan felelõs hasznosításával. Miért jó az
egyeseknek, hogy nehezen begyógyult sebeket feltép-
nek?! Tavaly meghozott döntésünk nem okozta gyer-
mekeink érdekeinek-, és oktatás-szakmai szempontoknak
a sérülését. De eredményezett évente min. 25 milliós
megtakarítást az intézményi mûködésben. Sajnos olyan
világot élünk, hogy egyébként vitathatatlan eszmei-
erkölcsi hozadékért senkinek sem adhatunk hosszú távra
térítésmentesen egy ilyen értékû ingatlant. 

ad.3. A téma eddigi napirendi tárgyalásain nem volt olyan
képviselõtársam, aki megkérdõjelezte, vagy csak kétségbe

vonta a Kolping Szövetség intézményeinek értékeit:
úgymint a szolidaritáson, szociális érzékenységen,
testvériségen alapuló eszmeiséget; a szeretetteljes légkört;
a keresztény szellemû nevelést; a rendet és tisztaságot a
fejekben és a szívekben… Errõl Péten is meggyõzõdtünk.
De az ott kialakult vegyes tulajdont se hallgassuk el!

ad.4. Az iskolaépület állagmegóvására vonatkozó megállapítás
a helyzet felszínes ismeretén alapul, vagy pedig szándékos
hangulatkeltés. Évente kb. 2 millió forintért nagy gondot
fordítunk az õrzésre, a létesítmény állagának megóvására.

ad.5. Feladatunk, hogy Balatonalmádi hosszú távú érdekeit szem
elõtt tartva közösen kidolgozzunk egy város stratégiát,
amely meghatározza a fejlõdés irányait, ehhez hozzárendeli
a szabadon álló ingatlanokat. Elvi, érzelmi viták, a lakosság
szembe állítása helyett ezen kell együtt munkálkodnunk. 

Õszinte tisztelettel a nyílt levelet aláíró lakosoknak, megbe-
csüléssel a más véleményt képviselõ polgároknak.
Balatonalmádi, 2005. december 02. Pandur Ferenc

polgármester

ÁLLÁSPONTOM
a nyílt levél felvetéseirõl
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Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és 
eredményekben gazdag új évet kívánok 
valamennyi balatonalmádi családnak!

Köszönöm, hogy megtiszteltek bizalmukkal és 
segítették munkámat.

Továbbra is várom véleményüket és javaslataikat, 
hogy együtt dolgozzunk és tegyünk 

ALMÁDIÉRT!

Dr. Hoffmann Gyöngyi, képviselõ

Pontosítás
Novemberi lapszámunkban hírt adtunk arról, hogy a képviselõtestület
elvi hozzájárulását adta a Györgyi Dénes Általános Iskola tornater-
mének úgynevezett PPP rendszerben történõ fölépítéséhez. A
valóságban a testület csupán a közbeszerzési pályázat kiírásához adta
elvi hozzájárulását annak érdekében, hogy a beérkezõ ajánlatok
alapján pontos képet kapjon a várható (valós) költségekrõl, terhekrõl,
hogy majd ezek ismeretében dönthessen a felépítésrõl.

Lapunk a nyílt levél kapcsán a városi önkormányzat három érintett
vezetõjét kérte meg, írja meg véleményét a volt Váci Mihály Általános Iskola
épületének hasznosítása körüli bonyodalmakról.

VÁLASZ A NYÍLT LEVÉLRE
Tisztelt Ötszáztizenkilencek!

A nyílt levél megszövegezõjének drámai kezdõsora, illetve következteté-
sei akkor lennének igazán hatásosak, ha szavait tények is alátámasztanák. A
tények ugyanis makacs dolgok: 

1. Már jóval 2003 Karácsonya elõtt tudható volt, hogy intézményössze-
vonásra kerül sor városunkban. Ezt a tényt a képviselõtestület ciklusprog-
ramja is tartalmazta.

2. A Váci iskola épületének hasznosításáról a lehetõ legdemokratikusabb
módon, a lehetõ legjobb ajánlat megismerése után kívánt dönteni a városi
képviselõtestület.

3. A Kolping Szövetség pénzügyi ajánlatai nem gyõzték meg a testület
többségét, pedig minden képviselõ elismeri és tiszteli a szövetség célkitûzé-
seit és eszmeiségét. 

4. Veszprém megyében az utóbbi évtizedekben megduplázódott a szak-
iskolák száma, miközben a gyermekek száma a korábbi adatok felére
csökkent.

5. A sikeres pétfürdõi Kolping iskola közvetlen közelében egy hasonló
karakterû intézmény sorsa kétséges kimenetelû lehet, ha a ténylegesen felve-
hetõ gyermekek számára és a jövendõ tantestület minõségére gondolunk. 

6. A balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvû Gimnázium és Kollégium
nem balatonalmádi tulajdonban lévõ területen és nem a nagyközség költ-
ségvetési pénzébõl épült meg. Elkészülte után pályázhatott csak sikerrel
városi rang elnyerésére a település, amelynek nyomán magasabb költ-
ségvetési kvótában részesült. Ennek birtokában sem tudta vállalni az
intézmény fenntartását, amelyet a megyének adott át. Ezáltal csupán a tulaj-
donosi jogokat kérte, amelyek viszont a hatályos törvények szerint felújítási
kötelezettségekkel járnak. 

7. A Váci iskola tulajdonosa Balatonalmádi városa, így annak felújítási
költségei is a várost terhelik a jövõben is.

8. A Nyílt levél egyetlen mondatával maradéktalanul egyetértek: “A
képviselõk kötelessége, hogy a Város vagyonával felelõsen gazdálkodjanak.”
Másokkal együtt én is ehhez szeretném magamat tartani.

Czuczor Sándor, az oktatási bizottság elnöke

Gondolatok a Váci iskoláról szóló
Nyílt levélhez

Az önkormányzati képviselõk fontos feladata, hogy megõrizzék és gyara-
pítsák annak a közösségnek az értékeit, amely õket megválasztotta, s hiszem,
hogy mindannyian erre törekszünk. Magam úgy gondolom, hogy az Iskola az
egyik legnagyobb érték, nem csupán szellemi, de anyagi értelemben is, hiszen
jórészt ott dõl el Magyarország jövõje, ott formálódnak azok a fiatalok, akik
majd meghatározzák a nemzet sorsát. Oktatási rendszerünk az elmúlt évek-
ben féloldalassá vált. Csak az egyetemi és gimnáziumi képzéssel foglalko-
zott, kevés figyelem jutott a szakoktatásra, így mindenhol hiány van meg-
bízható, komoly szakmunkásokban. 

Van egy kihasználatlan iskolaépületünk, amely állami pénzbõl, azaz min-
dannyiunk pénzébõl épült, s amelyik második éve áll üresen. Fenntartása
több, mint két millió forintba kerül évente, és tudjuk, hogy a lakatlan épületek
állaga törvényszerûen romlik. Az iskolában évtizedekig színvonalas oktatás
folyt, mérete emberléptékû, a diákok családi légkörben tanulhattak.
Meggyõzõdésem, hogy nekünk, helybelieknek, de az országnak is
egyértelmû, kézzel fogható haszna, elõnye származna abból, ha az iskolában
szakmunkásképzõt mûködtetne a Magyar Kolping Szövetség. Amellett, hogy
gondját viselné az ingatlanunknak, munkahelyeket hozna létre, pezsgõ életet
teremtene a környéken, kiterjedt német kapcsolata pedig jótékonyan hatna a
Város idegenforgalmára.

Egy közösség akaratát a közvetlen demokrácia intézményei (népi
kezdeményezés, népszavazás) fejezik ki a legpontosabban, ezért teljes
mértékben támogatom a levélben leírtakat. 

Bálint Sándor, a gazdasági bizottság elnöke

Emberrablók bíróság elõtt

Rendõrségi hírek
Változatos képet mutat az elmúlt idõszak bûnügyi krónikája. Elsõsorban a vagyon elleni bûn-

cselekmények körébõl érkezett bejelentés, melynek során 6 nyaraló, illetve magánlakás sérelmére
követtek el betöréses lopást, de ugyanennyi gépjármû-feltörésrõl is érkezett bejelentés. Ami a vál-
tozatosságot illeti, érkezett egy személyi szabadság megsértésérõl szóló bejelentés, mely arról
szólt, hogy korábbi férje és társai erõszakkal vittek vissza elválásuk óta Almádiban élõ hölgyet.
Ez utóbbi esetben a haladéktalanul bevezetett rendõri intézkedéseknek köszönhetõen az
elkövetõket sikerült elfogni, s ellenük az eljárást bíróság elé állítással kívánjuk befejezni, amely
azt jelenti, hogy néhány héten belül a bíróság ítéletet fog hozni ügyükben. 

Nem telt el az elmúlt hónap sem ittas vezetés nélkül, jelenleg 4 helyi állampolgárral szemben
folyik büntetõeljárás ilyen cselekmény miatt. Sokszor leírtam már, hogy nincs az az egyébként jól
hangzó magyarázat, amely mentességet adhat az ilyen büntetõeljárás következményei alól. Az ittas
vezetésnél maradva, az enyhébb fokú szabálysértési eljárások száma sem csökkent. 6 helyi állam-
polgárral szemben folyik jelenleg eljárás, s az is biztosnak látszik, hogy mindannyian hosszabb-
rövidebb idõre elbúcsúzhatnak vezetõi engedélyüktõl. 

Tovább elemezve az elmúlt néhány hét esemény-krónikáját, bejelentést kaptunk egy helyi
lakostól, hogy az albérlõi azzal együtt, hogy nem fizették ki az albérlet árát, angolosan távoztak,
de magukkal vittek a lakásból különbözõ tárgyakat is, így az okozott kár több százezer forint. A
román állampolgárok - mint ahogy ezt megállapítottuk - azóta elhagyták az országot, ellenük
körözést adtunk ki. Amennyiben visszatérnének Magyarországra, már a határátlépésnél elfogják
õket. 

Újabb bejelentések érkeztek különbözõ rongálásokról, így az utcán parkoló gépjármû külsõ
tükrét törte le ismeretlen elkövetõ, vagy lakás ablakait dobálták be a tulajdonos távollétét
kihasználva ismeretlen személyek. 

Minden újságcikkben összehasonlítást teszek az elmúlt évek hasonló idõszakával.
Számszerûleg még mindig “jól állunk”. Jóval kevesebb bûncselekmény történt, mint az elmúlt
évek bármelyikében, azonban talán egyetértenek velem abban, hogy annak, akinek a sérelmére
követnek el bûncselekményt, az az egy is sok, tehát továbbra is meg kell tennünk mindent azért,
hogy megelõzzük, vagy megszakítsuk a bûncselekmények elkövetését. 

Többször jeleztem már Önöknek például azt is, hogy nagyon hasznos dolog a térfigyelõ rend-
szer. Ezt azért tartom most fontosnak megemlíteni, mert három olyan, bûncselekményt elkövetõk
által használt jármûvek beazonosítása vált lehetõvé, akik a cselekmény elkövetése után elhaladtak
a kamerák elõtt, s így a felderítésük már csak egyszerû rutinfeladatnak számított. Igaz, ezek nem
helybeli bûnözõk voltak, így az elfogásukat is más rendõri szervek hajtották végre, de az elszá-
moltatásuk során (tekintve a rendelkezésünkre álló bizonyítékokat) több, a területünkön ismertté
vált bûncselekmény elkövetését is elismerték.

Ha már a szokásokról írtam, két további dologgal szeretném folytatni a cikket. Az elsõ a pol-
gárõr egyesület és a rendõrség kapcsolata. Az elõttünk álló idõszak fontosságára való tekintettel a
kapitányság vezetése és a Balatonalmádi Polgárõr Egyesület elnöksége áttekintette a feladatokat.
Hosszú évek tapasztalatai alapján lehet prognózist felállítani arra vonatkozóan, hogy milyen
területen kell erõsítenünk a polgárõri-rendõri jelenlétet, és melyek azok a bûncselekmények, ame-
lyek a legtöbb gondot okozzák. A korábbi rossz tapasztalatok alapján a nyaralóövezeteket a
beköltözõktõl kell megvédenünk, akik hajléktalanként kiszorulnak egy-egy nagyobb településrõl,
és a jobb idõk beköszöntéig meghúzódnak a nyaralóövezetekben, s megélhetésüket, létfenntartá-
sukat bûncselekmények elkövetésébõl fedezik. Figyelnünk kell az idõsebb polgártársainkra is,
hiszen a trükkös csalók, tolvajok kedvenc célpontjai. A körükben végzett felvilágosító munka
remélem, meghozza az eredményt, és nem válnak bûncselekmények áldozataivá. Fokozott odafi-
gyelést igényelnek a nagyobb pénzösszeget szállító postások – ennek okát talán nem is kell ma-
gyaráznom –, de a karácsonyi ünnepek közeledtével a nagyobb forgalmat lebonyolító üzletek is
fokozottabb védelmet igényelnek. Folytathatnám sok minden egyébbel a sort, a legfontosabb azon-
ban, hogy továbbra is számíthatunk a polgárõrök segítségére. 

A másik fontos terület a közlekedés, amelyrõl minden újságcikkben külön is szólnom kell. Bár
a baleseti helyzetünkben érezhetõ javulás következett be az elmúlt hónapban, azonban ez a
tény már az éves rossz statisztikai adatokon jelentõsen nem fog javítani. Különösen a bevezetõben
leírtak szolgáltatnak okot aggodalomra, hiszen a közlekedési morálban megítélésem szerint még
nem következett be pozitív irányú változás. Az elõttünk álló idõszak közlekedésére a hirtelen és
általában szélsõségesen megváltozó útviszonyok lesznek a jellemzõek, ezért döntõen fontos, hogy
az erre felkészített mûszaki állapotú jármûvekkel és a közlekedés adott szituációjának megfelelõ
sebesség megválasztásával tudjunk reagálni. Kérem, figyeljék a most már meglehetõsen pontos
idõjárás-elõrejelzést, s csak akkor induljanak el jármûvükkel, ha a biztonságos megérkezés
feltételei is megvannak. Jó lenne, ha minél kevesebb mûszaki hibás, elakadt jármûvel találkoznánk
a téli hónapokban. 

Végezetül - tekintettel arra, hogy amikor e lapszám megjelenik, már nagyon közel leszünk az
ünnepekhez - engedjék meg, hogy a kollégáim és a magam nevében kívánjak belsõséges és
ajándékokban gazdag, kellemes karácsonyi ünnepeket!

Grúber Sándor r.alezredes
rendõrkapitány
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Több kérdés foglalkoztatja Almádi vörösberényi lakóit. Ilyen a vörösberényi temetõ
ügye, a volt református iskola sorsa, valamint a város jelképeként és egyik legõsibb
mûemlékeként is számon tartott református erõdtemplom. 

A képviselõ-testületi üléseken, a lakossági fórumokon és a közmeghallgatásokon is
többször felmerült, hogy az országos jelentõségû és hírû vörösberényi erõdtemplom
díszkivilágítása miért nem mûködik már hosszú évek óta. A kérdésrõl legutóbb Dr.
Hoffmann Gyöngyi képviselõ is egyeztetett a református egyházzal, és most úgy tûnik,
végre eredményt is hozhatnak a sok éve húzódó tárgyalások. Karácsonyi ajándék gyanánt
Balatonalmádi õsi városrészének legszebb épülete, egyben a település címerjelképe az
ünnepekre megkaphatja méltó világítását, ugyanúgy, mint városunk többi temploma,
amennyiben az összes feltétel adott lesz. A próbavilágítás már november végén látható
volt, remélhetõleg a teljes fényár a karácsonyi idõszaktól már állandóvá válhat. 

Köszönet illeti mindazokat, akik az év során részt vettek a vörösberényi temetõ rend-
betételében, akár az erre szervezett akciókban, akár önállóan, saját jó szántukból. A
temetõtakarítás azonban ennél hosszabb folyamat, hiszen a terület közepét elfoglaló
akácos egy részét már sikerült kiirtani és a rég elfeledett, szép síremlékek így újra
napvilágra kerültek és – a tervek szerint – méltó helyet kaphatnak a ravatalozó mellé
elgondolt síremlékparkban. A temetõben zajló munka jó szándékú emberek össze-
fogásával zajlik, de még bizonyára néhány év eltelik, míg a teljes rend helyreáll. Addig
mindenki türelmét kérjük, hiszen ez a munka nem sérti a kegyeletet, de általa méltó
környezetben nyugodhatnak szeretetteink. Vincze Eszter

Karácsonyra újra fényben az erõdtemplom?
Vörösberényi kérdések és a lehetséges válaszok

Köszönjük városunk és a környék gyermekeinek és felnõttjeinek, hogy  megajándékoz-
tak bennünket jelenlétükkel az idei tökfesztiválon, ahol szeretettel láttuk vendégül õket.

Minden évben nagy feladat, hogy mivel lepjünk meg Benneteket, kedves gyer-
mekek! Bízunk benne, az idei meglepetés-kisvonat sokaknak szerezett kellemes
élményt! Már most tervezzük a következõ évi rendezvény és gondolkodunk, mivel
tudunk ismét örömet szerezni Nektek!

Köszönet a Pannónia Háznak, hogy rugalmasan nyitotta sorra a termeket, hogy elfér-
jetek, és Sáray Annának, aki nagyon sokat segített az elõkészületekben, lebonyolítás-
ban és a romok eltakarításában!  Az önkormányzatnak, amely pályázati pénzhez juttat-
va segített bennünket a rendezvényünk megvalósulásához.

Nõk a Balatonért Egyesület Balatonalmádi Csoportja

Egy kicsit a tökrõl…

Kellemes meglepetésként ért bennünket a Görög Országos Önkormányzat meghívása
szeptember 15-én Budapestre, a görög polgárháború idején Magyarországra menekített vagy
mentett gyermekek itt tartózkodásának idején készült fényképekbõl és dokumentumokból
összeállított kiállítás megnyitására. Az akkori görög gyermekeket tanító és nevelõ pedagó-
gusokat hívták meg a Dionisos görög étterembe.

Ebéd elõtt köszöntõk, majd Magyarország görög nagykövete, Dimitrisz Kontumasz
nevében a követség titkárától díszes, elismerõ diplomát kaptunk. Sok régi, volt tanítvánnyal
találkoztunk, akik szeretettel mutatták a megõrzött általunk írt bizonyítványokat,
fényképeket, emlékeket. Az eredeti, finom görög ételek elfogyasztása és a baráti beszélgetés
után együtt átsétáltunk az Esély galériába, melynek bejárata felett óriás transzparens
fogadott: “KÖSZÖNJÜK MAGYARORSZÁG”.

A kiállítást Habsburg György, a
Magyar Vöröskereszt elnöke nyitotta
meg, majd a görög és a ciprusi
nagykövet köszönte meg az akkori
pedagógusok munkáját. Göncz Kinga
esélyegyenlõségi miniszter szavai után
megtekintettük a kiállítást, amely az 50
évvel ezelõtti fényképek, események,
dokumentumok bemutatásából tevõdött
össze. Szomorúan tapasztaltuk, hogy
Balatonalmádiból ilyenek alig vannak, s
a szervezõk kérésére a rendelkezésünkre
álló néhány anyagot el is küldtük (képes-
lap, fényképek, levelek stb.).

Jólesõ érzés volt, amikor felolvasták, majd átadták egy volt tanítványunk, Hrisztodulakisz
Takisz üzenetét, melybõl a befejezõ részt idézzük: “Az a NEVELÉS tele volt meleg szeretet-
tel, emberséggel és közösségi szellemtõl áthatott gondoskodással, ami nagyban hozzájárult
ahhoz, hogy könnyen beilleszkedõ és alkalmazkodó fiatalokat bocsásson ki az életbe. Ennek
a családias, meleg környezetnek, illetve az Önök fáradhatatlan munkájának köszönhetõen
ezekbõl az otthonokból számos olyan gyermek került ki, akik késõbb  mint orvos, mérnök,
tanár, technikus a társadalom elismerését is számtalan esetben kiváltotta. A magam és volt
diákjaik nevében engedjék meg, hogy köszönetet mondjak Önöknek az intézetekben folyta-
tott odaadó tevékenységükért. Érezzék jól magukat, és szívbõl kívánok önöknek békés,
csendes, nyugodt és egészséggel teli nyugdíjas éveket. Tisztelettel: Hrisztodulakisz Takisz
tanítványuk.”.

Ezt követõen görög zenekarok zenéje mellett valóságos görög népünnepély keletkezett a
Vörösmarty téren, ahol olyan volt a hangulat, hogy még mi is beálltunk a sir-taki táncot járók
közé. Meghatódva és kellemes élményekkel gazdagodva tértünk haza. Köszönjük,  görögök!

Földes Jenõ és Földes Jenõné ny. tanárok

Görög évforduló
Köszönet 50 év után

Veszprémvármegye
Veszélyben az önkormányzatok mûködése 2006-ban
A magyar önkormányzatok közös fellépéssel tiltakoznak a 2006-os költ-

ségvetés tervezete ellen: a jövõ évben veszélybe kerül az önkormányzati
mûködés. A valós veszélyre a 2006. évi költségvetésérõl szóló T/17700.
számú törvényjavaslatnak a helyi önkormányzatokra vonatkozó szabályai
adnak okot, a következõk miatt: a kötelezõ tartalékképzés, az olcsóbb állam
miatti forráskivonás, a 2005. évi központi bérintézkedések fedezetének
részbeni hiánya, a 2006. évi központi bérintézkedések fedezete biztosításának
hiánya.

“Nincs elfogadható szakmai és politikai érv amellett, hogy a nemzetgaz-
daság dinamikus (4%-os) növekedése ellenére az önkormányzati szférában a
központi források összességükben csökkennek 2006-ban 2005-höz képest” -
áll a magyar önkormányzati szövetségek közös állásfoglalásában, amelyet a
TÖOSZ elnöksége 2005. október 25-i ülésén határozatával megerõsített.

A szövetségek kijelentették: “Ismerjük az ország nehéz költségvetési
helyzetét, ezért indokolatlan követelésekkel nem kívánunk fellépni, viszont
az idei évhez képest forráscsökkentésre csak akkor látunk lehetõséget,
amennyiben tényleges feladat elhagyására kerül sor. Az önkormányzatok
állami támogatásának további csökkentése már a mindennapi mûködés és a
lakossági közszolgáltatási feladatok teljesítését veszélyeztetik.

Erdélyiek a megyében
A Szülõföld program keretében erdélyi delegáció érkezett a megyeházára.

A nyáron Erdélyben járt ügyrendi bizottság tárgyalásai során felvetõdött, hogy
a Szülõföld program keretében az erdélyi szakemberek a szakmai tapaszta-
latcserét és a szakmai továbképzéseket tudnák leginkább hasznosítani. A
Kovászna megyei szakemberek számára elõször idegenforgalmi képzést
szervezett a megyei önkormányzat. Ennek során részt vesznek a zirci bakonyi
idegenforgalmi tanácskozáson, beülnek a Szent István terembe, ahol a köz-
gyûlés a megyei turisztikai koncepciót vitatja meg, látogatást tesznek a
veszprémi városházán és megtekintik a pápai termálfürdõt is. Az elõadók
között a Megyei Turisztikai Hivatal szakemberei mellett meghallgatják Mayer
Péternek, a Veszprémi Egyetem Turizmus Tanszékvezetõjének elõadását, és
találkoznak Pál Béla államtitkárral.

A tiszta, virágos Veszprém megyéért 
A közterület szépítési verseny már az ötödik alkalommal került meghird-

etésre a megyei önkormányzatok részére.  A verseny április 20-szeptember
15. között zajlott. A feladatok elvégzésére egy kötött idõpont volt, a föld
napja, április 22., a második és a harmadik nap egy-egy választott szombati
napon került kijelölésre. A legtöbben az I. és II. kategóriában jelentkeztek, a
300, valamint az 300-500 fõ közötti létszámú települések közül. Az idei évben
a takarítást a települések kevés kivétellel mindhárom napon elvégezték. A
résztvevõk ekkor illegális hulladéklerakókat is megszüntettek. A nyári
csapadékos idõjárás ellenére megvalósultak a fásítási, virágosítási, par-
lagfûirtási, vízelvezetõ árok-tisztítási tervek.

Az eredmények. I. kategória (300 fõ alatti települések): 1. helyezett
Kisberzseny, 2. Bodorfa, 3. Hegyesd. II. kategória (300-500 fõ közötti
települések): 1. Ukk, 2. Pénzesgyõr, 3. Veszprémgalsa. III. kategória (500-1000
fõ közötti települések): 1. Bakonyoszlop, 2. Bakonytamási, 3. Bakonyszentkirály.
IV. kategória (1000-3000 fõ közötti települések): 1. Monostorapáti, 2. Bakonybél,
3. Olaszfalu. V. kategória (3000 fõ feletti települések): 1. Ajka, 2. Csabrendek, 3.
Várpalota. 

Könyv Veszprém megye társadalmi, gazdasági helyzetérõl
1999-ben jelent meg Építõkockák – Adottságok és lehetõségek címmel

Veszprém megye társadalmát és gazdaságát az ezredforduló küszöbén bemu-
tató kiadvány. Idõszerû volt ennek megújítása, és erre vállalkozott két
statisztikus-közgazdász szerzõ, Berta Györgyné és Szemes Mária, a Magyar
Regionális Tudományi Társaság tagjai. A karcsú kis kötet bemutatja
Veszprém megye vonzó természeti adottságait, településszerkezetét, a városi-
asodás folyamatát, melyben 1999. óta is elõreléptünk. A társadalmi
helyzetképben a népesedési folyamatok mellett számot vet az oktatási, iskolá-
zottsági helyzettel, bemutatja a megye lakosságának vallási és nemzetiségi
összetételét. Külön fejezet szól a foglalkoztatásról és a keresetekrõl, elemezve
a kistérségenkénti adatokat. A lakosság életkörülményeinek bemutatásánál a
lakáshelyzet, az egészségügyi állapot is górcsõ alá kerül. A gazdasági
helyzetkép kiterjed a beruházásokra, a külföldi befektetõk jelenlétére, az ide-
genforgalomra és vendéglátásra egyaránt. A kötet végén elemzik a szerzõk a
megye gazdaságának ágazati szerkezetét, a mezõgazdaság, az ipar, az építõ-
ipar adatait.

Veszprémi-almádi pap Münchenben
A nyugaton élõ magyar katolikusok Münchenben szerkesztett Életünk

címû folyóiratának Ismerjük meg papjainkat rovata decemberben az almádi-
ak által is jól ismert Csernai Balázst mutatja be. A fiatal katolikus pap, aki
Veszprémben nõtt föl, de szüleivel rendszeresen részt vett az almádi egy-
házközség szentmiséin, rendezvényein, városunkban is szolgált. Tavaly szen-
telték pappá, és abban az évben, 2004-ben három hónapos lelkipásztori
gyakorlaton volt Almádiban. Csernai Balázs Veszprémben a katolikus gim-
náziumban és szemináriumban, a passaui és a müncheni egyetemen tanult,
jelenleg doktori értekezésére készülve a müncheni magyar katolikus misszió-
ban segít paptársainak.  Az õt bemutató cikket a nyugat-európai magyarság
egyetlen havonkénti rendszerességgel megjelenõ lapjának, az Életünknek a
fõszerkesztõje, Cserháti Ferenc írta.
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A Bajcsy- Zsilinszky úti Óvoda 4-es csoportjának apraja és nagyja sok szeretet-
tel gondol ezzel a fényképpel Szaniszlóné Zsuzsa nénire, és kíván neki minél
gyorsabb gyógyulást, és áldott, boldog karácsonyt! Zsuzsa néni, várunk vissza!
És köszönjük Hauszner Éva néni kitartását, türelmét, hogy egyedül is helytáll
a sok aprósággal. Köszönjük Judit néni segítségét, aki a fejlesztõpedagógiai
munkája mellett besegít a 4-es csoportban a munkába. Mindkettõjüknek áldott,
szép karácsonyt kívánnak a 4-es csoport gyermekei és a szülõk.

Lapunk elõfizetése
Az Új Almádi Újságot a városban élõ állandó lakosok a posta útján havonta

megkapják. A máshol élõ, de lapunk iránt érdeklõ olvasóinknak a kiadó Almádiért
Közalapítvány (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) akkor küldi el az Új
Almádi Újság számait, ha befizetnek az alapítvány számlájára ezer forintot. Ezért
egy éven át kapják elõfizetõink postaküldeményként az újságot. Az ezer forint – az
alapítvány, természetesen, támogatásként többet is elfogad – a 12 szám postakölt-
ségét fedezi. Az érdeklõdõk csekkünkkel, illetve csekkszámunkra fizethetik be az
elõfizetési díjat. A csekket személyesen a Városházán, postai úton a köza-
lapítványtól lehet beszerezni, a csekkszám pedig a következõ: 11748083-20005760.

A két román torony vigyáz
fent levegõsen, szabadon,
a templom egy paraszti ház
a paplak közt szorong nagyon
bezsúfoltan: front-oldala
szabad csak. A pap udvara
körülkarolja félkörívben.

Az udvar szûk. Köröskörül
istálló, ketrec, trágyadomb,
siló, ól, pince tömörül;
egymás hegyin-hátán tolong
szín, boglya, csûr, kazal hanyag
mismásban, mint az Õs Anyag
örök, pogány processziója.

Itt fut, gurul a pap kerek,
kis-kontyú, õsz hajú húga,
s mindég kíséri egy sereg
tyúk, réce, macska, lúd, kutya.
Ha a disznónak enni visz,
mindég akad irigy gibic,
éhtyúk, mely konclesõn vigyázgat.

A szentélybe szüntelenül
betör az áradt hangfogó,
hús-nyersen és szüretlenül:
az ugató, kodácsoló,
a gágogó, a nyerítõ,
bégetõ, bõgõ, röfögõ
Anyag búcsúi hangzavarja.

Ablakképén imádkozik
kenyérbõl lett rózsáival
Szent Erzsébet, - hiába, itt
nem lesz abból, mi kint rivall,
titkosértelmû rózsa: csend;
sõt elvérzik a bíbor, szent,
örökmécses titokzatosság.

És Jézus? Igen, itt van Õ,
ki barmok között született,
s latrok közt halt meg. Itt van Õ,
a nagy Magányos: tömegek
közt járt, de mindig egyedül
volt, mint ki csendbe menekül
s nincsen hová fejét lehajtsa.

És mégis mindig itt marad!
A szívébõl kiáradó
életelixir-sugarak
átszáguldják a lázadó
Anyagot s általuk terem
az emberben s az emberen
minden szépség és égi jóság.

Ha jõ az ünnep, idegyûl
szívekbõl minden szent adó
Neki. Már nincsen egyedül.
A szent Ige, az áradó
ének átzeng a falakon
s diadalt ül az Anyagon
az Anyagból lett ember lelke.

Badacsonytomaj, 1958. november 6.

(A költõ valószínûleg kiadatlan költeménye
Váth János almádi hagyatékából.)

Mécs László

Falusi templom
Géczy Irénnek,

a badacsonytomaji plébánia
õrangyalának hálás szeretettel

Báboska
- kiállításmegnyitó -

Tavaly nyáron a Padlás-galériában egy kiállítás megnyitóján õdöngve botlottam
bele Veszely Lajosba, aki egy vidám teremtménnyel fecsegett, s rögtön be is mutat-
ta nekem, mint almádi lakost. Szokás szerint, a saját nevem kimondására koncent-
rálva, meg sem értettem a hölgy nevét, de mivel illett szóba elegyedni az új
ismerõssel, hamar megtudtam róla, kicsoda-micsoda. Hogy mégis pontosan meg-
tudjam a nevét, elkövettem azt a hibát, hogy rögtön ráuszítottam Vincze Eszterre,
mondván, itt egy Báboska, akinek még sok szerepe lehet Almádi kulturális és
mûvészeti életében, ha már egyszer ide vetette a sors.

Íme, hát Báboska, alias Horváth Márta, aki, bár nem látszik rajta, de még
valamikor a ködbeveszõ múlt évezredben született, saját bevallása szerint
Kunszentmártonban, de valójában Öcsödön, hiszen Szentmártonban csak világra
segítették. Öcsöd, a szülõföld, máig kíséri (vagy kísérti?). Kezdetben kamionsofõr
szeretett volna lenni, aztán meg újságíró. Készült is volna egy riport József Attila
öcsödi korszakáról, de a szörnyû felismerés, hogy az igazság, a szomorú valóság
nem feltétlenül sajátja a médiának, elriasztotta egy életre az újságírástól. Hál’
Istennek. Miután kipingálta az iskola valamelyik termének falát és azt egy ideig
megtûrték, a szegedi Tömörkény Gimnázium iparmûvészeti szakára ment. Jó
iskolának mondja Márta Szegedet, ahol a keramikusság mellett sok minden másra
is megtanították.

Hinnék-e errõl a kislányról, hogy ’85-ben érettségizett? Ugye, nem.  Hát még
azt a mozgalmas, dolgos idõszakot, ami ezután következett! Elõször a kecskeméti
Rajzfilm Stúdió, ami még ekkor fénykorát élte. Jankovics Marcell mellett dolgo-
zott. Ugye, sokaknak ismerõs a magyar népmesék sorozat, a magyar történelmi
mondák, Vizipók, a csodapók? Emellett a Szórakaténusz játszóházban
gyerekeknek tart kézmûves foglalkozásokat (rajz, kerámia, üvegmozaik készítés),
dramatikai játszóházat vezet. Az együttdolgozás, az összeszoktatás módszerét
alkalmazta, melynek eredménye, hogy sok tanítványával máig együtt dolgozik.
Amikor a stúdiónál a bérmunkák miatt elüzletiesedett a munka, otthagyta és
Miskolcon egy kétéves bábszínész-képzõ tanfolyamra iratkozott be, amit ’92-ben
fejezett be. Azóta is több száz társával együtt várja, hogy valami képzõin-
tézményben, egyetemen, vagy fõiskolán, ezt a fél-diplomának nevezhetõ
bizonyítványt teljes értékûvé tehesse. Talán majd a reményteli jövõ..., és a
folyamatos önképzés meghozza gyümölcsét.

Szóval, Miskolcon kezdõdött a figurázás, amihez jól jöttek a középiskolai
alapok. Végzés után, ’92 õszén újabb jelentõs állomáshoz érkezik. Ez Pécs, a
Bóbita Bábszínház. Játszik, báb- és díszletterveket készít, a színházi mûhelyben
bekapcsolódik a kivitelezésbe is. Izgatják a különbözõ mechanikai megoldások,
bábmozgatási lehetõségek. Igen hasznos idõszaknak éli meg azt a négy évet, amit
Pécsett tölt.

’96-ban gondol egy nagyot, Budapestre költözik és önállósítja magát. Ahogy
mondta, kiment az utcára, csepûrágónak állt. Szabadon társult Néder Norbival (akit
mi még nem ismerünk, de ami késik…), a “Ládafia” bábszínház gazdájával, s úgy-
mond, Õ lett a Láda-lánya. Sokat dolgoznak együtt, néha “bábtársakkal” társulnak
egy-egy produkcióra, járják az országot, utcafesztiválokon, vásárokon, gyer-
mekrendezvényeken, Kapolcson lépnek fel, a nyíregyházi Vidor-fesztiválon, szín-
házi találkozókon szerepelnek, jótékonysági elõadásokat tartanak gyermekottho-
noknak, és mindent csinálnak, ami ebbe a szabad mûfajba belefér.

Egyszer csak, 2000-ben, adódott a nagy találkozás az MTV-vel, holmi pályázat-
írás kapcsán, s ez újabb lehetõségeket hozott. Jött a papírkivágásos animáció. Egy
régebbi macskafigurája nagy tetszést aratott, amibõl egy 12 részes, vagyis 12
mesébõl álló sorozat keletkezett, úgy, hogy a Kiss József-Pertics Róbert
szerzõpáros ehhez a figurához írt meséket. A sorozat, a Magyar Televízió mûsorán
szerepelt. Újabb találkozás, a miskolci Szabó Emesével, ami újabb ihletet hozott.
Elindították a Nemzetek Meséi sorozatot, melyben 3-3 mesét visznek filmre
nemzetenként. A magyar blokk már elkészült, most születik a német és a francia.

Közben valami mindig nagyon zavarta. Nyugtalan volt, zaklatott, mígnem rájött
az okára; nem szeret Budapesten élni! Uccu, nézzük, hova menjünk? Elment a déli
tópartra, szembeállt ezzel a szép, nagy Balatonnal és azt gondolta, ez jó lesz.
Elõször Mencshelyre gondolt, de ahhoz autó is kellett volna és nem is csak vala-
mi bábkellék, hanem igazi. Hát, ha Mencshely nem, akkor kell egy mentsvár, és
ez csak Almádi lehetett, ami nekünk teljesen természetes és kézenfekvõ. Hogy is
juthatott eszébe más?

Na, most hogy így agyon dicsértem, rosszat is mondok róla, mert hogy ennek az
örökös kujtorgásnak van árnyoldala is, például most is Debrecenben volt Márta,
valami Bábabukra címû elõadással, ez magyarul van, és más-magyarul azt jelenti,
hogy szivárvány. Szóval, hogy így kujtorog, szétszórva magát, meg a tárgyait, na-
gyon nehéz összeszedni õt, ráadásul mindig elkésik (ami nekem nagyon szimpa-
tikus, mert legalább ezzel nem vagyok egyedül). De hát, végül is, ezzel együtt szeretjük.

Így került a körünkbe ez a kedves, mindössze 47 kilós Báboska, akit nagyon
nagy szeretettel üdvözlünk kisvárosunkban, s aki most már itt is átesik a tûz-
keresztségen és teljes jogú, ismert polgáraként részese és része lehet ennek a
közösségnek s ezen belül az általunk nagyra becsült és szeretett helyi mûvésztár-
saságnak. 

Isten hozott hát körünkben kedves Márta, maradj köztünk nagyon sokáig és adj
minél többet magadból, vidámságodból, kedvességedbõl és mûvészetedbõl mind-
nyájunknak.

Boros László

Horváth Márta „Bábzsákom kincseibõl“ c. kiállítása novemberben volt látható
a Pannóniában.
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„Békesség nektek” (János evangéliuma 20,19)

ÁLDÁS - BÉKESSÉG
Mi, almádi reformátusok

December
– Karácsony hava

A hónap egyházi ünnepei
KARÁCSONYI ALKALMAK 

A BALATONALMÁDI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETBEN
2005

Advent vasárnapjain (27, 4, 11, 18) istentiszteletek a szokott idõben: vasárnap (8.00, 9.00, 10.30).
November 21, hétfõ, 14.00, ADVENTI LELKI NAP a fûzfõi gyülekezeti tagoknak az almádi

gyülekezeti teremben.
November 24, csütörtök, 18.00, evangélizáció Veszprémben.
November 25, péntek, 16.30, körzeti ifjúsági nap Alsóörsön.
November 26, szombat, 10.00, felvételi a Pápai Református Gimnáziumban. 
November 28-30, hétfõ-szerda, 17.30, BÛNBÁNATI ALKALMAK, Szabóné László Lilla

segédlelkész szolgálatával.
December 4, vasárnap, 10.30, PRESBITERVÁLASZTÓ KÖZGYÛLÉS, 
December 4, vasárnap, 16.00, családi istentisztelet Szentkirályszabadján.
December 6, kedd, 18.00, evangélizáció Csopakon.
December 9, péntek, 16.30, körzeti ifjúsági nap Almádiban.
December 17-18, szombat-vasárnap, 16.00, HITTANOS CSENDESNAPOK Almádiban. 
December 18, vasárnap, 10.30, KARÁCSONYI gyermekmûsor (9.00 és 10.30). 
December 18, vasárnap, 10.30, PRESBITEREK ÜNNEPÉLYES BEIKTATÁSA (9.00 és 10.30).
December 18, vasárnap, 10.30, Bolla Ferenc Alapítvány pályázati díjkiosztója Almádiban. 
December 18, vasárnap, 10.30, SZERETETVENDÉGSÉGEK a gyülekezetekben (9.00, 10.30).
December 24, szombat, 16.00, szentestei istentiszteletek (15.00 és 16.00). 
December 25, vasárnap, 10.30, karácsony elsõ napja – úrvacsora (8.00, 9.00, 10.30). 
December 26, hétfõ, 10.30, karácsony második napja – legátus (9.00 és 10.30). 
December 31, szombat, 16.00, óévi hálaadó istentisztelet (15.00 és 16.00).
Január 1, vasárnap, 10.30, újévi istentisztelet (8.00, 9.00, 10.30).

Decemberben nagyon sok az ünnep, szinte egymást érik.
Különleges szerepe van a decembernek az egyházi ünnepek
között. Ebben a hónapban van ádvent. Ádventtel kezdõdik az
egyházi év. Ádvent – mint tudjuk – a készülõdés idõszaka. A
lelki felkészülés, elmélyülés, bûnbánat idõszaka. Ilyenkor van-
nak a hajnali misék, a roráték. Azért készülünk négy héten át
karácsonyra, hogy befogadhassuk, hihessünk benne, a
Megváltóban, aki kisgyermekként jött közénk. Azért
készülünk, hogy méltóak lehessünk arra, hogy Isten fiai
legyünk, a Kisded testvérei.

Az ádventi készületet fényesebbé teszi Szent Borbála
ünnepe december 4-én, aki saját apja kezétõl szenvedett vér-
tanúhalált. Apja kereskedõ volt, aki elutazásakor mindig
toronyba zárta lányát, aki egy ilyen alkalommal felvette a
keresztséget, és ennek jeleként a toronyba a két ablak mellé egy
harmadikat is vágatott. Apja már messzirõl látta ezt, és
megértette jelentését, hogy lánya elhagyta õsei hitét. Bíróság
elé hurcolta a lányt, akit a kereszténykínzások látványa és
lemeztelenítése sem tántorított el Krisztustól. Apja vad
dühében lefejezte lányát. Tisztelete a 9. század óta biztosan
jelen van. A magyar nyelvterületen is népszerû szent volt, sok
lány kapta ezt a nevet. Borbála a bányászok, tüzérek, várak és
a hajadon lányok védõszentje.

December 6-a Szent Miklós, myrai püspök ünnepe, aki
alamizsnájával egy szegény apa három leányát mentette meg a
tisztátalanságtól. Ennek a cselekedetnek az emlékére a gyer-
mekek azóta ajándékot kapnak.

December 13-a Szent Luca ünnepe. Luca királylány volt, aki
beteg édesanyját Szent Ágota sírjához kísérte, ahol az anya
gyógyulást nyert. Ezután Ágota megjelent Lucának, és
megígérte, hogy szeretete és tisztasága jutalmául ugyanolyan
csodákra lesz képes, mint õ maga. Luca ezután megkapta az
engedélyt anyjától, hogy ne kelljen férjhez mennie. Halálát fel-
bõszült võlegénye okozta.

December 26. Szent István napja, aki az elsõ keresztény vér-
tanú, akit hitéért halálra köveztek.

December 28-a aprószentek ünnepe, azokra a csecsemõkre,
kisgyermekekre emlékezünk ezen a napon, akik a keresztséget
elnyerve haltak meg zsenge korukban, és eljutottak Istenhez.

December 30-a a Szent Család ünnepe. Ez a nap
figyelmezteti a mai kor emberét, hogy még a Megváltónak is
szüksége volt arra, hogy családban nevelkedjék fel, hogy szeretõ
apa és anya gondoskodjon róla, hogy emberi élete teljes
lehessen. Mennyivel inkább szüksége van erre a földi gyer-
mekeknek. Ezen a napon az egyház megáldja a családokat.

A hónap népszokásai

Borbála napján az asszonyoknak tilos volt dolgozniuk. Nem
volt szabad szõni, fonni, varrni, mert úgy tartották: bevarrják a
tyúkok fenekét. Nem volt szabad söpörni, nehogy elsöpörjék a
szerencsét. Ilyenkor gyümölcságat vágtak, és azt tartották, ha
karácsonyig kivirágzik, a következõ évben férjhez megy a
leány. A mikulásjárás középkori hagyományokra megy vissza.
A Dunántúlon különösen elterjedt népszokássá vált.
Mikulásnak öltözött férfiak betértek a gyermekes házakhoz,
vizsgáztatták, imádkoztatták õket, majd jutalmat adtak. Miklós
kísérõje az ijesztõ ördögfigura, akinek alakja a legendából ered,
ugyanis Miklós püspök többször megszégyenítette az ördögöt.
A mikulásnapi mondóka például így hangzott: Rontom, bon-
tom, csontom, / Csörgõ, börgõ lánccal jöttem. / Van-e rossz-
gyerek a háznál? / Van-e jó gyerek a háznál? / A jónak kaláccsal,
a rossznak virgáccsal!

Luca a magyar néphagyományban kettõs alak, szent és
boszorkány. Felismerésükre készül a lucaszék karácsonyig,
melyre felállva az éjféli misén meg lehet látni, ki a boszorkány.
Luca napon varázslásokat is végeztek, például házasságjóslást.
Ez a nap is nõi munkatilalmi nap volt, mint Borbála. Ekkor kezd-
jük csíráztatni a lucabúzát. A Dunántúlon volt elterjedt szokás e
napon a kotyolás, ami termékenységvarázslást jelentett.

A szentcsaládjárás és a betlehemezés már a karácsonyhoz
kötõdõ népszokás. Az elõzõ inkább a karácsonyt megelõzõ,
elõkészítõ az ünnepre, amikor egy Szentcsalád-szobornak, kép-
nek kerestek gazdát, szállást, jelezve a lelki készülõdést az
ünnepre.

Szabó Kalliopé

Lengyel Vigíliára hívjuk mindazokat a kedves balatonalmádi lakosokat, akik a közelgõ karác-
sony alkalmából együtt szeretnék ünnepelni egy betlehemes csoporttal a Megváltó születését. A
december 17-i program egyes rendezvényeire, de külön-külön is várjuk barátainkat, ismerõsein-
ket és az érdeklõdõket.

14.00 - Szentmise a Szt. Imre katolikus templomban (dr. Óvári F. út). Lengyel liturgia szerint,
a csoporttal érkezõ Atya mutatja be. Az orgonán világhírû mûvész játszik, de személye legyen
meglepetés!

15.30 - Betlehemes mûsor a Pannonia Kulturális Központ és Könyvtár nagytermében. Elõadja
a Tarnów melletti Pleœnából érkezõ betlehemes csoport. A mûsort követõen Vigília, zene, tánc a
fellépõkkel, közben kis ételkóstoló a hagyományos fogásokból, eredeti alapanyagokkal.

Belépõdíj nincs, de ha a jókedven kívül egy kis süteményt, esetleg bort hoznak a nézõk, azt a
fellépõknek adjuk, hogy a lengyel ízekért cserébe  õk magyar finomságokat kóstolhassanak.

Balatonalmádi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

Lengyel Vigília

Öreg pince a Dugonics Titusz utcában. A felvétel 1993-ban készült, tatarozás elõtt. Durst
László felvétele, amely több kiállításon szerepelt már sikerrel, legutóbb novemberben
Almádiban a Családsegítõ által a Padlásgalériában rendezett tárlaton.
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A balatonalmádi Szent Imre plébánia a Szent Imre
napi búcsúval zárta le a jubileumi ünnepi évet. A búcsú
a katolikus templomok névnapja. A templomot valami-
lyen szentrõl, szent eseményrõl nevezik el, és szentelik
fel. Ettõl a pillanattól kezdve a templom és a közösség
égi patrónusa a választott szent lesz, aki különösen
segíti, vigyázza a hívõket és az egész települést hosszú
nemzedékeken át. A búcsú napján erre a védõszentre
emlékezünk, hozzá imádkozunk. 

A mi õseink 75 évvel ezelõtt Szent Imrét választották
a közösség védõszentjének. Rá emlékeztünk november
elején. Az ünneplés három részbõl állt. Az elsõ napon –
november 3-án, pénteken – az ünnep vidámabb részét
ragadta meg a közösség. Mivel városunkban nem ha-
gyomány a körhinta, a vurstli, így, ehelyett Berecz
Andrást hívta meg a plébánia, akinek mesemondását a
város apraja-nagyja nagy örömmel és a nevetéstõl
patakzó könnyekkel hallgatta.

A szombati nap már komolyabban telt. Szederkényi
Károly, farkasréti plébános tartott elmélkedést, segítve
hallgatóit az ünnepre való ráhangolódásban. Életmentõ
mûtét példájával világította meg, mennyire szükségünk
van Istenre. Egy férfiról beszélt, aki szívmûtétje közben
meghalt, de a mûtõorvosa kiemelte szívét, és a tenyerébe
ölelve életre keltette. Így ad nekünk Isten a kõszív
helyett érzõ hússzívet, így tölti meg élettel, meleggel,
szeretettel bensõnket, de csak akkor, ha mi is így akar-
juk. Ezt az ajándékot fogadta el Szent Imre is, aki egész
életét, lelki és testi valóját Istennek ajánlotta fel.

Vasárnap, a búcsú napján különlegesen nagy pom-
pájú és ünnepélyes katolikus szertartás zajlott a temp-
lomban, melyet Márfí Gyula veszprémi érsek celebrált.
A Szent Jobb-ból származó fragmentum, Almádi saját
ereklyéje mellé a templom Szent Imre és Szent Gellért
ereklyét kapott ajándékba. Az utóbbi az oltárasztalban
kapott helyet, és ezzel az oltár felszentelt lett, ugyanúgy,
mint az õskeresztény oltárok, melyek tulajdonképpen
egy-egy vértanú sírjai voltak. Emellett az érsek az
ünnepségre elhozta a veszprémi székesegyházban õrzött
Gizella ereklyét is, így nemcsak lelkiekben volt jelen a
nemzet szent családja.

Márfi Gyula érsek arról szólt elõször, mennyire
tragikus, felfoghatatlan és elfogadhatatlan ma egy ifjú
halála, mégis az elsõ magyar szentek, az Árpád-ház
szentjeinek többsége igen fiatalon, 20 éves kora körül
halt meg. Mert nem az öregség, ráncok és õsz haj, hanem
a teljes, tökéletessé formált élet a lényeges. Van, aki
lassabban, van, aki hamar jut el addig a pontig, amikor
tökéletessé formálta életét, megérlelte lelkét a nagy
utazásra, az Istennel való találkozásra. 

Szent Imrét édesapja tökéletesen felkészítette az
ország vezetésére, és bátran rábízta volna az ország
sorsát, de Imre is korán kész volt, mint sok ifjú társa, akit
szentté avattak, hogy átvegye a gyõzelem pálmáját
Krisztustól.

A felelõsség hazája, népe sorsa iránt azonban átha-
totta Imre földi életét, õ nem a halálra, hanem az ország
vezetésére készült. Ez az országért érzett felelõsség
jellemezte nemcsak õt, hanem az Árpád-házi szenteket
és sok magyar szentet is. Ez a haza iránti elkötelezettség
kísérte mindvégig a katolikus egyházat is, amely a Jézus
által mutatott példát követi. A történelem során minden
nagy bajban és szerencsétlenségben az egyház ott állt a
nemzet mellett, és nemcsak imáival, jótékonykodá-
saival, hanem, ha kellett, fegyvert fogva az ellenséggel
szemben. És ez a hõsiesség nemcsak a katolikus, hanem
minden történelmi magyar keresztény egyházat, a refor-
mátus és evangélikus egyházat is jellemezte.

Mindannyiunk feladata hát a hazaszeretet, és a haza
erõnkhöz mért szolgálata. Ehhez az erõt, bölcsességet,
tisztességet, nemes szívet Istentõl kaphatjuk meg, akit
keresnünk kell, és újra és újra megtalálnunk az
életünkben. Ez a feladatunk, mert ez az egyetlen erõ,
mely az embert és a hazát is megtarthatja. Különben sor-
sunk az eltûnés, pusztulás lesz. Ennek jeleit már észreve-
hetjük ma is, és észrevették keresztény testvéreink szerte
a világban. Féltõ aggodalommal szemlélik Ázsia és
Afrika új keresztényei Európa sorsát. Náluk dinamiku-
san fejlõdik, terjed a kereszténység. Már olyan mértékû
Európa erkölcsi romlása, hogy Ázsiából érkeznek hoz-
zánk misszionáriusok, hogy megállítsák a pusztulást,
megmentsék a lelkeket.  

Szabó Kalliopé

Almádi búcsú
…sem tizenkét könyv, sem tizenkét ember – ezt az

állítást igazoltuk november 19-én, amikor A Nagy Könyv
vetélkedõ tizenkét versenyben maradt könyvét mutatta
be egy-egy ismert városlakó a kisszámú, de lelkes közön-
ségnek.

Nem hagyományos könyvismertetéseket hallottunk,
nem is ez volt a célja a rendezvénynek. 

Aki ír és írását megjelenteti, számol azzal, hogy
alkotása mást és mást jelent minden olvasónak.
Személyes olvasmányélményekrõl hallottunk ben-
sõséges vallomásokat, ez tette rendkívül hatásossá,
élvezetessé a délutánt. Ezek a gyöngyszem-elõadások
aztán megint mást és mást adtak a hallgatóknak, szemé-
ly szerint nekem is. Mondatok, gondolatok bujkálnak
bennem: hogy nem jöttem rá eddig, hogy Micimackónak
és barátainak van egy Perus Zsuzsa-féle jelentése is,
amely szerint lépéseket kell tennünk egymás felé? Hogy
bizony Nemecsekek nem csak városban, hanem falvak-
ban is elõfordulnak (sõt lehetnek azok lányok is adott
esetben, nem csak fiúk!). Hogy a Mester és Margaritát
ötvennegyedszer is el kell olvasnom, mert Árkai Anna
olyan gondolatokat vetett fel, amelyeknek utána kell
járnom. Sosem gondoltam, hogy párhuzam lehet az 1984
és a Harry Potter között, valamint hogy a “Csillagok, csil-
lagok, szépen ragyogjatok…” szépséges ívvel köti össze
Saint-Exupéry Kis hercegét a hõs egri várvédõkkel.

Közel áll a szívemhez Tolkien gyönyörû meséje – hát
még, amióta tudom, hogy Czuczor Sándor a Bajkál-tó
környékére álmodta a helyszínt! Rá kellett ébrednem,
hogy az Abigélt lehet olvasni a tanár szemével, Az
aranyembert a társadalmi környezetre figyelve, s rá-
csodálkozva a mai korral való hasonlóságaira. Hogy a
Tüskevár arról is szól, hogy “csak munkával lehet értéket
teremteni”, s milyen fontos ezt megtanítani a mai fiata-
loknak. Valamint örömmel venném, ha valaki megmon-
daná, hol lehetne publikálni Vecsey Mária gondolatait
Garcia Marquez regényérõl – mert érdemes lenne min-
denkinek elolvasni azt! 

Mindeközben messzemenõen visszaéltünk a nézõk
idejével és türelmével, mivel a bemutató két és fél órája
alatt arra már nem volt lehetõség, hogy õk is
kérdezzenek, elmondják gondolataikat – ez a kiváltság
egyedül a mûsorvezetõnek, Fábián Lászlónak adatott
meg – többen irigyelhették érte!

Ezért elhatároztuk, hogy januártól újra beindítjuk a
Pannónia Olvasóklubot, ahol lehetõséget biztosítunk,
hogy két-három bemutatott regényhez kapcsolódóan
elbeszélgessünk egymással. Talán lenne mirõl...

Addig is kérem, szavazzanak a tizenkét könyv közül a
legkedvesebbre, s jöjjenek el december 16-án az Almádi
Nagy Könyv zárómûsorára a Pannóniába!

Fábiánné Sáray Anna

Claire Kenneth magyar írónõ, Almádiban a háború
elõtti években szépségkirálynõ volt! 1945 után nyugatra
ment – hallani róla, ha az idõsebbek társaságában szóba
kerülnek a városhoz kötõdõ írók. Egyikük arról is tud,
hogy Bárdossynak hívták és emiatt azt mondták neki, ne
ilyen néven írjon! 

Lehet, hogy magyar származású, magyar nem-
zetiségû, magyar anyanyelvû, de hogy nem magyar író,
az biztos – gondolhatja az ember –, mert irodalmi
lexikonjaink nem említik.

Schildmayer Ferenc gyûjteménye 1933-as szép-
ségkirálynõnkrõl készült fényképet õriz, csak épp nem
tudni, ki látható a fölvételen. S állítólag egy csoportképen
is ott van, (’Klárika korában’) az amerikai írónõ. Majbó
Gábor sorolja a korabeli almádi szépségkirálynõket, mint
mondja, a szépségversenyt a ligetbeli kávéház teraszán
ejtették meg, de Claire kisasszonyra, avagy Kenneth
asszonyságra nem emlékszik. Mígnem Kovács István a
Nõk Lapja 1991/52-54. számát eléd nem rakja: az írónõt
megszólaltató cikkbõl kiderül, mi köze városunkhoz a
New York-i világhírességnek! Idézzük az újságíró
kérdését és az írónõ válaszát:

- Mi volt életének legszebb pillanata?
- Az, amikor Balatonalmádiban megnyertem a strand-

szépségversenyt.
Emlegetik valamelyik regényét, amelyben almádi

élményeirõl ír. 
A közkézen forgó magyar irodalmi adattárakban nem

találom, végül A magyar emigráns irodalom lexikona
címû, 1992-es budapesti kiadású kötetben lelek rá.
Kenneth Klára eredeti neve Kende volt, 1923 nyarán
született Budapesten, 1956-tól él az Egyesült Államok-
ban s pályáját manökenként kezdte. Az Országos
Széchényi Könyvtár könyvjegyzékébõl derül ki, hogy
2000-ben hunyt el – máshol ennek semmi nyoma. 

Könyveit lapozva balatoni, de nem almádi történetre
akadok: az Andrea címû beszélye (a Hermelines hölgy
címû elbeszélés-kötetben látott napvilágot) Siófokon és
Bogláron játszódik, s arról szól, hogy a vörös önkényu-
ralom hogyan választ el s hoz össze szerelmeseket, üldöz
el innen (nyugatra) embereket. S akkor Majbó Gábor
eléd teszi kinyitva Claire Kenneth Sanghaj szépe címû,
1991-ben megjelent munkáját, amelynek utószavában a
szerzõ így ír: Almádiban “...tizenhétéves koromban
strandszépségversenyt nyertem...”.  Azaz: Kende kisass-
zony 1940 nyarán volt Almádi Szépe! 

Ugyanebben a könyvében emlegeti férje, Bárdossy
Pál háború utáni börtönbe zárását, s Apatini Gyulát, a
New York-i Hungária Rádió vezetõjét, akire az idõs
almádiak még emlékezhetnek. Legalábbis Majbó Gábor
szerint, akitõl megtudtuk: az amerikai világváros magyar
rádióadójának a vezetõje, Apatini Gyula azonos Táler
Gyulával, akit Gyuszinak becéztek az almádiak. A
háború elõtt a Pannónia és a Zsák vendéglõ “fogadatlan

mûsorvezetõje”, szórakoztatója volt: õ közölte a
vendégekkel a mûsort, énekelt, táncolt. A harmincas-
negyvenes évek Almádijában Táler Gyuszi arról is híres,
hogy egyetlen, krémszínû kétsoros öltönye volt.

Kende Klára viszont… Claire Kenneth lett. Könyveit
magyarul írta, lélekben magyar maradt, s nem feledkezett
meg szülõhazájáról: regényeiben rendre elõjönnek a
magyarországi – köztük a balatoni, mi több, almádi –
élményei. Hogy a rendszerváltozás elõtt idehaza nem
lelkesedtek érte, érthetõ, hisz mûveibõl egyértelmûen
kiderül, mi a véleménye az úgynevezett proletárdik-
tatúráról.  Olvasmányos könyvei révén másfél évtizede a
hazai könyvpiac egyik sikerszerzõje. S hogy nem
találkozhattunk vele Almádiban, halála akadályozta
meg, ugyanis az 1990-es években a város képviselõi ke-
resték vele a kapcsolatot, jönne el újra hozzánk... Az
egykori almádi szépségkirálynõ fél évszázaddal késõbbi
újbóli Balaton-parti szereplését legalább akkora siker
kísérte volna, mint valamikori – fürdõruhás – föllépését.

További részletekben nem bizakodtam – nem írta meg
az 1992-ben beharangozott Életem regénye címû önval-
lomását -, amikor váratlanul a kezembe került Hámori
Tibornak a Claire Kennethrõl és Karády Katalinról írott
könyve, amely 2004-ben jelent meg. Ebbõl megértheti az
ember, hogy ugyanolyan izgalmas, váratlan fordula-
tokkal teli volt az almádi szépségkirálynõbõl lett írónõ
élete, mint megannyi hõséé! 

Kölcsey-Kende Klára (mert hogy ez volt az eredeti
neve) elsõ férjével Kairóban is járt, ahol flörtölt vele
Almássy László, a híressé vált Afrika-kutató életmûvész.
Miután a férje a fronton elesett, a gyönyörû fiatal özvegy
hamar új társra talált, akinek a sukorói kastélyában
igyekeztek átvészelni a háborút. Amiért a Velencei-tó
fölötti légi csatában lelõtt egyik amerikai gép pilótájának
segítettek elmenekülni, második férjét a németek
kivégezték. Ezután lett haláláig az asszonya Bárdossy
Pál gárdatisztnek, Horthy délceg személyi testõrének, aki
a késõbb kivégzett miniszterelnök rokona volt. 1946-ban
elsõ regényét – Éjszaka Kairóban - pesti könyvkiadója
javaslatára angol álnéven, Claire Kennethként jelentet-
hette meg, mondván (s az ötlet bejött, több millió
példányon szerepel ez a név): erre buknak a magyar
olvasók... A hatalmas siker ellenére kitelepítik õket
Budapestrõl a tiszasülyi rizstelepre, férje (sikertelen
szökési kísérletet követõen) rács mögé kerül. 1956-ban
nyugatra menekülnek, Amerikában telepednek le, s
immár világsikert aratnak a könyvei. Haza elõször, hogy
szabaduló-félben volt az ország, 1989-ben jöhetett. 

Kár, hogy nem sikerült Almádiba még egyszer elcsal-
ni... Lett volna mirõl mesélnie!

Apatini Gyula ellenben Manhattan 80. utcájában még
a minap is szervezte a Hungária Rádiót. Talán õt még
meg lehetne hívni egy kis csevegésre a Pannóniába.

S. M.

Tizenkettõ nem egy tucat…

Kis almádi irodalomtörténet

Szépségkirálynõnk, a Kendébõl lett Kenneth Klára
- Élete legszebb pillanata volt -
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“Bármily kelletlenül veszik is sokan tudomásul,
Molnár Ferenc az elsõ és máig egyetlen igazán és tény-
szerûen világsikeres magyar író. Ebben õt sem Jókai, sem
senki más nem múlja felül. Ezen bánkódhatunk,
mélázhatunk, vagy éppen örvendhetünk: tény”. Ezekkel a
sorokkal méltatja Nemeskürty István a Pál utcai fiúk íróját
1983-ban (Diák írj magyar éneket, 732. o.).

Molnár Ferenc a Lónyai Utcai Református Gimnázium-
ba járt. Az 1905-ben, folytatásokban, majd 1907-ben könyv
alakban megjelenõ regény 1889-ben játszódik, vagyis
megírásakor már kicsit a történelmi múltban. Személyes
emlékeket idéz. Molnár Ferenc gyermekként a Körút és a
Pál utca sarkán álló házban lakott. A református gimnazisták
a Kálvin téri templom tornyára láttak. Tanítás után kiszal-
adtak az Erkel (akkor Pipa) utcára, ott állt a regénybõl is
ismert édességárus; átszelték a Ráday (akkor Soroksári),
majd Köztelek utcát, itt volt a dohánygyár, ma a Károli
Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara, azaz a
Theológia épülete; aztán az Üllõi út sarka, a Füvészkert, a
Múzeum-kert és a Grund. A regény még pontos leírásában
is ízig-vérig budapesti regény, és helyszíneinek jó részében
református regény is egyben. Az irodalomtörténet kalandos-
szentimentális ifjúsági regényként említi a mûvet. A magyar
irodalomban Molnár Ferenc teremti meg a modern gyer-
mekirodalmat, amely nem azonosítható a 19 századi,
valóban szentimentális, és jó megélhetést biztosító világsi-
keres gyermekregényekkel (pl. Frances Eliza Burnett: A kis
lord). Inkább Mark Twain és Dickens regényeivel
rokonítható Molnár Ferenc gyermekábrázolása, de a szerzõ
számára közvetlenül mintául szolgáló mûvet nemigen talál-
hatunk sem Magyarországon, sem a világirodalomban.

Engedjék meg, hogy a jól ismert ifjúsági regénybõl néhány
olyan mozzanatot emeljek ki, amely engem az újraolvasás
során megragadott, és valóban maradandó alkotássá emelte -
személyesen számomra is - a Pál utcai fiúkat. Rádöbbentem
arra, hogy Molnár Ferenc mûve ma is igen idõszerû, valós
értékek szerint nevel, a tényleges történeten túlmutató
üzenetet ad, teológiai reflexióval rendelkezhet, sõt hívõ refor-
mátus emberként olvasva is megérint.

A regény fõszereplõje az a Nemecsek, aki mindenkinek
levegõ volt, nevét kis betûvel írták le, se nem osztott, se nem
szorzott, mint az egy a számtanban. Egyedül õ nem volt
“tiszt”. Senki sem törõdött vele. Jelentéktelen kis sovány fiú
volt, gyönge gyermek, éppen alkalmas arra, hogy áldozat
legyen. A grundot õrzõ tót ember azt sem tudja, ki az a
Nemecsek, amikor Boka a haláláról beszél neki, de illem-
bõl, pipával a szájában kibök annyit, hogy “szegíny”. Halála
értelmetlen áldozat, mondják a regény elemzõi, mert aki
nem alkalmazkodik, aki ennyire csak az eszményekért
képes élni, aki nem ismeri a kompromisszumokat, az bele-
pusztul az életbe. Ezt a gondolatot érdemes lenne egyszer
teológiailag is megvitatni. A haldokló Nemecsek szüleirõl
azt olvassuk, hogy “szegény, egyszerû emberek voltak, akik
sok bajon, viszontagságon, búbánaton mentek keresztül, hát
nem sopánkodtak. Csak állottak lehorgasztott fejjel, és a
földet nézték”. A záró jelenetben a haldokló Nemecsek
szabómester apjához Csetneky úr, egy fõvárosi hivatalnok
jön ruhát próbálni. Sajnálja, hogy éppen alkalmatlan, de
neki kell a barna ruha. Döbbenetes jelenet, ahogy az apa
udvariasan kiszolgálja ezt a társadalmilag fölötte álló
embert, aki nemcsak KEGYETLENÜL ÉRZÉKETLEN,
hanem meg is alázza õt: “Minden kabátnak rövidre csinálja
az újját, ez a maga baja!”. Felpörgött világunkban ezer és
ezer példát lehetne mondani erre a felsõbbrendûségi
érzéketlenségre, amely már az óvodában elkezdõdik, tarol
az ifjúságban, és különbözõ síkokon állandósul a felnõtt tár-
sadalomban; sõt, valljuk meg, nem mentes ettõl a keresz-
tyén, hívõ közösség sem. Pedig a mi Urunk nem erre taní-
tott és nem erre váltott meg bennünket. A keresztyén nevelés
lényege a Krisztus szeretetétõl buzgó, “bele-érzõ” szív “fel-
mutatása”, és Isten segítségével való kimunkálása, egy
érzéketlen, egoista környezetben.

A regény a gyermek- és ifjúkorra való visszaemlékezés
regénye is. Tele van a fiatalság elevenségével, lendületév-
el, jövõbe vetett reménységével, és a történet akkor zárul,
amikor a szereplõk felnõtté érnek - vagy így is mondhat-
nám mindannyiónk tapasztalata szerint, hogy -  FELNÕT-
TÉ MEREVEDNEK. Az elsõ fejezet, az író által pontosan
behatárolva, a mai Ráday Kollégium (Református Theoló-
gia) Köztelek utcai oldalán zárul, az akkori dohánygyárnál.
A pinceablak mélyére vastagon lerakódott a sárga, finom
dohánypor. Csónakos és Nemecsek teletömik az orrukat a
sárga porral és tüsszentve, prüszkölve szaladnak tovább,
miközben olyan boldogság tölti el a szívüket, hogy még az
“einstand” erõszakossága miatti igazságtalanságot is
elfelejtették. Megkapó ez a leírás. A gyermekkornak a
szabadsága ez, a mindenféle földi viszonylatok tekin-
tetében való függetlenség tapasztalata, a leplezetlen

életörömé, ami élõ reménnyel túllát
minden igazságtalanságon és pró-
batételen a megoldásig. A csatát meg-
nyerik a Pál utcai fiúk, de vereségük
mégis kettõs, ház épül a grundra, és
Nemecsek meghal; közben pedig min-
dannyian felnõtté lettek. Egyrészt
szembesülnek a halállal, ezzel a szá-
mukra még idegen dologgal, aminek az
értelmét nem tudták. Boka a grund
farakásai közé bújva gondolkozik el a
kedves emlékeken, szinte látja a lábnyomokat - mint mi,
egykori teológusok Alma Materünk oldalában, a Közetel
utcán az övükét -, azokat a lábnyomokat, “amelyek éppúgy
el fognak tûnni a homokból, mint, ahogy az õ kis Nemecsek
barátja is eltûnt ebbõl a világból”. Másrészt a grundon meg-
jelennek az építõmunkások; azon a “hûtlen földdarabon”,
amit a Pál utcai fiúk annyi szenvedéssel és hõsiességgel
védtek meg. Értjük a New York-ban meghalt, de
Amerikában magát mindig idegenül érzõ Molnár Ferenc
vallomását: “Boka a kapuból még visszanézett egyszer.
Mint aki a hazáját hagyja el örökre.”. Végezetül a regény
záró mondata is ezt a felnõtté merevedést igazolja: “Most
elõször kezdett derengeni egyszerû gyereklelkében a sejtés
arról, hogy tulajdonképpen mi is az élet, amelynek min-
dannyian küzdõ, hol bánatos, hol vidám szolgái vagyunk”. 

Számomra csupán ez az itt felvázolt néhány gondolatsor
tele van teológiai reflexióval. Röviden csak egyet. Jézus azt
mondta, hogy legyünk olyanok, mint a gyermekek, mert
ilyeneké az Isten országa. Fel kell nõnünk, de nem szabad
felnõtté merevednünk, és még inkább nem szabad keresz-
tyénként megmerevednünk. Néha félelmetes, hogy a vilá-
gos és határozott igei-krisztusi látás helyett, milyen sarkos,
korlátolt, csõlátású tud lenni az az ember, aki magát
Krisztus követõjének mondja, pedig így bizonnyal nem az.
Szinte igehirdetéssé lett számomra a mai Theológia
épületének oldalában történt egykori “tubákolás”; nem
maga a tubákolás, hanem ez a leplezetlen, boldogsággal teli
életöröm, ami csak Isten ajándéka lehet, és kizárólag az Õ
Krisztusban közölt megváltó irgalma által maradhat meg
felnõtt korunkban, az élet sûrûjében is, mint akiknek élõ
reménységük van minden idõben. 

A cselekmény középpontjában az a HARC áll, amit a
Pál utcai fiúk folytatnak a füvészkerti vörösingesekkel,
hogy megvédjék játszóterüket, a grundot. A grund a pesti
gyerekek alföldje, rónája, de ugyanakkor “ez a darabka
föld néhány szegény pesti diáknak a fiatalságát jelen-
tette”, sõt a megvédendõ haza szimbólumává lett. A gyer-
mekek a játék során a felnõttek szokását utánozzák, a
késõbb rájuk váró szerepeket gyakorolják. Nagy kérdés
ma is, hogy milyen mintákat lesnek el tõlünk a gyer-
mekeink, amik aztán beépülnek az életükbe, magatartá-
sukba, másokhoz való viszonyukba, világról, végsõ
kérdésekrõl vallott nézeteikbe. Az egyik legfontosabb,
amit megtanulhatnak tõlünk, hogy a harc soha ne legyen
háborúvá. Harc nélkül nincs élet, de a harc nemes célokért
folyik. A Szentírás ezért nevezi a hit harcát is harcnak. A
harc edz; segít megtalálni a helyünket, identitásunkat, cél-
jainkat, feladatunkat, létünket, közösségünket, és hitün-
ket. A harc megtanít helyesen értékelni, sõt átértékelni,
felülvizsgálni, újradefiniálni dolgokat. Ezért a harc
fejleszt. A harc soha nem a másik ember ellen folyik, még
akkor sem, ha közben mindig kialakulhatnak ellentétek
azért, hogy megértve õket, kisimuljanak, a sebek gyó-
gyuljanak, és a dolgok egy magasabb összefüggésben
újrarendezõdjenek. Ezzel szemben a háború “szétdobál”,
a háború mindig diabólikus, rombol és pusztít, nem ellen-
téteket hoz a felszínre, hogy azokat megoldja, hanem
gyûlöletet szít, miközben mindenekfeletti, gyarló, önös
érdekei szerint a másik embert ellenségnek látja. Ilyen
háborúskodó a regényben, az árakat arcátlanul felemelõ
üzletember cukorárus, vagy az “einstand”-ot kiáltó
Pásztor fiúk, akik az erõszak, az ököljog alapján, kalózu-
ralommal elveszik a gyöngébbtõl a játékgolyókat. A Pál
utcai fiúk azért remekmû, mert harcra nevel és elveti a
háborút, még akkor is, ha az író szóhasználatában nem
mindig következetesen használja a kétfajta kifejezést. 

Tudom, hogy tanulmányom befejezése a megenged-
hetetlen, az eredeti (történeti) szituációtól elszakadó
allegória terméke; nekem mégis így is szólt a regény; bo-
csánat érte. Szóval: Mennyi teológiailag is továbbgondol-
ható, eleven aspektusa van ennek a harcra és nem háborúra
buzdító regénybeli üzenetnek ma is, egészen az örök hazáért
való harcig, amelyet a diabolikus erõk ellen vívunk; nem
egyedül, hanem Krisztussal; mégpedig a másik emberért -
meglátva benne a testvért -, és persze gyarló, de megtisz-
tulni, megállapodni és megérkezni vágyó önmagunkért is.

Steinbach József

Református filmklub

Lelki gondolatok a Pál utcai fiúkról

Gera Katalin kaposvári szobrászmûvész 
Angyal címû szobra. 

Ady Endre

Kis karácsonyi ének
Tegnap harangoztak,
Holnap harangoznak,
Holnapután az angyalok
Gyémánt-havat hoznak.

Szeretném az Istent
Nagyon dicsérni,
De én még kisfiú vagyok,
Csak most kezdek élni.

Isten-dicséretre
Mégis csak kiállok,
De boldogok a pásztorok
S a három királyok.

Én is mennék, mennék
Énekelni mennék.
Nagyok között kis Jézusért
Minden szépet tennék.

Új csizmám a sárban
Százszor bepiszkolnám,
Csak az Urnak szerelmemet
Szépen igazolnám.

(Így dúdolgattam én
Gyermek-hittel bátran
1883
Csúf karácsonyában).

Karácsonyi
éjfélóra

Karácsonyi éjfélóra
megszületett Istenfia
az ártatlan Kisjézuska.
Gyerünk mennyünk
jászolához,
boruljunk le
a lábához.
Fekete fábul a bõcsû,
fekete fábul a jászol.

(népi imádság)
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Udvardi Erzsébet Szent István felajánlja a
koronát Máriának címû mûve. A Kossuth-díjas
festõmûvész tárlata december 4-én nyílt meg és
december 22-ig látható a Pannóniában.

A szent éjszaka
Selma Lagerlöf (1858-1940) Nobel-díjas svéd írónõ Krisztus-legendák

címû könyvébõl
Karácsony napja volt, valamennyien a templomba

mentek, csak nagyanyó és én maradtunk odahaza. Azt
hiszem, az egész házban egyedül voltunk. Mi azért
nem mehettünk a többiekkel, mert egyikünk nagyon
fiatal volt, a másikunk pedig már nagyon öreg. És mi
mind a ketten olyan szomorúak voltunk, hogy nem
mehettünk el a hajnali misére és nem gyönyörködhet-
tünk a sok-sok égõ gyertyában.

Amint így egyedül üldögéltünk, elkezdett
nagyanya mesélni.

- Volt egyszer egy ember – mondta, - aki kiment a
sötét éjszakába, hogy tüzet kölcsönözzön. Házról
házra járt és mindenhová bekopogott. – Jó emberek,
segítsetek rajtam! A feleségemnek gyermeke született
és tüzet akarok gyújtani, hogy felmelegítsem õt meg
a kisdedet.

De késõ éjszaka volt és mindenki mélyen aludt.
Senki sem válaszolt.

Az ember tehát csak ment, mendegélt. Végre
észrevette, hogy nagy messze valami tûz világol.
Abban az irányba vándorolt tovább és meglátta, hogy
a tûz kint a szabadban lobog. Fehér juhnyáj pihent és
aludt a tûz körül és egy öreg pásztor üldögélt ottan és
õrizte a nyájat.

Mikor az ember, aki tüzet keresett, odaért a
juhokhoz, meglátta, hogy három hatalmas komondor
fekszik a pásztor lábánál. Mind a három fölébredt,
mikor arrafelé tartott, kitátották széles szájukat,
mintha ugatni akarnának, de egy hang sem hallatszott.
Az ember látta, hogy a szõrük felborzolódott a
hátukon, látta, hogy éles foguk fehéren villogott a tûz
fényében és hogy nekirohannak. Érezte, hogy az
egyik a lába felé harap, a másik meg a keze felé, a har-
madik pedig a torka felé. De mintha a foguk, amikkel
harapni szerettek volna, nem engedelmeskedett volna
és így az embert semmi baj nem érte.

Most az ember tovább akart menni, hogy megkap-
ja amire szüksége van. De a juhok olyan sûrûn
feküdtek egymás hegyin-hátán, hogy nem tudott elõre
jutni. Ekkor egyszerûen fellépett az állatok hátára és
úgy ment a tûz felé. És egy állat sem ébredt fel, de még
csak meg sem mozdult.

Mikor a férfi már közel ért a tûzhöz, a pásztor fel-
tekintett. Öreg, haragos ember volt, barátságtalan és
kemény mindenkivel szemben. Mikor meglátta, hogy
az idegen feléje közeledik, felkapta hosszú hegyes
botját, mely mindig a kezében volt, mikor a nyájat
õrizte és az idegen felé hajította.

A bot sivítva röpült a vándor felé, de mielõtt eltalál-
ta volna, elkanyarodott tõle és búgva sivított el mel-
lette, ki a mezõre.

Most odalépett az ember a pásztorhoz és így szólt
hozzá: Jó ember, segíts rajtam és adj kölcsön egy kis
parazsat! A feleségemnek gyermeke született és tüzet
kell raknom, hogy felmelegítsem õt meg a kisdedet.

A pásztor legszívesebben nemet mondott volna, de
azután a kutyákra gondolt, melyek nem harapták meg az
idegent, meg a juhokra, melyek nem ugrottak föl és
végül a botjára, mely nem akarta eltalálni, bizony

megfélemledett és nem merte megtagadni tõle, amit kért.
- Végy csak, amennyi kell! – mondta az idegennek.
Az ember lehajolt és puszta kezével néhány

parazsat kapart elõ a hamuból és azt a köpenyébe
takarta. És a parázs sem a kezét nem égette meg,
mikor hozzányúlt, sem a köpenyét, amiben úgy vitte,
mintha csak dió vagy alma lett volna.

Midõn a pásztor, aki gonosz és haragos ember volt,
mindezt látta, akkor nagyon elcsodálkozott: -
Micsoda éjszaka lehet ez, hogy a kutyák nem harap-
nak, a juhok nem félnek, a botom nem talál és a tûz
nem éget? Visszahívta az idegent és ezt kérdezte tõle:

- Minõ éjszaka ez? És hogy van az, hogy mindenek
olyan kegyesek hozzád?

Erre az idegen így felelt: - Én nem mondhatom meg
néked, ha magad nem látod! 

És azzal tovább sietett, hogy minél elõbb tüzet
rakhasson és felmelegítse a feleségét és a kisdedet.

A pásztor azonban úgy gondolta, hogy nem téveszti
el a szem elõl ezt az embert, míg meg nem tudja, hogy
mit is jelentsenek mindezek. Fölszedelõzködött tehát
és utána ment, míg el nem jutott oda, ahol az lakott.

Ekkor látta a pásztor, hogy az idegennek még csak
kunyhója sincsen, hanem csak egy sziklabarlangban
feküdt a felesége és ott semmi más nem volt a hideg,
sivár kõfalaknál.

A pásztor úgy gondolta, hogy a szegény ártatlan cse-
csemõ halálra fázik a barlangban és bár keményszívû
ember volt, mégis ellágyult és segíteni akart a gyer-
meken. Leoldozta hát válláról a hátizsákját és elõvett
belõle egy puha, fehér báránybõrt, odaadta az idegen-
nek és azt mondta, hogy takarja be vele a kisdedet.

De alig hogy megmutatta, hogy õ is tud jószívû
lenni, a szemei egyszerre fölnyíltak és olyant látott,
amit eddig nem láthatott és olyant hallott, amit eddig
nem hallhatott.

Látta, hogy ezüstszárnyú kis angyalkák állanak
sûrûn körülötte, és mindegyikének hárfa van a kezében
és mindegyik hangosan énekelte, hogy ma született
nékünk a Megváltó, aki a világot feloldja bûneibõl.

Most aztán megértette, hogy miért volt ma éjszaka
minden olyan vidám, és hogy miért nem akart rosszat
tenni senki sem.

De nemcsak a pásztor körül voltak angyalok,
hanem angyalokat látott, ahová csak tekintett. Oly
nagy öröm, vigasság, ének és zene volt a sötét éjsza-
kában, aminõt õ eddig soha nem látott. Úgy megörült,
hogy felnyíltak szemei, térdre borult és úgy adott
hálát az Istennek.

Midõn idáig jutott el nagyanya, felsóhajtott és így
szólt: - És amit ez a pásztor látott, azt mi is
megláthatjuk, mert az angyalok minden karácsony éjjel
fent lebegnek az égben, csak észre kell vennünk õket.

Majd kezét a fejemre téve, így szólt nagyanyám:
- Emlékezz erre vissza, mert ez igaz, mint ahogy én
látlak téged és te látsz engem. És nem a gyertyáktól,
nem a lámpáktól függ, nem a holdvilágtól, avagy a
napfénytõl függ, hanem az a legfontosabb, hogy olyan
szemünk legyen, amely meglátja az Úr dicsõségét! 

A boldogságról
Márai Sándor Füveskönyvébõl

Boldogság természetesen nincsen abban a lepárolható, csomagolható,
címkézhetõ értelemben, mint ahogy a legtöbb ember elképzeli. Mintha csak
be kellene menni egy gyógyszertárba, ahol adnak három hatvanért egy gyógy-
szert, s aztán nem fáj többé semmi.

Mintha élne valahol egy nõ számára egy férfi, vagy egy férfi számára egy
nõ, s ha egyszer találkoznak, nincs többé félreértés, sem önzés, sem harag,
csak örök derû, állandó elégültség, jókedv és egészség. Mintha a boldogság
más is lenne, mint vágy az elérhetetlen után!

Legtöbb ember egy életet tölt el azzal, hogy módszeresen, izzadva, szor-
galmasan és ernyedetlenül készül a boldogságra. Terveket dolgoznak ki, hogy
boldogok legyenek, utaznak és munkálkodnak e célból, gyûjtik a boldogság
kellékeit a hangya szorgalmával és a tigris ragadozó mohóságával. S mikor
eltelt az élet, megtudják, hogy nem elég megszerezni a boldogság összes kel-
lékeit. Boldognak is kell lenni, közben. S errõl megfeledkeztek.

Szeretet-ajándék
- Részlet Gyökössy Endre pasztorál-pszichológus könyvébõl -

A karácsonyt nem tudjuk csinálni, a karácsony történik. A múltkor magam-
ba roskadva ültem a szobámban, valami nagyon bántott. Átment a szobán a
fiam, nem szólt õ egy szót sem, csak rám nézett, megcsókolta a homlokomat
és kiment a szobából. Abban a pillanatban volt karácsonyom.

Nem tudom, hogyan sikerül majd a szentestém, nagyon könnyen el tudom
rontani. De akkor nekem karácsonyom volt, mert abban a csókban szeretet,
vigasztalás, megbecsülés volt, abban minden benne volt, aminek egy apa
életének utolsó felében örülhet.

A karácsonyt nem tudjuk csinálni, a karácsony történik! Fölibe hajolsz a
feleségednek és egyszer nem azt mondod neki: anyuka vagy mami, hanem a
nevén szólítod, úgy, ahogy szereti: Rózsikám! – és átöleled és megcsókolod.
Neki akkor lesz karácsonya. S bármilyen drága ajándékot veszel neki, az már
csak ráadás. A karácsony történik...

Karácsonyi
bölcsõdal
Szûz Mária várja, várja,

Aludjon el Jézuskája.

Átöleli szûz karjával,

Melengeti szép arcával.

Aludj, aludj én szentségem,

Csillag jön a széles égen.

Fényes útját bölcsek járják,

áldásodat várva várják.

Aludj, aludj boldogságom.

Harmat csillog minden ágon.

Pici tested gyönge, mégis

Tied lesz a föld is, ég is.

(népi imádság)

Összeállította: Kállai Gyöngyi
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Felhívás
A Balatonalmádi Horgász Egyesület a Pannónia Kulturális Központtal közösen 2006.

évben kiállítást szervez. A kiállítást – terveink szerint – egy hónapig lehetne megtekin-
teni a Pannónia Kulturális Központban (8220 Balatonalmádi, Városháza tér 4.) 2006.
január közepe és február közepe között. Ahhoz, hogy a kiállítás méltón prezentálja az
egyesületünk történetét, szükségünk van tagjaink segítségére. 

A kiállításra várjuk minden olyan horgász témájú könyv, újság, újságcikk, fénykép,
jelvény, serleg, érem, horgászkitüntetés, plakett, oklevél, szobor, igazolvány, stb.,
továbbá régi horgászbot, horgászorsó, merítõ, szák, lámpa, bottartó, blinker, úszó, stb.
felajánlását, amelyek bemutatják az egyesület 50 éves történetét és a horgászat múltját. 

A kiállításra két módon lehet felajánlani az eszközöket. Visszavárólag, a kiállítás
befejezését követõen, vagy végleges átadással az egyesület részére. (Amennyiben
megfelelõ számú relikviát kap az egyesület, tervbe vettük állandó kiállítás meg-
szervezését az egyesület horgásztanyáján.)

A felajánlott eszközökrõl (függetlenül a felajánlás formájától) sorszámozott átvételi
elismervényt adunk és a felajánlók között több, 2006. évre szóló területi jegyet és tagsá-
gi díjat sorsolunk ki. (Amennyiben a nyertes már rendelkezik a nyereménynek megfelelõ
okmánnyal, úgy annak árát visszatérítjük részére.) 

A sorsolás eredménye a kiállításon lesz megtekinthetõ. 
A kiállításra szánt eszközöket 2006. január 13-ig várjuk az Anita Horgászboltban

(8220 Balatonalmádi, Szabolcs u.), nyitva tartási idõben. 
A visszavárólag felajánlott eszközöket a kiállítás bontása után lehet átvenni a leadás

helyén. Gönczi György
kiállítás szervezõ 

DAL-VIA-DAL 2005.
A Völler Adél vezetésével mûködõ DAL-MA Kulturális, Mûvészeti és

Hagyományõrzõ Egyesület 2005. november 11-13-án második alkalommal rendezte
meg a Veszprémi HEMO-ban a DAL-VIA-DAL 2005. Nemzetközi Egyéni Ének-
versenyt, ahol junior, musical, könnyûzene, operett és népdal kategóriában összesen 80
versenyzõ mérte össze színpadi tudását.

Balatonalmádiból Bódi Lilla, Duna Kata, Kovács Kamilla, Szabó Réka junior
kategóriában,  Németh Viktória pedig a felnõtt könnyûzenei kategóriában indult a
versenyen. Közülük ketten jutottak a döntõbe: a Vörösberényben élõ Németh Viktória
kategóriájában 3. helyezést ért el, a 8 esztendõs Szabó Réka pedig a juniorok népes (33
fõs ) mezõnyében  7. lett. A neves mûvészekbõl (Sasvári Sándor, Oszvald Marika, Lerch
István, Tóth Veronika elõadómûvészek) és szakértõkbõl (Szirmai László zenemûvész,
az OSZK igazgatója, Ötvös Károly énekmûvész, magán énektanár, a veszprémi
Csermák Antal Zeneiskola igazgatója, Vári József András Zephir Center
Fesztiválszervezõ Iroda igazgatója, Bruder Balázs és Lorbert Tamás a Béta ’99
Produkciós és Manager Iroda producere, menedzsere) álló zsûri  Balatonalmádi Város
Önkormányzatának különdíját Rékának ítélte. Az “Almádiért” Közalapítvány által fel-
ajánlott különdíjat pedig a 6 esztendõs pápai kislány, Birkás Klaudia kapta. Gratulálunk
a versenyzõknek a sikeres szereplésért, a szervezõknek a színvonalas lebonyolításért!

Völler Adél énekmûvész és tanítványai nem ismeretlenek balatonalmádi város pol-
gárai számára, hiszen számos kulturális rendezvényen láthattuk már õket, legutóbb az
augusztus 20-i ünnepi mûsorban léptek fel nagy sikerrel. Legközelebb a Veszprémi
HEMO-ban 2005. december 21-én és 22-én az immár hagyományosan megrendezésre
kerülõ DAL-MA karácsonyi hangversenyen hallgathatják meg õket az érdeklõdõk. A
szervezõk mindenkit szeretettel várnak!

VÁSÁROLJA MEG TÜZELÕJÉT NÁLUNK!
25 q felett INGYENES házhozszállítás - PONTOS MÉRÉS

Tel.: 06/30/9565-660
TÜZIFA

KONYHAKÉSZ KUGLI
BÜKK, GYERTYÁN, CSER, TÖLGY 1450,- Ft/q 1350,- Ft/q
AKÁC 1650,- Ft/q 1550,- Ft/q

SZÉN
Fûtõérték KJ/Kg ÁR

Tisova dara /cseh/ 14665-15500 1940,- Ft/q
Tisova dió /cseh/ 14665-15500 1990,- Ft/q
Sokolovi kocka /cseh/ 14665-15500 1850,- Ft/q
Ledvicei dara /cseh/ 18000-19000 2150,- Ft/q
Ledvicei dió /cseh/ 18000-19000 2210,- Ft/q
Oroszlányi dara /magyar/ 17460-20460 2150,- Ft/q
Oroszlányi dió /magyar/ 17460-20460 2210,- Ft/q

PÉTA-COOP KFT ZIRC, VASÚTÁLLOMÁS

Hungaroton-Hang-Játék Klub
A zeneiskolában tanító pedagógusok és az iskola alapítványáért tevékenykedõ

szülõk közös elképzelése, hogy legyen olyan alkalom, ahol zenét szeretõ gyer-
mekek szüleikkel, hozzátartozóikkal, barátaikkal közösen lehetnek részesei zenei
élményeknek, gazdagíthatják ez irányú ismereteiket. Ez a törekvés találkozott
azzal az országos kezdeményezéssel, mely zenekedvelõ, zenével foglalkozó
embereket kíván egybefogni korhatár nélkül. Így alakult meg Almádiban 2005.
október 22-én a Hungaroton-Hang-Játék Klub almádi tagozata.

Az elsõ összejövetel még a Varázsfuvola bûvöletében zajlott, Ingmar Bergman
csodálatos operafilmjét láthattuk. A budapesti operalátogatás után már ismerõsként
csengõ Mozart-muzsika hihetetlen gazdagsága új nézõpontból tárult elénk, újabb
ösvényeket nyitva a megértés és átélés birodalmába. A gyermekek többsége
szüleivel, nagyszüleivel érkezett, s a közös élmény nemcsak a zenéhez, de
egymáshoz is közelebb terelgette a résztvevõket. Érezhetõ volt ez a film utáni közös
tagsági kártya készítése közben, melyet Bors Györgyi néni irányításával mindenki
a saját egyéniségének megfelelõen díszíthetett.

“Amelyik otthonban zene szól, ott szeretet honol” - tartja az ókori bölcselõ,
Konfuciusz. S valóban óriási az együtt muzsikálás közösségteremtõ és -megtartó
ereje. Tapasztalhatjuk ezt a karácsonyfa körül állva éppúgy, mint születésnapi
énekes köszöntéskor, vagy esti altatódal éneklésekor. Egymás megismerésében és
megértésében olyan utakat képes nyitni a zene, mely semmivel sem pótolható, hisz
túl jár az emberi szó határain, túl a tudatunkkal ellenõrzés alatt tartott világunkon.

Számos kísérlet és megfigyelés igazolja a zenetanulásnak a teljes személyiségre
gyakorolt jótékony hatását, de valamennyi hatás közül talán a legfontosabb az az
összhang, melyet a muzsika teremt az egyes emberben s a közösségekben.

A Hungaroton-Hang-Játék Klub célja, hogy kitárja a zeneiskola kapuit, s
kötetlenebb keretek között lehetõséget nyújtson olyan közös zenei rendezvényeken
való részvételre, melyek elmélyítik, s még közelebb hozzák az iskolában tanultakat
és átélteket, teret nyitva a családtagok, barátok, ismerõsök elõtt a bekapcsolódásra.

Nádasné Varga Katalin

A Békefi Antal Gyermek-és Ifjúsági Népzenei versenyen rengeteg versenyzõ
vett részt óvodásoktól gimnazistákig. A Berhidán rendezett verseny 2005. október
28-án volt. A versenyt Békefi Antal emlékére rendezték, aki népdalokat gyûjtött a
Bakony és Vas megye apró falvaiban. Minden ifjú növendéknek legalább egyet
kellett ezek közül választania. Nagyon jó énekesek voltak, akik népdalcsokrokat
énekeltek. Volt közöttük citerakíséretes elõadó is. Volt, aki egyedül, volt, aki pár-
ban, és volt, aki csoportban énekelt.

Jómagam énekeltem egyedül és Csörnök Fannival duóban is. Mindketten har-
madszor indultunk ezen a versenyen, mert nagyon szeretünk énekelni. A nép-
dalokat a szerint választottuk ki, hogy melyik tetszik a legjobban. Én azokat az
énekeket szeretem nagyon, amelyek nagy hangterjedelmûek. (Vannak benne jó
mély és jó magas hangok is.) 

Az idén a Kerek utca, szegelet kezdetû volt a kedvencem, mert sok versszakos,
és mert sok benne a hajlítás. Az együtténeklést – amit az idén elõször próbáltunk
– azért választottam, mert olyankor nem izgulok annyira. 

Amikor mindenki elénekelte a dalait, pogácsát és üdítõt lehetett enni, mert “a
versenyzõk torka már nagyon szomja és éhes volt”. Miután mindenki evett és ivott,
következett az eredményhirdetés. A zeneiskolások ebben az évben is szép ered-
ményeket értek el. Az eredményhirdetés után meg lehetett kérdezni a zsûrit, hogy
milyenek voltunk. 

Nagyon jól éreztem magam és remélem, hogy jövõre is indulhatok!
Bódi Lilla

4. osztályos zeneiskolás

(A zeneiskolai karácsonyi ünnepségekre december 19-én /nagyok hang-
versenye/ és 20-án /kicsik hangversenye/ minden érdeklõdõt szeretettel várunk! -
A Zeneiskola.)

Békefi Antal emlékére 

Gyermek- és ifjúsági
népzenei verseny

Foglalkozzunk tehát még egyszer az írásjelekkel A magyar
helyesírás szabályainak XI. kiadása segítségével.

A kettõspont helyét többnyire tudjuk, de azt már érdemes
megemlíteni, hogy amennyiben a kettõsponttal lezárt közös
figyelemfelhívó mondat után több külön mondat következik,
akkor mindegyiket – már az elsõt is! – nagybetûvel kezdjük:
A nyelvújításnak több oka volt: Nem tudtuk a tudományokat
anyanyelven mûvelni. Irodalmunknak új kifejezési formákra
volt szüksége. Tiltakozást jelentett az elnémetesedéssel szem-
ben. Ám ezt ilyen formában is írhatjuk:

A nyelvújításnak több oka volt:
- nem tudtuk a tudományokat anyanyelven mûvelni;
- irodalmunknak új kifejezési formákra volt szüksége;
- tiltakozást jelentett az elnémetesedéssel szemben.
De térjünk vissza még egy kicsit az elõzõ cikkben már említett vesszõre.

Általános az a hiedelem, hogy a tagmondatok határán csak akkor kell vesszõ, ha
ott kötõszó áll. Az igazság az, hogy az összetett mondatok tagmondatainál mindig
kell a vesszõ: A rakpart alsó kövén ültem, néztem, hogy úszik el a dinnyehéj.

A mint kötõszó elé általában vesszõt kell tennünk, de nem jár vesszõ a “több
mint”-ben a mint elé akkor, ha a majdnem ellentéteként használjuk (nem pedig
összehasonlításra): Több mint öt évig élt külföldön. Akkor sem kell vesszõ, ha a
mint minõséget jelölõ szó elõtt áll: Bátyámat mint tanút (tanúként) hallgatták meg.

Felsorolásokban is használunk vesszõt, ha kötõszó nélkül következnek egymás
után: Szeretett volna valami újat, szépet, nagyot alkotni. 

Végül megint a pontosvesszõvel zárom soraimat: Mindenki ismeri az olyan
szavakat: beszél, ír, olvas; ceruza, könyv, tinta; becsületes, lelkes, szorgalmas; stb.
Itt ugyanis azonos szerepû, vesszõkkel tagolt mondatrészeket különítettünk el más-
nemûekbõl álló sorozattól. Ezzel a pontosvesszõvel rövidítjük a szövegünket, el-
kerüljük a magyarázatokat, vagy a fölösleges ismétléseket. Fogalmazáskor jusson
eszünkbe, hogy milyen célszerû tagoló a pontosvesszõ! Láng Miklós

Anyanyelvi rovat

Pont, pont vesszõcske…2.
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Az egyik ködös, hideg novemberi vasárnap estén a mi kis városi
zeneiskolánkban két kedves hölgy beszélgetett: tervezték a jövõt. Mindketten
jó ismerõsei a zeneiskolásoknak és a zenekedvelõ almádiaknak: Hódossy
Zoltánné Huiber Gabriella igazgató és Vigh
Andrea hárfamûvész. A nagy terv, hogy a ba-
latonalmádi gyerekek egy igazán régi, elõ-
kelõ, de ugyanakkor igen kedves hangszeren
is játszhassanak majd a következõ tanévtõl: a
hárfán. Vigh Andrea mûvésznõ nagy lelkese-
déssel mesél a hangszerrõl. 

- Sok kislányban támad fel a vágy, hogy egy
igazi “királylányokhoz” illõ hangszeren, a
hárfán játszhasson. Mégis erre igen kevés
helyen van lehetõség.

-Valóban, ma Magyarországon csak
néhány nagyvárosban: Budapesten, Debre-
cenben, Szegeden, Salgótarjánban és Gyõrött
van hárfaoktatás. Ennek oka, hogy korábban
nagyon kevés hárfa volt az országban. Az
elõzõ rendszerben kizárólag a Szovjetúniótól
vásárolhattunk hárfát, ahonnan évente csak
egy hangszert szállítottak, és ráadásul csak
nagy hárfákat. Erre szélesebb körû zeneis-
kolai oktatást nem lehetett építeni. Most azon-
ban egyre nagyobb lehetõség nyílik, hogy ezt
a szép hangszert szélesebb körben megismerhessék a gyerekek. Különösen
mióta lehetõség van kis hárfák vásárlására. 

- Miben különbözik a kis hárfa a nagytól?
- A mi szempontunkból a legfontosabb, hogy egészen kis gyerekek is tudnak

a kis hárfán játszani. Elõnye, hogy könnyen mozgatható, ezért több fellépési
lehetõségre ad alkalmat. Egyébként a hangszer szép hangja miatt nagyon sok
helyre hívják szívesen a hárfázó gyerekeket muzsikálni. Azt is megemlít-
hetjük, hogy a kis hárfa anyagilag sem elérhetetlen. 

Szerkezetében eltér némileg a nagy hárfától, a húrtávolságuk azonban meg-
egyezik. Különbség az is, hogy a kis hárfán kevesebb a húr. A kis hárfa
egyébként nem jelenti azt, hogy csak gyerekek játszhatnak rajta. Nagyon sok
darabot írtak kis hárfára, és így a nagyobb gyerekek, felnõttek is megmarad-
hatnak ennél a hangszernél. Ha valaki megszereti ezt a hangszert, egész
életében hûséges barátja marad.

-Miért esett a választás éppen a mi kis városunkra, hogy ez legyen a
következõ hely, ahol a hárfaoktatás elindul?

- Ennek több oka is van. Az egyik, hogy jól megismertem az itteni
embereket, hiszen évek óta játszom nyári koncerteken Balatonalmádiban.
Nagyon nyitottnak, érdeklõdõnek tartom az almádiakat. Úgy érzem, szeretik
ezt a hangszert. Évek óta jönnek hozzám az emberek a koncertek után, hogy
beszélgessenek, és érdeklõdnek, hol lehetne hárfázni tanulni. 

A másik ok, hogy az almádi zeneiskolának országos szinten is kiemelkedõ
a teljesítménye. Ezen nemcsak a versenyeredményeket értem, hanem a
zeneiskola tanárainak lelkes, lelkiismeretes és színvonalas munkáját, amit
személyes tapasztalatból is ismerek, hiszen az én gyermekem is ide jár.

A harmadik ok pedig az, hogy a hárfaoktatásnak megszervezhetõ ebben a
térségben a folytatása. Már tárgyalások folynak a Dohnányi Ernõ Zene-
mûvészeti Szakközépiskolával, ahol 2006. szeptemberében megindulhat a
középszintû képzés is.

- Hány évesen érdemes elkezdeni a hárfázást?
- Ugyanúgy, mint a többi hangszert, 6 éves korban. A gyerekek szeretik ezt

a hangszert, mert gyorsan lesz sikerélményük, hamar el tudnak rajta játszani
kisebb darabokat, és a hangszer maga is nagyon szép, nemcsak a hangja. A
hangszer sok örömet nyújt, mert nagyon sokoldalú: szóló- és kamarahang-
szerként is használható a zenei korok és stílusok nagy skáláján, a régi zenétõl
a pop és rock zenéig. 

Nagy elõnye a hárfának az is, hogy zenei elõképzettséggel nagyobb
gyerekek is gyorsan tudnak haladni a hangszer tanulásával, akár tizennégy
évesen kezdve is elérhetõ az akadémiai felvételi szintje.

- Aki máris szeretne beiratkozni, mit tegyen?
- Sok szeretettel várunk mindenkit december 9-én 18 órára egy kis hár-

fabemutatóra, a  városi zeneiskolába.
Reméljük sikerül ez a szép ádventi meglepetés, és a városnak lesz hozzá

anyagi ereje, hogy ne csak meglepetés, hanem ajándék is lehessen az almádi
gyermekeknek.

Szabó Kalliopé
Vigh Andrea Liszt-díjas hárfamûvésznõ, a Zeneakadémia tanára, a

Gödöllõi Nemzetközi Hárfafesztivál alapítója és mûvészeti vezetõje. Évente
szólóhangversenyeket ad a Zeneakadémián. Világszerte elismert szóló-
mûvész, aki többek között a Salzburgi Ünnepi Játékok, a Bartók évforduló
alkalmával rendezett hangversenyek meghívottja volt. Évente többször indul
az országban koncert körutakra. A legközelebbi ilyen fellépés Pécsett lesz
Tokodi Ilonával.

Ádventi meglepetés
a zeneiskolában

Gabi néni – friss, fiatalos, tele lendülettel. Nyitott, zenei értelemben is. Ugyanakkor
erõs jellem, látszik a tekintetén. Amint belépek a furulyaterem ajtaján, máris mesélni
kezdi, milyen csodálatos élmény volt az elõzõ napi hangverseny, Fischer Ádám
vezényletével, melyet Bartók halálának hatvanadik évfordulójára rendeztek Buda-
pesten, a Nemzeti hangversenyteremben. Észre sem veszem, s már meséli is gyer-
mekkorát, fiatalságának éveit.  

- A papánk kisgyermek korában hegedülni szeretett volna, de nem volt rá lehetõsége.
Amikor Budapestre költöztek, már kamasz volt, elment az Ecseri piacra és vett magá-
nak egy hegedût. Szerzeményével felkeresett egy cigányprímást, aki azt mondta a 17
éves fiúnak: Józsi, neked ez már késõ. De ez nem törte le, cintányéros és kürtös lett a
levente zenekarban, majd késõbb a Hegyeshalmi Vasúti Fúvószenekart vezette, mint
karnagy. Így nekünk, a gyermekeinek muszáj volt megtanulni zongorázni. Ekkoriban
már Hegyeshalom volt az otthonunk, s elõbb a cigányprímás, majd a kántor tanított min-
ket. Amíg nem vettünk zongorát, édesapám egy furnérlemezre festette a billentyûket,
azon gyakoroltunk. Nagyobbacska iskolás korunkban már Gyõrbe jártunk zeneiskolá-
ba, hetente kétszer, ami komoly megterhelést jelentett, hiszen olyankor reggel elindul-
tunk az iskolába, délben átutaztunk Gyõrbe, s estére értünk csak haza. Ekkor szoktam
meg az esti tanulást.

Hegyeshalom után hol tanult tovább középiskolában, majd fõiskolán? 
- Nyolcadik után a Gyõri Zenegimnáziumba jelentkeztem, de rengeteg zongorista

volt, más hangszerbõl viszont kevesen voltak. A felvételin odajött hozzám Eördögh
János tanár úr, megnézte a fogaimat, majd megkérdezte: Szeretnél fuvolázni? (Nem
tudom, láttam-e azelõtt valaha fuvolát?) Ráálltam, de mivel zongorára is felvettek, így
két tanszakon végeztem. Érettségi után, a papám tanácsára, tanári pályára mentem,
Pécsre felvételiztem rajz-ének szakra. A felvételin derült ki, hogy ott ilyen szakpár
nincs, s el akartak küldeni Szegedre. Uram Isten – gondoltam -, hogy kerülök én most
Szegedre. Inkább bementem a felvételire, megnéztem a feladatokat, s láttam, hogy a
matematikának a felét meg tudom oldani. Így lettem ének–matematika szakos tanár, s
a legnagyobb büszkeségem, hogy négyesre le tudtam diplomázni matematikából is.

Tanárként hol kezdte a pályáját?
- Diploma után Veszprémbe fiúiskolába kerültem, ahol ötvenen voltak egy osztály-

ban. Borzalmas év volt, máig ezt érzem pályám legnagyobb kudarcának, mert szak-
mailag felkészítettek bennünket, de hogy hogyan kell bánni a gyerekekkel, azt nem
tudtam, ezért volt kudarc számomra ez az év. Sokszor gondoltam arra, inkább elmegyek
a Bakony Mûvekhez melósnak. Utána a Lovassy Gimnáziumban tanítottam mate-
matikát, majd ezt követõen elhívtak a veszprémi zeneiskolába fuvolát tanítani. Eközben
elvégeztem Budapesten a Bartók Béla Zenemûvészeti Fõiskolát.

Tanárai közül kit tekint példaképének?
- Igazi példaképem Kovács Imre, akinek mindig nagybetûvel írnám a Tanár szót, de

nemcsak mint tanár, hanem mint ember is példaértékû számomra. Tavaly nyáron ünne-
peltük nyolcvanadik születésnapját, s ekkor mondta, hogy még minden nap gyakorol!

A zenei élet mely szeletébe kapcsolódott be a tanítás mellett?
- Huszonhét évig voltam tagja a Veszprémi Szimfonikus Zenekarnak. A zenekar vala-

mi olyan pluszt tud adni az embernek! Állítom, hogy még egy diplomát jelentett nekem.
A tanítás során nagyon sok mindent tudtam hasznosítani itt szerzett tapasztalataimból.
Amikor abbahagytam, elmentem énekelni a Liszt Ferenc Kórusba, ahol 15 évet töltöt-
tem, most vettem búcsút tõlük. 

Van-e kedvenc zeneszerzõje?
- Nem, nincs. Lehet az klasszikus zene, könnyûzene, ha jó, el tudom fogadni. Kora

reggeltõl bekapcsolom a Bartók Rádiót, érdekes dolgokat lehet ott hallgatni.
Szombatonként sugározzák az Új Zenei Újságot, például, azt szeretem.

Legnagyobb kudarcáról a fiúiskolában már mesélt, de mi volt a legnagyobb sikere?
- Egy alkalommal négy növendékkel is szerepeltem országos versenyen, ami azért

nagy dolog, mert általában egy-egy tanítványa jut el az embernek ilyen szintû meg-
mérettetésre. De számomra az is siker volt, ha egy hangversenyen jól oldottam meg egy
hangszeres szólót. Vagy amikor az apróságok idejönnek, s egy-két hónap keserves
gyakorlás után végre megszületik egy hang. 

Tanítványai közül kikre a legbüszkébb?
- Kövi Szabolcs, aki egyéni utat választott, Török Ágnes, Kacander Orsolya, Gáspár

Kornélia, Kovács Tünde, aki ma az egyik legjobb tanár az országban és a legfiatalab-
bak közül Csabi Balázst említeném.

A családja, a gyermekek hogyan élték meg, hogy a mami nincs otthon délutánonként, este?
- Nagyon nehezen, van is egy kis lelkiismeret-furdalásom emiatt. A gyerekek máig

felemlegetik nekem, hogy este hét-fél nyolcra értem haza. Bár a fiam és a lányom is ta-
nult zenélni, a fiam hamar abbahagyta. A lányom hegedült, furulyázott, abbahagyta,
majd újrakezdte. Érdeklõdése a népzene felé fordult, ma már a kisfiának, az unokám-
nak is elõveszi a hegedût. Hivatásszerûen azonban mindkét gyermekem programozó. 

Év elején megjelent bemutatkozásában nagyon megfogott, hogy a gyermekek lelki
irányításáról is beszélt és az ezzel járó felelõsségrõl.

- Csak akkor alakul ki jó munkakapcsolat tanár és diák között, ha megvan a lelki
összhang. Ha ez hiányzik, akkor képtelen vagyok megtanítani õt. Mivel minden gyerek
más, ezért mindegyikhez külön meg kell találni a kulcsot. Volt egy-két olyan
növendékem, akinél ez nem sikerült, õket el kellett tanácsolnom. Az órákon arra is van
lehetõség, hogy magukról beszéljenek. Nem hagyom, hogy magukba roskadjanak, bíz-
tatom õket.

Hosszú idõt töltött már a pályán, milyen különbségeket lát a gyermekekben, az
oktatásban?

- Régebben a gyermekek fogékonyabbak voltak a komolyzenére. A munkatempójuk
is más volt. Manapság nem gyakorolnak, mert nem tudják az idejüket beosztani. Arra
is meg kell õket tanítani, hogyan viselkedjenek egy hangversenyen. Hogyan kell kiáll-
ni mások elé, felvállalni önmagukat és a munkájukat. Meg kell tisztelni a közönséget
azzal, hogy rendesen felkészülök. És persze, hogy megtanuljanak dolgozni, megta-
nulják értékelni a munkát, más munkáját és tisztelni a másik embert.

A. M.

“...nem tudom én a zenélést abbahagyni...”
Interjú Szilvásy Lászlónéval, zeneiskolánk

fuvola–furulya szakos tanárával
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Somogyban jártunk
Szeptember 15-én ismét útra kelt kis csapatunk. Aggódva figyeltük az

égboltot, lesz-e jó idõnk a kiránduláshoz? Kedvünket növelte a jó hangulat,
melyet a buszban ülõk dalolása okozott, köszönet az elõénekeseknek.

Szép, rendezett - fûvel, virággal díszített - falvakon mentünk keresztül.
Somogyvámoson a nemrég elhunyt “tojáspatkoló” özvegye meghatódva
emlékezett férjének a tevékenységére. Megismertük e mûvészet titkait, láttuk
a türelmes munka eredményeit. Strucc-, liba- és tyúktojásokat láttunk
feldíszítve a legkülönbözõbb mintákkal, de patkó mindegyiken volt! 

A “Krisna völgyben” az indiai kultúrával találkoztunk, melyrõl ismertetõ
elõadást hallgattunk. Kísérõnkkel körbejártuk a területet. Ragyogó tisztaság,
különleges épületek, díszítések. A harangot minden órában megkongatják a
szép harangtoronyban. Tisztelet a jól szervezett hívõ munkáséletnek, a nyu-
godt körülményeknek.

Buzsákon a tájház munkatársától megtudtuk, miért csökken a helység
lakossága. Milyen összefogással épült a kultúrájukat bemutató falu- és tájház.
Benne egy Makovecz stílusú elõadóterem; nagyon szép népi hímzésekkel, tár-
gyakkal ismerkedtünk. Négyféle motívum hozta hozzánk közelebb a buzsáki
hímzést, melyet fiatalabb korunkban próbáltunk mi is mûvelni.  

Csisztapusztán gyógyvízben áztattuk, gyógyítottuk izületeinket. Három
erre a célra kialakított medencében tehettük ezt. Kellemes volt. Látogatásaink
közben egy közeli vendéglõben finom ebédet kaptunk, amit jó étvággyal el-
fogyasztottuk.

Szerencsénkre jó idõ volt egész nap. A dalolás hazafelé is vidámságot oko-
zott. Köszönet a szervezõknek, buszvezetõ türelmének és a mindenre odafi-
gyelõ vezetõnknek, Katikának.

A nyugdíjas klub tagjai nevében: Dolezsai Károlyné

A zord háborút is túlélt legénység,

hibádzik náluk a kackiás keménység,

nem érdem, csak állapot az öregség.

Az óra mutatójával hiába pöröl rég,

az idõ múlása gyors, sietõs  sebesség,

messzi vágyak már rég fölöslegesség.

De itt van a fiatal, kedves feleség,

kényeztesd arádat, talán szeret még!

Mert mi lesz akkor, ha nem leszel?

Finom fõztjébõl már te nem eszel,

és nem bújhat melléd az ágyba,

lehet még titkon dédelgetett álma.

Amíg bírtad, a tenyereden hordtad,

neki ígérted a Napot és a Holdat,

dolgoztál, szerettek – mint mondtad,

ritkán, de elénekelted a bordalt:

“igyál, örökké a világ sem áll”!

Barátom megtanultuk mi már a leckét,

tördelheti bárki könyörgõn az öklét,

senkinek sem adatik meg az öröklét.

De addig se bántsanak a napi gondok,

szeretet, egészség a fontos dolgok!

Éljél hát a kedvünkért még sokáig, 

míg megnõnek nagyra kicsi unokáid!

Meglásd, akkor eljövünk majd újra,

koccintani a szépkorú öregfiúkra.

Ma a nyolcvanasok – élõ történelem,

életük példás, erõt adó küzdelem.

Köztünk élnek szerényen, védtelen,

aggódóak, szemükben fájó a félelem;

holnaptól jobbat várni reménytelen.

Kitartanak és én õket tisztelem.

Rendhagyó módon történt ez évben lovasaink szokásos évi közgyûlésének megtartása. Kiemelt
céljaink egyik legfontosabbika a hagyományõrzés. A mai fiatalok nem ismernek olyan fogalmakat,
mint Ludovika (a legendás honvédtiszt-képzõ akadémiát hívták így -  a szerk. megjegyzése), sarzsi,
és hasonlók, ezért kiállítottuk azt a 40 karikatúrát, amelyek 1934-36-ban készültek s a Ludovikások
életének humoros epizódjait örökítik meg. A rajzokat Szabó Károly készítette, aki nagyapám
ludovikás társa és jó barátja volt. A rajzokat a Biritói tanyánkon rejtették el, túlélték a kommunista
rezsim megsemmisítõ hadjáratait, és hála Istennek ma bemutathatóak.

A kiállítást vitéz Káplán György, a Szent László Rend lovagja, nyugalmazott gépészmérnök
és páncélos õrnagy nyitotta meg.
Megható volt Gyuri bácsi nagy-
szerû megnyitóbeszéde, nagy si-
kert aratott a szépszámú érdeklõdõ
körében. A városi zeneiskola nö-
vendékei szép gitármuzsikával, és
a rendezvényhez nagyszerûen illõ
trombitaszólóval tették még emlé-
kezetesebbé  a megnyitót.

Lovasaink aktivitása mindig
felülmúlja várakozásunkat. 100
embernek terítettünk, de 135-en
voltunk. Az elõre kiküldött beszá-
molót gyorsan elfogadta a tagság.
Ez évben tiszteletbeli tagjaink közé
Dr. Walter Rózsát választottuk, aki kiemelkedõen sokat segített egyesületünknek. Törött patkót
kaptak azon tagtársaink, akik ebben az évben nem csak önakaratukból szálltak le a lóról, és meg-
gyógyulni csak gipszkötés után tudtak. Bízunk benne,  ilyen díjat most újabb 5 évig nem kell
átadnunk.

Az egyesület életét bemutató tablók legértékesebbike arról számolt be, hogy Veszprém
megye bajnoka a kezdõ lovasok kategóriájában (B 1 A) FUTÓ ANNA lett. Felkészítõ edzõje
Cseresnyés László. Eredményeit Lucab nyergében érte el. A megye bajnoka egyébként az, aki
a hivatalos szövetségi versenyeken elért helyezései alapján a legtöbb pontot (helyezés és stílus)
éri el. Gratulálunk Annának és további sikereket kívánunk!

Ezt követõen elpusztítottuk a svéd-asztal finomságait. Az asztal gazdagon meg volt rakva a
Balaton halaival, az erdõ-mezõ gombáival, a túraútvonalainkon legelõ birka húsával, a kecskék
sajtjával. Gyümölcs is volt bõven, a levükbõl készített erjesztett és sajtolt levekben sem
szenvedtünk hiányt. Tagjaink által sütött finom sütemények majszolgatása közben elevenítet-
tük fel egész évi élményeinket az éjszakába nyúlva, gyönyörködve a kivetítõn megjelenõ
tengernyi fotóban. Coca cola vagy chips egy cseppet sem hiányzott senkinek, az nem a mi
stílusunk. Most, hogy hidegre fordult az idõ, megint csend van az erdõben, csodálatosakat
túrázunk, nem zavarnak bennünket a motokrosszosok, a quadosok. Reméljük,  jövõre valami-
lyen megoldást találnak az illetékesek arra, hogy az erdõ csendjét ne zavarják ezek a hangos
motorok oly mértékben, mint most az utóbbi idõben.

Köszönjük a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár valamennyi dolgozójának munkáját,
hogy ilyen gyönyörû körülmények között tarthattuk meg összejövetelünket. Köszönjük az
önkormányzat támogatását, ami nélkül becsukhatnánk az istálló ajtaját. Köszönjük tagjaink és
családtagjaik kiemelkedõ aktivitását, mely nélkül a lovak nem nyeríthetnének vidáman.

Jövõre Veletek ugyanígy, sose legyen rosszabb évünk! Szentesi István 
a Vörösberény Lovas Egyesület elnöke

Lovas kiállítás és közgyûlés Szöllõsi Máté 

Születésnapra
(tisztelet az idõseknek)

Pártrendezvény
Tisztelettel tájékoztatjuk a városunkban mûködõ pártok képviselõit, hogy amen-

nyiben hírt akarnak adni rendezvényeikrõl, az általuk szervezett elõadásokról,
gyûlésekrõl elõzetesen tájékoztatni szeretnék pártjuk híveit, illetve a város lakóit,
ezt a továbbiakban a Pártrendezvény címû híradásunkban megtehetik. (Hasonló
megoldást alkalmaz például a veszprémi városi önkormányzat hetilapja.) 

Lapunk eddig nem közölt párthíreket, hogy elejét vegye a politikai versengés Új
Almádi Újságra való kiterjesztésének. Ezután sem fog. Ám miután több párt is
szeretné közzétenni rendezvényeinek a meghívóját, úgy gondoljuk, nem poli-
tizálunk, ha az ezekrõl hírt adó pár soros közlés erejéig beengedjük az újságba a
pártpolitikát. Erre a közszolgálatiság szellemének megfelelõen is szükség van, hisz
városunkban a sajtónyilvánosságot egyetlen lap, az Új Almádi Újság képviseli.

X

December 15., csütörtök, este 6 óra – MIÉP-rendezvény a Pannóniában
a Magyar Fórum, a Kincsem Rádió és a Függetlenség nevû világhálós
honlap szerkesztõinek a részvételével.

A Vörösberényi Nyugdíjas Klub
decemberi és 2006. január eleji programja

December  7: klubnap 16 órától. Kártya, sakk, kötetlen beszélgetés.
14: vezetõségi ülés 16 órától. Klubnap, kártya, sakk.
21: zenés mûsoros karácsonyi ünnepség 16 órától.
31: szilveszteri bál 19 órától.

Január        4: klubnap 16 órától. Kártya, sakk, kötetlen beszélgetés.
A vezetõség nevében Boros Gyula elnök
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Kellemes Ünnepeket kívánunk!
Balatonalmádi, Baross G. u.-Piac tér

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!
Tel.: 06-20/9427-491

Nyitva tartás:
télen-nyáron-minden nap 16-22 óráig

OLCSÓ HASZNÁLT MINÕSÉGI RUHÁK KAPHATÓK!
- Gyermekruhák
- Mellények
- Blúzok, pulóverek
- Nadrágok,
- Kabátok, stb...
- Új farmernadrágok

extra méretben is!

B Á L A  B U T I K
Balatonalmádi - Martinovics üzletház

Martinovics u. 2. (a piacnál)

1996-ban Kati lányom a barátjától egy kis fekete kutyát, óriás schnauzert kapott
ajándékba, aki nagy lógó fülei miatt a Laska nevet kapta. Akkor még nem tudtam, hogy
õ lesz az én kutyám!

Lányom hamarosan férjhez ment, és olyan helyre költözött, ahova nem vihette magá-
val. Így kaptál kis kajla kutyám két új gazdát drága nõvérem és a magam személyében.

“Gyerek” korodban jó tanuló voltál. Megértetted, hogy a teniszlabda, amit a kertben
találsz, nem a tiéd, hanem a gazdié. Ezért, ha megkértelek, hogy keresd, nagy szorga-
lommal addig szimatoltál, amíg meg nem találtad, és akkor boldogan hoztad hozzám.

Telt-múlt az idõ, és észrevettük, hogy a testén két daganat keletkezett.
Megállapították, hogy rosszindulatú daganatai voltak, az orvos végleges elaltatást java-
solt. Nem tudtam kimondani rá az igent. Így megkezdõdött a hosszú kemoterápiás
kezelés.

S végül elérkezett számodra az utolsó nap. Este nagyot sétáltunk. Én még nem
tudtam, de te igen, hogy ez lesz az utolsó közös sétánk. Feltûnt nekem, hogy sûrûn
megállsz, pihensz, de ahogy megsimogattam a fejed és noszogattalak, újból elindultál.
Az is feltûnt, hogy mindenhová el akartál menni, amerre eddig szoktunk sétálni az
Öreghegy oldalában.

A finom vacsora után együtt a tévé elé ültünk. Fejedet a lábamra tetted, rám emelted
nagy, bánatosan csillogó szemedet. Úgy gondoltam, szunyókálsz egy kicsit. De már
soha nem ébredtél fel, itt hagytál engem.

Ha elmegyek egy ribizlibokor vagy eper mellett, vagy ha ásás közben találok egy
elrejtett teniszlabdát, kitör belõlem a néma kiáltás: - Gyere vissza kis kutyám! Aztán
rádöbbenek, hogy nem jöhetsz, hiszen ott fekszel mélyen a kapu közelében két tuja
között, hogy tovább õrködj öreg gazdád otthona fölött. Amíg élek, velem leszel!
Gondolatban a szokott idõben sétálni viszlek, megetetlek, megitatlak, hozod nekem az
újságot, kesztyût, mikor melyiket.

És ha majd én következem, az örök vadászmezõkön újra találkozunk, és sétálunk
nagyokat...

Varga Laci bácsi

Az Egészségügyi Világszervezet 1988-ban december 1-jét az AIDS
Világnapjává nyilvánította. Ez a nap az évenként megrendezett kampány kezdetét
jelzi, amelynek célja a HIV fertõzés terjedésének megállítására szolgáló programok
elõmozdítása, figyelemfelkeltés,  az AIDS-hez kötõdõ felvilágosítás, nevelés. 

Az AIDS szerzett immunhiányos tünetegyüttes. Okozója a HIV vírus, amely a
szervezet immunrendszerét, az idegrendszert, a csontvelõt mûködésképtelenné
teszi. Végül a sorozatos fertõzések, daganatok a védekezésre képtelen szervezetet
elpusztítják. A betegség nem alakul ki azonnal, akár 10 évig is tünetmentes lehet.
A HIV vírus a vérben, ondóban, hüvelyváladékban és az anyatejben is jelen van
olyan mennyiségben, amivel a fertõzés továbbadható. A többi testnedv, váladék
(nyál, könny, széklet, vizelet) is jelentéktelen mennyiségben tartalmazza a vírust,
de az ép bõrön, nyálkahártyán nem tud átjutni. Fertõzés csak akkor jöhet létre, ha
a vírust tartalmazó ondó, vér, vagy hüvelyváladék a végbél, a nemi szervek, vagy
a bõr gyakran láthatatlan sérülésein át a szervezetbe jut. Nemi úton is sokan fer-
tõzõdnek, de a terjedés leggyakoribb módja az intravénás kábítószer-használat. 

A vírusfertõzött férfiról egészséges nõre szexuális úton történõ átvitelének a
valószínûsége kétszer nagyobb annál, hogy a HIV-pozitív nõ fertõzi meg partnerét.
A nõk 1,7-szer fogékonyabbak a HIV fertõzésre, mint a férfiak. Homoszexuálisok,
biszexuálisok, kábítószer-élvezõk, partnereiket gyakran váltogató, felelõtlen
emberek a legveszélyeztetettebbek.

A nõk körében is egyre inkább terjed a HIV-járvány. Míg 1997-ben a világ összes
HIV-fertõzöttjének 41 százaléka volt nõ, napjainkban már közel a fele! Bár
Magyarország egyelõre az enyhén fertõzött országok közé tartozik, a hazai adatok-
ból az is kiderül, hogy itthon is folyamatosan emelkedik a nõk aránya. Többségük
külföldi, vagy külföldi partnertól, gyakran prostitúció révén kapta el a betegséget. 

Hazánkban az elsõ HIV-pozitív személyek 1985-ben, az elsõ AIDS-es betegek 1986-
ban tûntek föl. Évente átlagosan 15 AIDS okozta halálozás fordult elõ. A fertõzöttek
számát háromezerre becsülik és 242-en hunytak el a gyógyíthatatlan kór áldozataként

A hamis biztonságérzet sokszor meggondolatlan viselkedésre sarkall, miközben
közvetlen szomszédunknál dühöng a járvány: például Ukrajnában minden
századik ember HIV-pozitív! A statisztika szerint a világon már közel 45 millió
fertõzött ember van. A járvány eddigi felnõtt áldozatainak száma 3,5 millió, a gyer-
mekáldozatoké félmillió.

A monogám kapcsolat kialakításával, a gumióvszer használatával, a mások által
használt kábítószeres fecskendõk alkalmazásának mellõzésével a fertõzés kivéd-
hetõ. A tudatlanság halálos veszélyt rejt! Védekezzünk a biztonságos szex gyakor-
lásával! Ne használjunk olyan eszközöket, amelyek mások vérével szennyezõd-
hetnek (borotva, fogkefe, kozmetikai eszközök)! Kerüljük az ismeretlenekkel foly-
tatott, felelõtlenül létesített kalandokat! Használjunk gumi óvszert! Becsüljük,
védjük a magunk és mások egészségét és életét! Kállai Tünde

vezetõ védõnõ

Egészségmozaik

December 1: AIDS Világnap

Piknik gyógytornával
Szeptember 16., péntek 10 óra. Gyülekezõ a Balatonalmádi Szociális

Alapszolgáltatási Központ Ady Endre utcai udvarában, ahol fogadtuk Vilonya
község nyugdíjasait, majd lassú sétával, nótaszóval irány a Malomvölgy. Itt
Schlakker Andrea gyógytornász vezetésével idõs korunknak megfelelõ torna- és
légzõgyakorlatokat végeztünk. Felfrissülést jelentett ez számunkra. Jókedvû
dalainktól hangos volt az utca oda és vissza, közben csodáltuk az erdei természetet
és a házak elõtt levõ illatos kerteket. 13 óra körül érkeztünk vissza a kiindulási
helyünkre, ahol a gyönyörûen feldíszített sátrak alatt a reformkonyha ételeit egy
kis csapat már elkészítette. Nekünk nem maradt más hátra, mint a finom ételek kós-
tolása, melyhez az ételrecepteket is megkaptuk és meghallgattuk az alapanyagok
szervezetünkre gyakorolt jótékony hatásáról tartott elõadást.

Köszönet az étel elkészítésében résztvevõk szorgos munkájáért. Köszönjük a
vilonyai nyugdíjasok fellépését, szép dalaikat, valamint a vidám, nevettetõ
paródiát, mellyel még színesebbé tették számunkra ezt a napot. Végül köszönet az
intézmény dolgozóinak, hogy a méltán elnyert, sikeres pályázatukkal felhívták
figyelmünket a szív- és érrendszeri betegségek megelõzhetõségére, ren-
dezvényeikkel elõsegítették az egészséges életszemlélet kialakítását.

Gratulálunk és várjuk a folytatást! Éberfi Ferencné
klubtag

A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ minden kedves olvasónak
boldog, békés ünnepeket kíván!

A 2006-os esztendõben is szeretnénk az Önök szolgálatában állni. Köszönjük eddi-
gi bizalmukat, továbbra is várjuk ötleteiket, javaslataikat, hogy igényeinek megfelel-
hessünk.

Sajtos Ildikó
intézményvezetõ

A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ ügyeleti nyitvatartási rend-
je a következõen alakul: 

2005. december 22., csütörtök: 9-1430 óráig
december 23., péntek: 9-1430 óráig
december 27., kedd: 9-1430 óráig
december 28., szerda: 9-1430 óráig
december 29., csütörtök: 9-1430 óráig
december 30., péntek: 9-1430 óráig

2006. január 2., hétfõ: 9-1430 óráig
január 3., kedd: 9-1430 óráig

Pszichológusunk 2005. december 14-én várja utoljára Önöket. 2006. január 11. az elsõ
tanácsadás idõpontja. A megszokott idõben, minden szerdán 1430-tól várja az érdeklõdõket.

Jogászunk 2005-ben december 8-án várja az érdeklõdõket, 2006. január 19-tõl, min-
den páratlan héten csütörtökön újra az Önök rendelkezésére áll. Telefonos egyeztetés
szükséges!

Tud róla, hogy…

Az ünnepek alatt sincs egyedül problémáival…
Ha egyedül van, magányos, lelki válságba került, akkor hívja a Kapcsolat lelki

segélyszolgálatot. Ingyenesen hívható, 24 órás ügyeletet tartanak: 06-88/422-205.
Bántalmazták, vagy megalázták, családon belüli erõszak áldozatává vált? Hívja az

ingyenes segélyvonalat: 06-80-20-55-20 Országos Kríziskezelõ és Információs
Telefonszolgálat.

Ha otthontalan, fedél nélkül élõ embert lát, hívja az Utcai Szociális Segítõk
Egyesületének Regionális Diszpécserszolgálatát a 06/34-511-028–as éjjel-nappal
hívható telefonszámon!

Az “Egészség mesterfokon - Együtt könnyebb!” életmódklub 2006. január 10-én a
következõ foglalkozásán várja az érdeklõdõket!

A Családsegítõ hírei

Meghalt a kutyám…!
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Süssünk-fõzzünk!
- Öhlmann Ági rovata -

Humorzsák

Tejfölös pogácsa
20 dkg liszt, 20 dkg Ráma margarin, 2 dl tejföl, 1 kávéskanál só. Este összegyúr-
juk. Eléggé ragad. Egy éjszakára hûtõbe tesszük. Másnap háromszor sodorjuk, haj-
togatjuk. Ujjnyi vastagra nyújtjuk ki. Kicsi pogácsaszaggatóval kiszúrjuk, egy
egész tojással kétszer megkenjük. Szórhatunk a tetejére köménymagot, de fél man-
dulával a tetején is nagyon finom. Forró sütõbe tesszük, majd mérsékeljük a tüzet.
(Ez a pogácsa sajttal nem jó!)

Habkarika
A karácsonyfára nagyon mutatós. Házilag elkészítve olcsó. 1 tojás fehérjéhez 10
dkg porcukrot veszek. Felverem a tojásfehérjét keményre, majd a porcukorral és
egy csepp ecettel tovább verem. Gõz fölött addig kell verni, míg a habverõn megáll.
Sütõpapírra nyomózsákkal karikákat formálok. Meleg sütõbe teszem, majd
elzárom a gázt és hagyom benne kihûlni. Így szárad ki.

A karácsony és a szilveszter közelségében szeretnék egy finom édességet ajánlani:

Gesztenyetekercs
(Ma a legegyszerûbb gesztenyemasszából készíteni. Ha valaki szeretné
gesztenyébõl készíteni, azt is szívesen közreadom.) 2 és fél csomag gesztenye-
masszát jól összegyúrok. Lehet egy pici rumot még beletenni. Vizes konyharuha
vagy margarinnal kent alufólia közé tesszük és sodrófával téglalap alakúra sodor-
juk. Rákenjük a kihûlt krémet, felcsavarjuk, majd olvasztott csokoládét kenünk rá.
(Az olvasztott csokoládéhoz egy kevés étolajat keverünk.) Krém: 2 egész tojás, 15
dkg cukor, 15 dkg vaj, vanília. (Vaj helyett ne használjunk margarint!) Gõz fölött
krémmé fõzzük. Kihûtjük, majd hûtõben még egész hidegre hûtjük, végül hab-
verõvel habosra keverjük. A szeletekre tejszínhabot nyomunk.

Egy orvos, egy mérnök és egy programozó azon vitatkoznak, hogy melyiküké a
legõsibb mesterség.
Orvos: - Éva Ádám bordájából való, ehhez Istennek komoly orvosi beavatkozásra
volt szüksége, ezért teljesen nyilvánvaló, hogy az orvosi mesterség a legrégebbi.
Mérnök: - Csakhogy Isten elõbb teremtette a Földet, mégpedig a káoszból. Ez min-
den kétséget kizáróan mérnöki bravúr volt.
Programozó: - Na ja, de ki teremtette a káoszt???

Nem mondom, hogy az anyósom nyelve éles, de tény, hogyha szardíniát eszik, nem
kell a konzervnyitóval bajlódnia.

Maffiózóné suttogva mondja a férjének a börtönben:
- Megtaláltad a reszelõt, amit a kenyeredbe rejtettem?
- Igen, holnap operálnak.

Az ifjú férj hazajön a munkából. Látja, hogy fekete füst száll ki a lakásuk ajtaján. 
Izgatottan szólítja drága kis feleségét:
- Drágáááám, fõzöööl, vagy vasaaaalsz?

Rákos András kommunális üzemvezetõvel beszélgetett a szemét szétválo-
gatásával történõ hulladékgyûjtésrõl Töltési Erzsébet a Nõk A Balatonért
Egyesület nevében.

- Milyen tapasztalataik vannak a szelektív hulladékgyûjtésben?
2005-ben Balatonalmádiban a lakosságnál keletkezõ csomagoló anyagok

(szelektívhulladék)  gyûjtése a közszolgáltatás keretén belül történt. A 2004. évben
megvalósuló 11 db gyûjtõhelyrõl 2005. elsõ félévében több mint 6000 kg polietilén
(PET) palack és 8000 kg vegyes papír került begyûjtésre. Az elõzõ évhez vi-
szonyítva ez rendkívül jónak mondható, hiszen úgy tûnik, hogy Balatonalmádi
lakossága mind nagyobb számban veszi igénybe a gyûjtõszigeteket. 

- Mi a sorsa az összegyûjtött papírnak, flakonnak, üvegnek?
A begyûjtött vegyes papír a Veszprémi Közüzemi Rt.-hez kerül elõkezelésre,

majd a Dunaújvárosi Papírgyárba feldolgozásra. A PET-palackot a Megyehegyi
elõkezelõn válogatják, majd a Székesfehérvári Székom Rt.-n keresztül jut el a fel-
dolgozóhoz. A tiszta üveg hulladék szintén a Székom Rt.-hez kerül. Itt jegyezném
meg, hogy az üveghulladék értékesítésének feltétele, hogy idegen anyagot ne tar-
talmazzon. Idén több esetben elõfordult, hogy az üveghulladék a szennyezettsége
miatt a vegyes kommunális hulladékkal együtt került begyûjtésre. Ezért kérjük a
tisztelt lakosságot, hogy az üveghulladékos konténerbe csak tiszta üvegpalackot
helyezzenek el.

- Milyen akciókat, változásokat terveznek a lakosság számára?
2005-ben problémát jelentett, hogy az elektronikai hulladék csak részben került

begyûjtésre. Így terveink között szerepel, hogy a jövõ évtõl a meghirdetett lomta-
lanítás keretében külön begyûjtjük a lakosságnál keletkezõ elektronikai (hûtõ,
televízió, háztartási kisgép, stb.) hulladékot is. 

- Milyenek a kapcsolataik a civil környezetvédelmi szervezetekkel (a Nõk a
Balatonért Egyesület jelenleg is végzi a használt sütõolaj begyûjtését az Ottilia
Étteremben és az elemekét az iskolákban, óvodákban, rendelõkben)?

Természetesen, ahol tudjuk, és persze amíg kereteink megengedik, segítjük Õket,
mely segítségnyújtás kölcsönös, így kapcsolatunk jónak mondható. A civil
környezetvédelmi szervezetek által szervezett illegálishulladék-gyûjtés, a település
tisztán tartása mindannyiunk közös feladata, mely a lakosság együttmûködése
nélkül elképzelhetetlen. 

- Mit vár Balatonalmádi polgáraitól?
Ha egy szóval kellene megfogalmaznom, azt mondanám, hogy türelmet. De

komolyra fordítva a szót, a közszolgáltatás, így a települési szilárd hulladékkezelés
is komoly feladat, ahol lehetõség szerint mindenkinek meg kell felelni. A
Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft mindent el fog követni ennek
érdekében, de ez nem könnyû és nem megy egyik pillanatról a másikra. 

A 2004-ben történt változások - gondolok itt elsõsorban gazdasági vezetõ- és az
ügyvezetõváltásra - érzékenyen érintették társaságunk mûködését. 2005. elsõ
felében az elõzõ évek hibáinak korrigálásával, a biztonságos mûködés
megteremtésével kellett foglalkoznunk, mellyel kissé háttérbe szorult a szolgáltatás
minõsége. A jövõben még nagyobb gondot fogunk fordítani a lakosság gondjainak
megoldására, az igényeik kielégítésére. Ehhez azonban szükséges a lakosság
további együttmûködése. 

Végül szeretném megköszönni a lakosság eddigi bizalmát, és türelmét, mellyel
segítették társaságunk munkáját.

Korszerûsödõ szemétgyûjtés városunkban

November végén alakult meg egy új klub Balatonalmádiban, amelynek szelle-
mi szülei itt letelepedett brit állampolgárok. Marylin és Tony Caunt még nyáron
annyira bele-szeretett kis városunkba, hogy tervezett afrikai utazásuk helyett
inkább innen tekintenek szét a nagyvilágba, sõt itt szeretnék leélni életüket. A
nehéz magyar nyelv meg-tanulása melletti  elsõ ténykedésük anyanyelvük ápolása,
ezért egy olyan klubról álmodoztak, ahol itteni angolul tudó magyarokat és angol
anyanyelvû amerikai, brit, kanadai, valamint a világ bármely részérõl idetelepült
jószándékú és társaságot kedvelõ emberekekkel találkozhatnak.

Elsõ ülésüket november 28-án a Glasshotel bárjában tartották , ahol 11 alapító
tag jelent meg, hogy megismerkedhessenek egymással, megalkossák szabály-
zatukat, illetve a programjukat. Az esti hét óra helyett stílusosan a délutáni öt órát
választották, hétfõ helyett pedig szerdát.  Mindezek alapján december 14-én,
szerdán, öt órakor várják tehát a további tagokat és érdeklõdõket a Glasshotel bár-
jában. Balatonalmádi környékén több mint 20 angol anyanyelvû személy tele-
pedett le az utóbbi években mintegy elõrevetítve az Európai Unióban megszokott
szabadabb mozgást, illetve a kistérségben való gondolkodást, amit magyar nyel-
ven is mielõbb magunkévá kellene tennünk. Addig is ragadjuk meg az alkalmat
angolul, mert jóakaratú emberek önkéntes társulásáról van szó. Reánk fér ez így
Advent táján, meg még tovább is... CzS

ESCA = Almádi angol klub

A VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
december 31-én

SZILVESZTERI BÁLT
rendez.

A bál bevételét a 2006. évi kirándulások támogatására használja fel.
Bõvebb érdeklõdés a szervezõknél: 431-650, 431-214, 430-420.

Nagyon kedves meghívót kaptam a kicsi Öcs községbõl. Régi, ötven éve végzett
nyolcadikosaim hívtak meg az osztálytalálkozóra és a falunapi ünnepségre. Az idõ
már megritkította a kis csapatot. Így a temetõbe is kisétáltunk, ahol elsõ feleségem
nyugszik elhunyt tanítványaim között. Õ tíz évig, haláláig tanította végtelen
türelemmel és hivatástudattal a nagy családunk mellett az alsó négy osztályt, míg
én a fölsõ négy osztályt vezettem.

A faluházban már gyülekeztek a vendégek. A polgármester, régi tanítványunk
meleg hangú köszöntõjében emlékezett meg az itt töltött majd két évtized nehéz
és küzdelmes éveirõl.

A finom disznótoros ebéd közben fölelevenedtek a régi diákcsínyek és
megtörtént esetek: a sok-sok színdarab a felnõttekkel és tanítványaim elõadásában,
az évenkénti kirándulások a színdarabok bevételeibõl, a hajóút a Duna-kanyarban,
táborozás Vonyarcvashegyen, az aggteleki cseppkõbarlang megtekintése,
Budapest nevezetességei, még az Országházban is jártunk, egy hét alatt meg-
kerültük a Balatont. Egymás szavába vágva mesélték élményeiket volt kedves
tanítványaim.

Az ünnepi ebéd után a polgármester meghívott a zsúfolásig megtelt kultúrterem-
be, ahol a környezõ községek ifjai és idõsei adtak elõ igen színvonalas mûsort.
Felléptek a pulai ifjú táncosok, a taljándörögdi népdal kör, az öcsi asszony-kórus
és a halimbai nyugdíjasok, akik tréfás vígjátékot adtak elõ. Igen színvonalas nép-
tánc mûsorral szerepelt a veszprémi tánccsoport is. Igazi kistérségi összefogással
tették színvonalassá a falunapot.

Ezután következett a vacsora. A falu “fõzõmesterei” vállvetve versenyeztek
fõztjük elsõségéért. A zsûri nagy gondban volt, hogy a sok finomság közül melyik
a legjobb. A közönség szavazatát az üres bográcsok bizonyították legjobban.

A vacsora után a halimbai nyugdíjasok kacagtató jelenetekkel szórakoztatták a
jelenlevõket. A veszprémi táncosok modern tánca után a bál következett. A borús,
zord idõ ellenére igen jó hangulatban végzõdött a kistérségi összefogással ren-
dezett falunap.

Köszönöm, öcsiek, a kedves meghívást, a szíves vendéglátást és a környékbe-
liek nívós mûsorát. Tisztelettel és szeretettel: Visy István ny. tanító

Egy ötvenéves osztálytalálkozóról
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Baksai Autósiskola

Kellemes karácsonyi ünnepeket,
és balesetmentes boldog új évet kíván mindenkinek!

Meglepetésként adjon szeretteinek karácsonyra 
ajándékutalványt, a jogosítvány megszerzéséhez!

Érdeklõdjön Baksai Gábornál , Balatonalmádi 
Lehel út 27.  06-30-916-3286, 06-30-500-76-95

T

Holland használt bútorok és kiegészítõk boltja
Balatonalmádi-Vörösberény, Árpád u. 23. Tel.: 88/431-605 Mobil: 06-20/213-6377

LAKÁSKIEGÉSZÍTÕK, DÍSZTÁRGYAK, BÁLÁS RUHÁK (200 Ft-tól)
KANAPÉK, HEVERÕK, ÁGYAK, ÁGYBETÉTEK, ÜLÕGARNITÚRÁK ÉS

ÉTKEZÕGARNITÚRA 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 V.: 9-12-ig

Október 1-jén Veszprémben a rendõrség tornatermében rendezték meg a Veszprém és
körzete városi asztalitenisz csapatbajnokságot, melyen Balatonalmádi csapata az elsõ
helyen végzett, maga mögé szorítva Zirc és Veszprém I. csapatát. Ugyanitt zajlott a gyer-
mekeknek kiírt õszi kupa városi korosztályos verseny. A lányoknál, újonc és serdülõ
korosztályban a balatonalmádi Nyúl Patrícia mindkettõben a harmadik helyen végzett.

Idén október 2-án Herenden találkoztak a megye ifjúsági fiú Top 12-ek, hogy eldöntsék,
a 2005-ös évben kik azok, akik a legjobbak. Idén, mint már az elmúlt években is,
Balatonalmádi AK egyik tehetséges, fiatal sportolója, Nyúl Christian nyert és szerezte
meg az elsõ helyet a pápai Dudás Szabolcs és a herendi Kovács Gábor elõtt. Mindez már
nem is volt olyan meglepetés, mert Christiannak már évek óta nincsen igazán méltó ellen-
fele a megyében, hiszen toronymagasan nyerte az ifjúsági korosztályos versenyeit.

Ami viszont óriási meglepetést okozott, még a legbennfentesebb asztalitenisz berkek-
ben tevékenykedõknek is, az a rá következõ hét vasárnapján történt. Október 9-én került
megrendezésre a felnõtt férfi meghívásos Top 12-ek asztalitenisz versenye, melyre az
elsõ alkalommal a még ifjúsági korosztályú Nyúl Christiant is meghívták
Balatonalmádiból. Christian már az elsõ mérkõzésen megverte 3:1-re a tavalyi felnõtt
bajnokot. Ezután az egyik mérkõzést a másik után nyerte és a döntõn lehengerlõ mag-
abiztossággal nyerte meg a jól megérdemelt aranyérmet.

Ugyanezen a napon Békéscsabán rendezték meg 180 fõvel, nemzetközi részvétellel
az Országos Veterán Asztalitenisz Versenyt. A Balatonalmádi AK egy fõvel képvisel-
tette magát Bakonyi Ferenc személyében , aki az 50-60 évesek korcsoportjában indult
egyéniben. Férfi párosban pedig Németh Károllyal az oldalán. Ferenc a négy közé
jutásért folyó küzdelemben maradt alul, azzal az úrral szemben, aki a végsõ gyõzelmet
is megszerezte. Párosban viszont egy harmadik helyezést sikerült elérni, mely azért is
értékes, mert egy kínai-magyar párososon keresztül vezetett az út a bronzéremig.

A megyei elsõ osztályú felnõtt férfi csapatbajnokságban jelenleg Balatonalmádi AK
csapata veretlen. Az elsõ fordulóban Sümeg VSE csapata ellen nyertünk 14:5-re, majd
Probio Balatonfüred FC ellen 15:4-re, és Noszlop SE ellen pedig 17:2-re nyertünk.

Asztalitenisz hírek

Almádi sikerekBalatonalmádi Kertbarátkör
November 12.: Márton-napi vigadalom alkalmából pincejárást tartottunk. Meg-

kóstoltuk az új borokat. A kedvezõtlen idõjárás ellenére is nagyon jó minõségûek
az idei borok. Egy régi mondás azt tartja: “Aki Márton napján libát nem eszik, és
új bort nem iszik, az egész évben éhezik és szomjazik”. Mi nem szomjaztunk!

November 26.: Erzsébet és Katalin bált tartunk.
November 29.: Borok fejtése, kezelése, kénessav mérése. Gyakorlati fog-

lalkozás.

Vörösberényi Fábián József Kertbarátkör
November 7.: Növényeink téli gondozása címmel Takács Ferenc tartott elõadást.

A gyümölcsfák ágainak ritkítását már õsszel el lehet kezdeni, valamint lemosó per-
metezést lehet végezni. A muskátlit kétféleképpen teleltethetjük: földdel telt cserép-
ben  és visszavágva, vagy a cserépbõl kihúzva  csomóba kötjük és felakasztjuk. A
cserépben levõ muskátlit télen ritkán öntözzük. A rózsákat teljesen betemethetjük
fagy ellen. Az idei zöldségek teleltetése nehéz lesz. Ajánlatos a tároló-pincében he-
tenként egy-egy kénlapot elégetni. Boros pincében zöldséget ne tároljunk!

November 19.: hagyományõrzõ kertbarát bált tartottunk. Szervezõk: Bucsku
Péterné, Zabó Gyula.

November 21.: Az új bor kezelése, borhibák címmel Floidl Imre tartott elõadást. A
hordókat szüret elõtt jól elõ kell készíteni, hogy a késõbbiekben minél kevesebb
borhibánk legyen. Az elsõ fejtést minél elõbb levegõs fejtéssel végezzük. Gyakori bor-
betegségek: barnatörés (fejtéssel, feltöltéssel,
kénezéssel javítható), ecetesedés (általában nem
javítható), kénhidrogén szag (élesztõ baktériumok
okozzák, levegõs fejtéssel, kénezéssel javíthatjuk),
záptojás szag (kénnel érintkezik a szõlõ vagy a must,
szellõztetéssel javítható). A kénezéssel óvatosak
legyünk, mindig csak szükség szerint alkalmazzuk!

(A fényképen Molnár Károly, a Kertbarátkörök
Országos Szövetségének képviselõje a Vörös-
berényi Fábián József Kertbarátkör 40 éves évfor-
dulóján tartott ünnepélyen.)

A két kertbarát kör nevében
Durst László

A kertbarátkörök életébõl

A Herkules SE köszönete
A Herkules Sportegyesület köszönetet mond mindazoknak, akik személyi

jövedelemadójuk 1 %-ával támogatták. Tájékoztatom Tisztelt Támogatóinkat,

hogy a 2003. évi SZJA összegét, 200043 forintot alapszabályunknak

megfelelõen, szabadidõs sport rendezvények költségeire fordítottuk 2004-ben.

A 2004. évi kiutalt összeg 137718 forint volt, melyet szintén a fent említett célra

fordítottunk. A 2004. évi felajánlásból 76959 forintot utalt át számlánkra az

APEH. A felajánlásokat még egyszer megköszönve, tisztelettel: 

Felber Gyula elnök. 

Almádi horgásznapló
Beköszöntött a tél. Odakint havazik, a csónakok szárazra kerültek, a legtöbb horgász

pedig bent a jó meleg szobában eleveníti fel idei legszebb fogásait. De én a hideg
ellenére mégis azt tanácsolom a vállalkozóbb kedvû horgásztársaimnak, hogy ragad-
janak pálcát, és finom szereléssel a kikötõk mélyebb vizeiben bátran próbálkozzanak.
Kellemes meglepetésekben lehet részük. Amíg teljesen be nem fagy a víz, nem szabad
elveszíteni a halfogás reményét. Jómagam könnyû pergetõ felszereléssel, gumihalakkal
eredek a bandába verõdött süllõk nyomába, több-kevesebb sikerrel. Még az sem baj, ha
eredménytelenül fagyoskodom kint a hidegben, de legalább megpróbálom, és
gyönyörködhetek a téli táj szépségeiben.

Azoknak, akik már eltették télire felszerelésüket, azonban továbbra is szeretnének
hódolni szenvedélyüknek, ajánlom figyelmébe január 20-án nyíló kiállítást a
Pannóniában, ahol a horgászat és az almádi horgászegyesület 50 éves történelmével
kapcsolatos tárgyak, felszerelések, olvasmányok és egyéb érdekes dolgok tekinthetõk
majd meg. A kiállításról bõvebben az újságban is megjelenõ felhívásból tájékozódhat-
nak.

Ugyan még kicsit odébb van, de azért már itt szeretném megemlíteni, hogy február
4-én tartja az egyesület a vezetõválasztó közgyûlést. Ugyanezen a napon este a ha-
gyományos horgászbál várja a vendégeket. 

Számfira Balázs
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KARÁCSONYI AJÁNDÉK B.ALMÁDIAK RÉSZÉRE!

December 24-éig minden pár lábbeli árából 10% kedvezményt,
két pár vásárlása esetén 20% engedményt adunk!

Óriási választékkal, hazai gyártók kiváló bõráruival várjuk Önöket!
Gyönyörû harisnyák érkeztek!

Hozza magával a hirdetést, hogy az engedményt igénybe vehesse!

CIPÕVILÁG
A FÓRUMNÁL

ELADÓ!

Balatonalmádiban bevezetett üzlet
teljes berendezéssel és árukészlettel.

Tel: 20/ 3135-364
20/ 957-6514

FIGYELEM!
Ez úton értesítem tisztelt vásárlóimat, hogy a Szabó pékség melletti

GYEMEKBIZOMÁNYI üzletemet január elsejével
MEGSZÜNTETEM.

Kérem, hogy a beadott holmikat még decemberben szállítsák el, 
mivel januártól raktározni már nem tudok. 

Az el nem vitt tárgyakat leadom a
családsegítõbe vagy elajándékozom.

Köszönettel: F.M.F.CASTOR KKT. "MANÓK BOLTJA"

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
BALATONALMÁDI VÁROS LAPJA
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ÜNNEPI NYITVA TARTÁS:
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KIEMELT DECEMBERI PROGRAMOK: 
December 1. és 20. között

Jókívánság fal a Pannónia elõcsarnokában
A HÓTÜNDÉR várja kicsik és nagyok kívánságait a Jókívánság falra!

December 13. kedd 10 órától estig
LUCA NAP A PANNÓNIÁBAN

10 órától estig - Karácsonyi apróságok vására az elõcsarnokban
14 órától - Luca napi boszorkányos és ördögös arcfestés 

15 órától - adventi hangszerbemutató és közös zenélés Molnárné Szelényi Eszterrel

December 16. péntek 16 óra
Almádi Nagy Könyv – zárórendezvény

Almádi Nagy Könyv eredményhirdetése - A görögországi utak nyerteseinek kihirdetése - 
Az est meglepetése: ajándékmûsor az olvasóknak - Helyszín: Pannónia nagyterme

December 18. vasárnap 16 óra
Karácsonyi koncert

Fellépnek: Balatonalmádi Város Vegyeskara - Vörösberényi Népdalkör - 
Kósa György Városi Zeneiskola növendékei - Helyszín: Pannónia nagyterme

December 20. kedd 17 óra
MINDENKI KARÁCSONYA – KÁPTALANFÜRED

Karácsonyi dalokat énekel: Kádárné Hegedûs Veronika és Kloó Bernadett
Helyszín: Káptalanfüred – Boldogasszony Kápolna

December 21. szerda 17 óra
MINDENKI KARÁCSONY – BUDATAVA

Helyszín: Budatava - Tömbbelsõ

December 22. csütörtök 16 óra
MINDENKI KARÁCSONYA – ALMÁDI

Élõ betlehem és karácsonyváró ünnepség a Pannónia parkolójában.

December 23. péntek 16 óra
MINDENKI KARÁCSONYA – VÖRÖSBERÉNY

Szervezõ: Vörösberényi Polgári Olvasó Kör - Helyszín: Vörösberény – Templomtér

December 31. szombat 21 óra
BÚÉK 2006 – Városi Szilveszter
21 órától élõ zene a Pannóniában!

Éjfélkor közösen meghallgatjuk a himnuszt, majd a köszöntõt, s ezután zenés, látványter-
vezett tûzijátékkal üdvözöljük az újévet. A szilveszterezõket finom étellel és forralt borral

várjuk! “Batyus” bállal és élõ zenével hajnalig várunk mindenkit a Pannóniában!

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET
KÍVÁN VALAMENNYIÜKNEK A

PANNÓNIA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
VALAMENNYI DOLGOZÓJA!

BALATONALMÁDI
PANNÓNIA

KULTURÁLIS
KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
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KEDVES BETEGEIM!
Magánrendelésemet VESZPRÉMBEN, az egyetemmel 

szemben, az SZTK épületében, a Nõgyógyászati rendelõben
folytatom. Bejelentkezés az alábbi telefonszámon lehetséges:

06/70/379-1533
A rendelés ideje: péntek 15-18 óráig

DR. TALLAI ZSOLT
Szülész-nõgyógyász szakorvos, Megyei Kórház, Veszprém

Berényi esték

Elõadások a vörösberényi mûvelõdési házban
A Berényi esték nevû elõadássorozat további alkalmai a vörösberényi mûvelõdési házban:
5. elõadás 2005. december 7. 17,00 órakor. Elõadó: Molnár V. József néplélek
kutató. Címe: Az adventi koszorú és körkereszt misztikája.
6. elõadás 2006. január 12-én 17,00 órakor. Elõadó: Kiszely István antropológus.
Címe: Mit adott a magyarság a világnak?
7. elõadás 2006. február 9-én 17,00 órakor. Elõadó: Dúcz László kutató. Címe: A
magyar címer jelrendszere.
8. elõadás 2006. március 9-én 18,00 órakor. Elõadó: Grandpierre Attila csillagász.
Cím: Az élõ Nap, a Nap csillagászati és biológiai szempontból.
9. elõadás 2006. április 6-án 18,00 órakor. Elõadó: Hajnal Gyöngyi bölcsész. Címe:
Az ember és Isten alkotta királyság viszonya a történeti Európában.
10. elõadás 2006. május 4-én 18,00 órakor. Elõadó: Born Gergely kutató. Címe:
Azért olyan szép a világ, mert szíve Magyarország. /szakrális földrajz/.
Szeretettel vár minden érdeklõdõt a Vörösberényi Polgári Olvasó Kör és a törzshall-
gatóság 40-50 fõs csapata.

Balikó Ferenc

BERÉNYI ESTÉK  ELÕADÁSSOROZAT

Szervezõ: VÖRÖSBERÉNYI POLGÁRI OLVASÓ KÖR

Mit adott a magyarság a világnak?

CÍMMEL TART ELÕADÁST

Kiszeli István
antropológus, egyetemi docens

A Vörösberényi Kultúrházban
2006. január 12-én csütörtökön 17 órai kezdettel.

Az elõadás ingyenes,
adományokat tisztelettel elfogadunk.

Az 1.sz. Gépjármûvezetõ-képzõ Munkaközösség
minden eddigi és leendõ tanulójának

békés, boldog, eredményekben gazdag újévet,
és balesetmentes közlekedést kíván!

2006. évben is magas színvonalú képzéssel
és szeretettel várjuk tanfolyamainkon!

Karácsonyra lepje meg szeretteit oktatási utalvánnyal!
Ne feledje! Még januárban is tart õszi-téli akciónk,

melynek keretében az elméleti tandíj csak
9.800 Ft.

2006. év elsõ tanfolyama: január 12. (csütörtök), 16 óra
Helye: az iskola ügyfélfogadó helyisége:

Balatonalmádi, Jókai u.1. (Szolgáltatóház - Ipartestület)
Tel: 20/471-6988

OKÉV. reg. sz.: 02-0088-03                 AL-858

T

VÉGLEGES SZÕRTELENÍTÉS
IPL villanófény technikával!

Fájdalom mentes, gyors és hatékony!
A test bármely területén biztonságosan

alkalmazható!
Nagy múltú angol lézercég legújabb orvos-kozmetikai berendezése!

Bõrfiatalítás, pigment foltok eltüntetése, akne és hajszálerek kezelésére is, elérhetõ áron. 
(pl.: bajusz végleges szõrtelenítése: 5000 Ft!)

A hirdetés felmutatója az elsõ kezelésbõl kedvezményt kap! (személyenként 1 szelvény váltható be)

Balatonalmádi központjában, 13 lakásból és 8 üzletbõl álló

lakóépületben 1. emeleti 42-68 m2-es lakások leköthetõk.

Érdeklõdni: 06/30-475-84-78 Ismertetõanyagot küldünk.

Irányár: 315.000,- Ft/négyzetméter

PÉNZÜGYI - GAZDASÁGI - SZOFTVER
T  A  N  Á  C  S  A  D  Á  S

Valakinek, valamikor, valamilyen forrásból majd finanszíroznia kell a
nyugdíját, gyereke oktatását, gyereke lakását, egyéb nagy tõkét

igénylõ hosszú távú célját? Megvalósulnak pénzügyi álmai és céljai?
Gondoskodott megfelelõ szinten a jövõjérõl,

van kidolgozott pénzügyi stratégiája?
Elégedett a banki kamatokkal, vagy valódi hozamokat szeretne?

Pénzintézetektõl független, korrekt információt és segítséget igényel?

Suha Zoltán - Balatonalmádi 
Tel.: 30 / 66-16-426 E-mail: suha@vnet.hu  &  suha@freemail.hu



Intézze biztosítási ügyeit helyben!
Az UNIQA Biztosító Rt. Balatonalmádi kirendeltségén széleskörû 

szolgáltatásokkal (kisebb kárrendezéssel is) várja kedves ügyfeleit!
Hívjon minket, készségesen állunk rendelkezésére!

Címünk: Balatonalmádi, Martinovics u. 2. (Piactér mellett)
Tel.: 88/574-400 Fax: 88/574-401

Mobil: 20-932-4411, 20-414-3943, 20-944-4117

HITEL
Szabad felhasználású jelzáloghitelek. Lakásvásárlási hitelek THM 5,9%-tól.

Személyi kölcsönök. Vállalkozói hitelek.
Kedvezõtlen kamatozású hitelek kiváltása kedvezõbbre!

A legnagyobb hazai bankok ajánlataiból helybeni ügyintézéssel.
Segítünk a választásban!

Irodánk költségeit megelõlegezi. Ingyenes tanácsadás és elõzetes hitelbírálat.
KÖNYVELÉS

Vállalkozások könyvelése, bérszámfejtése teljes körû ügyintézéssel vagy
felügyeleti jelleggel.

PROFIT PLUS PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ IRODA
Balatonalmádi, Szabolcs u.19. (Fórumnál)

Idõpont egyeztetés: 30/444-7376, Németh Krisztina pénzügyi szakközgazda.

Lapostetõk és palatetõk

bontás nélküli javítása.
A legkorszerûbb anyagokkal, 10-12 éves garanciával

és referencia munkával, rövid határidõvel vállaljuk.

Telefonon történt egyeztetés után ingyenes helyszíni felmérés.

Tel.: 30/6323-185, 30/3856-957

Ismét a régi fényében!
várja 2006. január 28-án

a Nõk a Balatonért Egyesület minden kedves régi
és új vendégét a Hotel Ramadában tartandó báljára.

A bál védnöke: Wossala György,
az Európai Vitorlás Szövetség Elnöke.

Svédasztalos vacsora és éjféli büfé,
zenérõl, táncról, tomboláról gondoskodunk mi,

a jó hangulatról pedig vendégeink!

Jegyek és asztalfoglalás az Ottilia Étteremben
személyesen vagy telefonon (574-365).

SZILVESZTERI BÁL
A

HALÁSZKERT ÉTTEREMBEN
Szeretettel várunk minden kedves szórakozni vágyó vendégünket

19 órai kezdettel
Ízletes vacsora és kitûnõ tánczene!

ÉJFÉLKOR TOMBOLA ÉS ÚJÉV SZÉPE
VÁLASZTÁS!

Belépõdíj: 2500 Ft, ami a vacsorát is tartalmazza.
Vacsora: újévi bõségtál

Asztalfoglalás:
Személyesen: Balatonalmádi, Martinovics u.24.

Telefonon: 88/438-546, 70/2749-461

SZENTESTÉRE, KARÁCSONYRA, SZILVESZTERRE
RENDELJEN NÁLUNK!

Halászlét, töltött káposztát, házi rétest, bejglit, pogácsát, kocsonyát.

Megrendelését 24 órán belül teljesítjük!

HALÁSZKERT VENDÉGLÕ, Balatonalmádi, Martinovics u.24.

Telefon: 88/438-546, 70/2749-461

w w w . f a c e n t r u m . h u    •    i n f o @ f a c e n t r u m . h u


