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Rendhagyó írás következik, ugyanis nem
Almádi településtörténetének eseményeivel
foglalkozik ezen írás,
hanem egy

könyv bemutatása a célja, természetesen
kiemelve az almádi vonatkozásokat. 2005.
december 8-án Balatonfüreden a közösségi
házban volt a címet adó könyv bemutatása.
Szerzõje, Fazekas Miklós sajnos már nem
élhette meg nagy munkájának könyv formában
történõ megjelentetését.

A szerzõ vasutas család sarja és maga is 38 évet
töltött el a vasút szolgálatában, így jó ismerõje
ennek a nagy intézménynek. Írásában visszatekint
1846-ig, az elsõ Pest és Vác közötti vasútvonal
megindításáig. Megemlíti Széchenyi István 1848-
ban az országgyûlés elé terjesztett, A magyar
közlekedési ügy rendezésirül címû javaslatát. Buda
és a Balaton között annyi javult a közlekedés, hogy
a Kisfaludy gõzös Kenese-Füred-Keszthely között
menetrendszerûen közlekedett, amihez Kenesén
csatlakozott a Buda és Kenese közötti postakocsi
járat.

1861-ben a Déli Vaspálya Társaság megépítet-
te a Buda-Nagykanizsa vasutat. Az északi part

bizonyos mértékig elszigetelõdött, amibe a
lakosság nehezen törõdött bele, fõleg a borter-
melõk hiányolták a szállítási nehézségek miatt.

Felmerült a Veszprém-Tapolca vonal építése,
de a Székesfehérvár-Tapolca vonal

építését szorgalmazta Bakó József
kenesei református lelkipásztor,

országgyûlési képviselõ, ami
érthetõ volt részérõl. Kossuth
Ferenc terjesztette az Or-
szággyûlés elé a Székes-
fehérvár-Tapolca vasút
építésének ügyét törvény-
javaslat formájában, ame-

lyet Óvári Ferenc olvasott
fel.
1907. áprilisában pályázatot

írtak ki a Balatonvidéki Vasút
megépítésére, amelyre 11 ajánlat

érkezett. A munkát a legkedvezõbb ajánlatot be-
nyújtó Baján János és Babócsay Hermann építési
vállalkozók nyerték el. 1907. november elején
megtörtént a közigazgatási bejárás. Komolyabb
munka 1908. tavaszán kezdõdött, akkor mintegy
4000 munkás dolgozott egy idõben a vasút teljes
hosszában.

A könyv részletesen foglalkozik az építés
menetével, ismertetve a felmerült, nem is kicsi
problémákat. Számtalan idézettel tárja az olvasó
elé a nehézségeket és a rossz körülményeket.
Vasdinnyei Pál mérnök, a Balatoni Szövetség
Balaton címû folyóiratában, 1909. év elsõ három
számában folytatásokban közölt cikkei korhû
dokumentumai e nagy munkának.

A könyv a vasút építésének, illetve építése
elõzményeinek ismertetése mellett foglalkozik a
vasúttal összefüggõ idegenforgalommal, személy-
zeti- és szociálpolitikával, vasútegészségüggyel, a
vasút jóléti és szociális intézményeinek jelen-
tõségével. Egyáltalán minden a vasúttal összefüg-
gõ kérdéssel, kiemelten az északi partot érintõ dol-
gokkal.

A sok ismertetett adatból néhány, az almádi
állomásokra vonatkozót idézünk. Almádi-Öreg-
hegy. Neve késõbb Balatonalmádi-Öreghegy.
Jellege mh. (megállóhely). Elsõ ismert vezetõje
Tisler Ignác 1909. 07. 09 – 1911. 04. Másik
érdekesség: Budatava megnyílt 1941-ben a 24. sz.
õrháznál. Neve 1948. 02. 28-tól Vörösberény-
Budatava. Jellege mh. Megszûnt 1961. 05. 28-án.
Sok egyéb érdekesség mellett 18 fényképen mutat-
ja be az északi parton közlekedõ mozdonyok típu-
sait, valamint 16 parti állomás képét is megismer-
hetjük a mellékletekbõl.

Összefoglaló megállapítást tehetünk, amely
szerint a kiadvány nemcsak nagyszerû és
hiánypótló, magyarországi vasúttörténeti munka,
hanem településtörténeti adatokat felsorakoztató
dokumentumkötet is. Ajánlható a helytörténettel
foglalkozóktól a vasútmodellezõkig, illetve min-
den történelem és helyismeret iránt érdeklõdõnek. 

Schildmayer Ferenc

Almádi állomás, mozdonnyal 1910-ben.

Almádi Öreghegyi állomás 1910 körül.

Különvonat Almádiban 1930-as években.
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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
2006 január 17., 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

T

VÁROSI ÚJÉVI BESZÉD
A káprázatos újévi tûzijáték után Czuczor Sándor, az Oktatási,

Kulturális és Sportbizottság elnöke köszöntötte az összegyûlt pol-
gárokat a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár lépcsõjérõl.

A távollevõ polgármester és alpolgármester
nevében is tisztelettel és szeretettel köszöntöm
Balatonalmádi város apraját és nagyját,
minden városrész illusztris polgárát,
nyaralót és telelõt, meg minden egyéb
jelenlevõ másuttlakót, akit a jó ízlése,
vagy a szimata ma éjjel idevezérelt.
Köszöntöm a bennszülötteket, a
bebírókat és a gyüttmaradtakat,
akiktõl ilyen szemérmesen szép és
szórakoztató ez a deklaráltan 18 éves
kisváros. Polgármesterünk és alpol-
gármesterünk csak testben van távol,
lélekben itt dideregnek velünk a városháza
elõtt, mint tették azt jó néhányszor. Szerintem
sápadtak az irigységtõl, mert akárhol is vannak,
ilyen jó forralt bort ott biztosan nem osztogatnak...

Mit nem adtunk volna mindannyian, ha Karácsony Szentestéjén
hullik ennyi hópehely, vagy esetleg feleennyi, no meg az idõjárás nem
lenne ennyire zegernyés, amikor akár vad toportyánok is lemerészked-
hetnek az Öreghegyrõl a balatonparti fövenyfürdõ közelébe.
Könnyebb közlekedni még a magamfajta farkasoknak is - bármennyire
is csodálkoznak -, hiszen a sokat szidott kátyúkat eltüntette a hóför-
geteg. Egynémely hegyi úton nem fogyasztunk annyi benzint, mint
korábban, hiszen csak fékezni kell csúszás közben. Idelenn a 71-esen
sem lehet úgy repeszteni, mint szép, száraz és rendõrmentes idõben.
Talán ezért is sütött ki a nap déltájban?

Van tehát örülnivaló még ezekben a hideg napokban is, miközben
a legnagyobb öröm forrása talán az lehetne, hogy vasárnappal
kezdõdik az Új Év. Üzenetértékû lehet ez a tény, mert ránk férnek a
szebb napok, a tartós örömök, meg a kedves ünnepek, ezért is lenne

jó többször együtt ünnepelni. Reméljük, hogy lesz mit megünnepelni
2006-ban. Hogy ez így lehessen, tegyünk többet egymásért itthon a
szûkebb pátriánkban, mert ha jó helybeli polgárok tudunk lenni,

akkor lehetünk csak jó magyarok és jó úniós polgárok,
nem pedig fordítva. Tegyünk túl a texasiakon:

mától hirdessük, hogy születésünknél fogva
magyarok vagyunk, de Isten kegyelmébõl

balatonalmádiak!
Legyen mindegyikünk büszke

Balatonalmádira, a kisvárosra,
amely több mint ezer éves tör-
ténelemmel bír. Templomai, szenté-
lyei és kegyhelyei, a lágy pannon
domboktól ölelt istenáldotta kör-

nyezete, a Balatonpart varázsa és az
itt lakók tehetsége, valamint vendég-

szeretete bármelyik más helyiség díszére
válhatna. Mit kívánhatunk még ezen, no és

a bõséges gyermekáldáson felül? Talán csak
annyit, amennyit az õsi regösének:

Adjon Isten minden jót az új esztendõben,
Zsíros esõt, kövér hót, az új esztendõben,
Bõ termést és szüretet, egészséget, jó kedvet
Az új esztendõben!

Boldog Új Évet! Happy New Year!

1956-os állami pályázat 

Az évfordulón tartandó közmûvelõdési
rendezvények támogatása

Az 1956-os emlékévet elõkészítõ emlékbizottság megbízásából, kormány-
határozat alapján, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pályázatot ír ki az
1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából ren-
dezendõ közmûvelõdési programok támogatására.  A pályázat célja olyan kul-
turális, közmûvelõdési rendezvények, kiállítások támogatása, amelyek az 1956-
os forradalom és szabadságharc eseményeinek feldolgozására, valamint azok
helytörténeti összefüggéseinek bemutatására irányulnak. A pályázat célja továb-
bá olyan helyi lapok, kiadványok megjelenésének támogatása, amelyek elõsegítik,
hogy a helyi közösség, különösen a fiatalabb nemzedék minél több ismeretet
szerezzen 1956 szellemiségérõl. Az elbírálás során elõnyt élveznek azok a
pályamûvek, amelyek túlmutatnak az 1956-os forradalom és szabadságharc ha-
gyományos ünneplésén, valamint több szervezet, intézmény együttmûködése
eredményeképpen jöttek létre. 
Pályázati kategóriák. 1. Az 1956-os forradalommal, történelmi elõzményeivel és
hatásaival foglalkozó, települési szintû vetélkedõk, versenyek rendezése.
Támogatás 100.000 és 300.000 forint között adható. 2. 1956-os helytörténeti témát
feldolgozó, települési szintû kiállítások rendezése. Támogatás 100.000 és 300.000
forint között adható. 3. Mûkedvelõ mûvészeti csoportok (színjátszó egyesületek,
énekkarok, tánckarok) 1956-tal foglalkozó alkotásainak bemutatása. Támogatás
200.000 és 500.000 forint között adható. 4. Középiskolai tanulók 1956-os helyi
történésekkel foglalkozó írásaiból összeállított kötetek megjelentetése.
Támogatás 200.000 és 500.000 forint között adható. 5. Helyi lapok (városi, illetve
kistérségi szint) ünnepi 1956-os emlékszámainak megjelentetése. Támogatás
200.000 és 500.000 forint között adható. Pályázni kizárólag a fenti kategóriáknak
megfelelõ pályamûvekkel lehet. 
A pályázati támogatás mértéke: támogatás az összköltség legfeljebb 50%-áig
adható. A pályázónak rendelkeznie kell a pályázat összköltségének 50%-át biz-
tosító önrésszel. Az önrész a pályázó által a pályázati célra biztosított saját forrás,
amelybe beleszámít a más szervezet, magánszemély által nyújtott igazolt anyagi
hozzájárulás is. Az önrész meglétét a pályázónak hitelt érdemlõen kell bizonyíta-
nia. Támogatás csak kizárólag a pályázati cél közvetlen megvalósulását szolgáló
költségekre nyújtható. A pályamûvek támogatása utófinanszírozással történik.
A pályázók köre: önkormányzatok és önkormányzati fenntartású oktatási és kulturális
intézmények, egyesületek, alapítványok, közhasznú társaságok, egyházak, illetve az
általuk fenntartott szervezetek. A pályázat beadási határideje: 2006. január 31.
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Ismét eltelt egy esztendõ, újra itt a
számvetés ideje. Év végén mérleget
készítünk, összegezzük a tizenkét
hónap alatt történteket. Szívesen em-
lékszünk a jól sikerült, megvalósult
dolgokra, nem rejtve véka alá a gon-
dokat sem, melyek megoldása és az új
feladatok tervezése is erre az idõsza-
kra esik. A helyi kötelezõ feladatok
állami támogatása szempontjából a
2005. év nem tekinthetõ az önkor-
mányzatok évének. Ám a gondok
ellenére jól, fegyelmezetten gazdál-
kodva mûködtek intézményeink,
minden eddigitõl több és színvon-
alasabb, a közösséget szolgáló kul-
turális programot szerveztek meg
munkatársaink és civil szervezeteink.
Szociális ellátó rendszerünk biztosí-
totta a rászorulóknak az erkölcsi és
anyagi támogatást. A hivatal is ered-
ményesen látta el feladatát. 

Elõbbre léptünk a városüzemel-
tetés területén. Rendezettebbek, virá-
gosabbak lettek parkjaink, tisztábbak
frekventált közterületeink. A kedvezõ
folyamat folytatására létrehozott
városgondnoksági intézmény élére –
igaz, csak harmadik nekifutásra –
tudtunk intézményvezetõt választani.

A kedvezõtlen önkormányzati fi-
nanszírozás mellett még büszkébbek
vagyunk megvalósított-, megkezdett-,
és elõkészített beruházásainkra: a
szennyvízcsatorna építés folytatásá-
ra; a parti sétány felújítására; strand-
bejárat térburkolására; lakossági ön-
erõ bevonásával megvalósított útpor-
talanításokra.

Küzdelmes, nehéz év elé nézünk.
Kívánom, hogy legyen élõ hitünk

önmagunkban, a munkánk igazában.
Jó reményünk a jövõben, okos és
felelõsségteljes szeretetünk életünk
irányításában. Kívánom mindannyi-
unknak, hogy a szeretet ünnepnap-
jainak hangulata maradjon velünk a
hétköznapokon.

Nyugodt, békés, harmonikus,
szebb és több örömöt hozó új esz-
tendõt kívánok.

Balatonalmádi, 2006. január 3.
Pandur Ferenc

polgármester

Néhány sor
a 38. hónapról
a Városházán

2005. december

Önkormányzati hírek
Tekintettel a karácsonyi ünnepekre, illetve az év

végére, a december havi ülését 15-én tartotta meg a
képviselõ-testület. A szokásosnál kevesebb napirend
szerepelt a meghívón, azonban idõközben két sürgõssé-
gi indítvánnyal egészült ki. 

Napirend elõtt Dr. Hoffmann Gyöngyi, Keszey János
és Kutics Balázs képviselõk a vörösberényi civil
szervezetek kérésérõl, az Öregparkkal kapcsolatban,
valamint a Babits utcában és a kapcsolódó parkolóban
történt kábelfektetés utáni állapotról tettek említést.

A legutóbbi ülés óta történt fontosabb események
ismertetése hangzott el a polgármester, Pandur Ferenc
részérõl, majd a város közbiztonsági helyzetérõl adott
tájékoztatást Gruber Sándor rendõkapitány. Viszonylag
kevés bûncselekmény történt a legutóbbi beszámoló óta.
Szót ejtett a kapitány a kábítószer ellenes fórum
megalakulásának jelentõségérõl. Szólt és egyúttal
óvatosságra intett a gyakori trükkös lopásokról, ame-
lyeknek elsõsorban az idõsebb korosztály van kitéve.

A képviselõ-testület egyhangúlag elfogadta a lejárt
határidejû határozatok végrehajtásáról szóló jelentést,
valamint a 2005. évi költségvetési rendelet módosítását.
A 2006. évi munkaterv is elfogadásra került, noha vitát
váltott ki, hogy a 2006. évi idegenforgalmi felkészülés-
rõl a javaslat szerinti márciusban, vagy pedig februárban
tárgyal a testület. Az eredeti márciusi idõpont maradt.

A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet
felülvizsgálata és a 2006. évi nyersanyag-norma és

térítési díjak megállapítása is megtörtént. Elfogadta a
testület a hajléktalan személy ellátására, a kegyeleti
közszolgáltatási szerzõdés módosítására, és tulajdoni
részesedés szerzését a DRV Rt-ben lehetõvé tevõ elõter-
jesztéseket. Elõvásárlási jogáról (Budatava strand, hal-
sütõ épülete) akkor mond le az önkormányzat, ha megis-
meri a szerzõdés tartalmát. 

Városgondnoksági intézmény vezetõjének meg-
választására került sor. Titkos szavazások során, a har-
madik fordulóban Újvári György kapott minõsített több-
séget, azaz nyolc egybehangzó szavazatot, így az õ ki-
nevezésére került sor.

A két sürgõsségi indítvány elfogadása után zárt
ülésen folytatta munkáját a testület. Az ülésen a
Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft.
ügyvezetõjének megválasztására került sor, mert a jelen-
legi ügyvezetõ, Rákos András megbízása 2005. decem-
ber 31-én lejár. A testület az eddigi ügyvezetõt 2008.
decmeber 31-ig tartó idõszakra kinevezi.

SF

Veszprémvármegye
Bábosok képzése
Bábtörténeti és bábelméleti elõadások lesznek havonta

egy alkalommal, szombatonként a Kabóca Bábszínházban
január 14-étõl. Várjuk azoknak a pedagógusoknak és drá-
matanároknak a jelentkezését, akik a drámaórák keretén belül
bábos ismereteket szeretnének elõadni. Jelentkezhetnek
bábcsoportok vezetõi, szervezõk is, akik ötleteket meríthet-
nek az elõadásokból a gyermekmûsorokat illetõen. Érdek-
lõdni a Kabóca Bábszínházban (88/590-150) és a Veszprém
Megyei Közmûvelõdési Intézetben (88/429-510) lehet.

Ifjúságbarát megye 
A Veszprém Megyei Önkormányzat az Európai Régiók

Gyûlése „Ifjúságbarát Régió Európában” címû pályázatán
elnyerte a gyõztesnek járó díjat. Az Európai Régiók
Gyûlésének 250 tagja van, a pályázatban 17 ország 30
pályamûvel vett részt. A díj átadására a 20. évfordulóját
ünneplõ Európai Régiók Gyûlésének tanácskozásán, 2005.
november 24-én került sor. A pályázat nagy részletességgel
mutatta be megyénk településeinek, civil szervezeteinek,
egyesületeinek, intézményeinek, iskoláinak ifjúsági
tevékenységét. A veszprémi Megyeházán december 13-án
rendeztek ünnepélyt a pályázati díj elnyerése alkalmából.  

Új járat a Balatonról Londonba
A Ryanair, Európa legnagyobb diszkont légitársasága lon-

doni sajtótájékoztatójával egy idõben bejelentette elsõ ma-
gyarországi járatát. 2006. február 18-tól kezdve az ír légitár-
saság heti három járatot indít a sármelléki Balaton repülõtér-
rõl London Stansted repülõterére. A vadonatúj Boeing 737-
800 repülõgépek kedden, csütörtökön és szombaton
közlekednek. A www.ryanair.com honlapon lehet helyet
foglalni (a vállalat sajtótájékoztató anyaga szerint 999 forint-
tól). A Ryanair 15 központjával, és 22 országba irányuló 284
járatával Európa legnagyobb diszkont légitársasága. 2006.
márciusának végére a Ryanair flottája 107 új Boeing 737-800
gépre bõvül, és az elkövetkezendõ 7 évre további 127 új
repülõgépre van megrendelésük. Jelenleg a Ryanairnek 2700
dolgozója van, és az elkövetkezendõ költségvetési évben 35
millió utasra számítanak – tájékoztatta lapunkat az ír cég. 

Amerikai kuckó
Az amerikai gyermekek által összeállított meglepetések

átadására került sor 2005. december 19-én Veszprémben, az
Eötvös Károly Megyei Könyvtár fõépületében az Amerikai
Kuckóban a Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság Lókúton
lakó 11, gyermekvédelmi gondoskodás alatt élõ fiatalja
számára. Ötödik alkalommal rendeztek karácsonyi
ajándékozási ünnepséget az Amerikai Egyesült Államokbeli
Toledo városából (Ohio) a Veszprém Megyei Önkormányzat
által mûködtetett gyermekvédelmi szakellátó-rendszer lakás-
otthonaiban élõ gyermekek és fiatal felnõttek részére. Az
Amerikából küldött ajándékokat Kuti Csaba, a megyei köz-
gyûlés elnöke adta át, az ünnepélyen a kuckó mûködését
finanszírozó amerikai nagykövetség képviselõje is jelen volt.

A város minden lakójának,

s a lap valamennyi kedves

olvasójának nyugodt,

békés, eredményekben

gazdag 

boldog új évet kívánunk!

Balatonalmádi város

képviselõ-testülete

Polgárõr hírek
Tisztelt Olvasók!
Az elmúlt idõszakban tapasztalhatták, hogy egyesü-

letünk tagjai látványosabban voltak jelen a közterületeken.
A temetõkben 26 óra szolgálattal biztosítottuk a csendes
megemlékezés lehetõségét, egyben elriasztva a sír-
gyalázókat. Fontos feladatunk volt a postai kézbesítõk
kísérése. Ezzel a lehetséges rablásokat próbáltuk meg-
elõzni. Itt kell megjegyezni, hogy a Magyar Posta Rt. anya-
gilag is támogatja egyesületünket. Köszönjük!

Az iskolába igyekvõ diákok már ismerõsként köszöntenek
bennünket reggelente. Jó érzés, hogy szüleikkel együtt bíznak
bennünk. Fontos és remélhetõen hatékony szolgálat ez.

Segítettünk a „Diákokkal a közbiztonságért” vetélkedõ
lebonyolításában is. Sajnos olyan érzésünk volt, hogy a
szervezõk, felkészítõk nem vették elég komolyan. Városunk
tanulói a kilenc induló csapatból a 8. helyet szerezték meg.

Történt városunk központjában egy betöréses lopás,
melynek kapcsán többen kérdezték: „Hol volt akkor a
Polgárõrség?” Nos, járõreink aznap éjjel Káptalanfüred és
Budatava területét ellenõrizték. Sajnos „teljes lefedettséget”
biztosítani nem tudunk...

Az ünnepek alatt többször teljesítettünk éjszakai szol-
gálatot, minden városrészt, és a külterületeket ellenõrizve.
Erõnkhöz mérten továbbra is városunk lakóit segítjük, szol-
gáljuk. Bízzanak bennünk! Fazekas Ferenc

Felhívás
Értesítjük Balatonalmádi lakosságát, hogy a háziorvosi
Központi Ügyelet és a háziorvosi körzetek rendelési
ideje 2006. január 1-tõl megváltozik az alábbiak szerint:
A Központi Ügyelet hétköznap (hétfõtõl-péntekig)
16.00 órától 8.00 óráig, hétvégén pénteken 16.00 órától
hétfõ 8.00 óráig, munkaszüneti napokon a munkaszüneti
napot megelõzõ munkanap 16.00 órától a munkaszüneti
napot követõ munkanap 8.00 óráig mûködik.
Háziorvosi rendelési idõk 2006. január 1-tõl

Nap I. körzet II. körzet III körzet IV. körzet
Sarkadi Antal Huszár Gábor Tóth József dr. Farkas Miklós
új rendelési új rendelési új rendelési új rendelési

idõ idõ idõ idõ
(2006.02.01-tõl)

hétfõ 8.00-12.00 12.00-16.00 8.00-12.00 13.00-18.00
kedd 14.00-18.00 8.00-12.00 14.00-18.00 8.00-13.00
szerda 8.00-12.00 14.00-18.00 8.00-12.00 13.00-16.00
csütörtök 12.00-16.00 8.00-12.00 12.00-16.00 8.00-13.00
péntek 8.00-12.00 12.00-16.00 8.00-12.00 13.00-16.00

Polgármesteri Hivatal

Pártrendezvény
A Fidesz-MPSZ balatonalmádi csoportja szeretettel vár
minden érdeklõdõt január 21-én, szombaton délután öt
órakor a Pannóniába, ahol Dr. Mikola István, a Magyar
Egészségügyi Társaság elnöke tart elõadást Egészségügy-
egészségvédelem 2006 címmel.
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2005: ittas vezetõk éve

Rendõrségi hírek
Az év elsõ lapszámában, kérem, engedjék meg, hogy a konkrét

események rövid ismertetésén túl, egy kicsit visszatekinthessek az
elmúlt év néhány jellemzõjére. 

A legutóbbi testületi ülésen elmondtam, hogy december hónap volt
az elsõ kapitányságunk történetében, amikor nem a vagyon elleni
bûncselekmények voltak többségben. Mindössze négy betöréses
lopásról érkezett bejelentés, ami egészen rendkívüli. Csak
emlékeztetõül: 1995. decemberében 36 esetrõl érkezett bejelentés más
jellegû esetek mellett, de 2000-ben is 19 bejelentést rögzíthettünk.
Mindenkor elmondjuk azt is, hogy ez elsõsorban annak köszönhetõ,
hogy a rendõri munkát hatékonyan segítik a polgárõrök, akik velünk
közös szolgálatban, vagy önállóan járják a város külsõ területeit,
azokat a részeket, ahol nincsenek állandó lakosok, kizárólag nyaralók
találhatók, amelyek tulajdonosai megnyugvással veszik tudomásul,
hogy vannak, akik vigyáznak értékeikre. Idekívánkozó megjegyzés,
hogy remélem ez az öröm az egyesület támogatásában is kifejezõdik
majd, hiszen a mûködésükhöz, nagy szükség van erre is. 

Ahogyan a bevezetõben írtam, más jellegû bûncselekmények
okoznak mostanság több gondot. Elsõként az alkoholos állapotot,
mint a bûncselekményhez vezetõ út legjellemzõbb elemét kell
kiemelnem. Négy garázdaság motivációját az alkoholban kell keres-
nünk,  elkövetõiket gyorsított eljárás keretében, bíróság elé állítással
vontunk felelõsségre.  Természetes, hogy az ittas vezetés is idetar-
tozik, az elmúlt hónapban öt helyi polgárral szemben folytattunk le
eljárást ilyen cselekmény miatt.  Emelkedik a gazdasági élet tisztasá-
ga elleni bûncselekmények száma is, jelenleg három eljárás van
kapitányságunkon folyamatban, de ide tartozik- a nagyságrendje
okán, mivel a kárérték elérheti mindkét, ebbe a kategóriába tartozó
ügyben a százmilliós határt is -, hogy át kellett adnunk további két
ügyet a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ megyei
fõkapitányságnak. Ezek a típusú ügyek összetettek, bonyolultak,
ezzel együtt sok embert érintenek, tehát a vizsgálatuk, az egyéni
felelõsségek megállapítása hosszú idõt vesz majd igénybe.

Az elmúlt év kapitányságunk életében a legkiemelkedõbbnek
bizonyult, hiszen elsõsorban a statisztikai adatokkal mérhetõ, számokkal
kifejezhetõ eredményeink alapján elértük, sõt nagyon sok mutató tekin-
tetében meg is haladtuk a megyei átlagot. Különösen a nyomozások
eredményessége, azok idõszerûsége javult nagyon sokat, így a
Balatonalmádi Rendõrkapitányságot, az itt dolgozók munkáját számos
alkalommal ismerte el dicsérõen a megyei, valamint az országos vezetés.
Ezek szakmai eredmények ugyan, azonban a legfontosabb az, hogy az
itt élõk, a hozzánk érkezõk is kedvezõen értékeljék ezt a munkát. A
visszajelzések alapján ebben a tekintetben sem lehet okunk panaszra. A
nyári idény idején, a Napló címû megyei újság által végzett
közvélemény-kutatás szerint, az ötös skálán, 4,6-es elégedettséget
mutattak ki a hazai és a külföldi vendégek körében a helyi rendõrség
tevékenységével kapcsolatosan. A számszerû tények azt mutatják, hogy
továbbra is csökken a  bûnözés. Azonban látni kell, hogy átalakulóban
van a bûnözés, illetve hogy a vagyon elleni cselekmények jelentõs
csökkenésében, 2005. sajátos idõjárási körülményei is közrejátszottak,
hiszen például strandi lopás csak néhány történt, amely tény sokat
„lendített” a kedvezõ statisztikán. 

Ezt az évet nyugodtan lehetne az ittas vezetõk évének is tekinteni,
mivel közel 200 fõvel szemben jártunk el ilyen cselekmény miatt a
kapitányság területén, ez majdnem háromszorosa a tavalyinak.
Kudarcként éltük meg, hogy minden figyelmeztetés sem segített, sõt,
volt olyan hétvége, amikorra pedig elõre bejelentettük a médiában,
hogy milyen céllal lesznek kint az utakon a rendõrök, mégis 40 ittas
vezetõvel szemben intézkedtünk. Ugyanakkor a közlekedés negatív
jelensége a baleset, melyek száma is meredek emelkedést mutatott; a
koccanásos, anyagi következményekkel járó esetek száma a kétsz-
eresére növekedett, természetesen a kiváltó okok között jelentõs részt
tesz ki az alkoholos befolyásoltság. 

Ha már a kudarcoknál tartok, beszélnem kell az idõskorúakról is,
hiszen a sérelmükre elkövetett úgynevezett trükkös lopások száma is
aggasztó mértékben emelkedett. Lehet, nem értettük meg, hogy az
idõs emberek többsége bezárkózik lakásába, ott keres magának oltal-
mat, védelmet a világ bántásai elöl. Személyes kudarcnak is tartom,
hogy nem sikerült õket arról meggyõzni, hogy ez nem mindig cél-
ravezetõ eljárás, hiszen sajnos nagyon sok példa van arra, hogy azok,
akik gátlástalanul becsapják az idõs embereket, bizony bejutnak, és
okoznak talán soha el nem múló lelki sérülést. Ez aztán megint csak
a bezárkózás, az elzárkózás gondolatát erõsíti, és teszi õket újra csak
kiszolgáltatottá a külvilággal szemben.  

Sokszor kaptam olyan visszajelzést, hogy lehetne érdekesebbé,
izgalmasabbá tenni a rendõrségi krónikát. Az a véleményem, hogy
talán mindannyiunknak jobb, ha egy kicsit unalmasan élünk, min-
dennapjainkat nem kísérik szenzációs történések, ennyit talán megér
a nyugalom, a biztonságos környezet, amelyben élünk.

Minden újságolvasónak kívánok nagyon boldog, sikeres új évet!
Grúber Sándor r.alezredes

rendõrkapitány

Komoly vitát váltott ki a Kolping Szövetség almádi iskolaalapítási kezdeményezése, amelyet több mint
félezren aláírásukkal támogattak. Lapunk legutóbbi számában közzétettük a képviselõ-testülethez
intézett nyílt levelet, amelyrõl városunk három vezetõje mondta el véleményét. Azóta ketten juttatták el
szerkesztõségünkbe írásukat, amelyben a szerzõk kifejtik a maguk véleményét a Váci-Kolping ügyben.

Véleménykülönbség
Jó ideje folyik a vita a volt Váci iskola hasznosításáról. Eddig eredménytelenül. Az álláspontok

semmit sem közeledtek egymáshoz, s kezd gazdasági kérdés helyett ideológiaivá válni az ügy, ami a
döntéshozatalt hátráltatja. A késedelem anyagi, gazdasági hátrányt jelent a városnak és a parttalan
viták megosztják a testületet, megrontják az emberi kapcsolatokat. 

A kérdésben elfoglalt álláspontom miatt többen neheztelnek rám, mondván: nem támogatom a
Kolping iskola ügyét. 

„Valamit rosszul tudni rosszabb, mint nem tudni” – mondotta Giacomo Casanova. 
Bölcs mondás, de megtoldom még eggyel, amit a környezet- és természetvédõktõl kölcsönöztem,

s melynek próbálok minden döntésnél megfelelni: „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan”.
Ugye ismertek a tények. Évente egy közepes méretû város lélekszámával csökken az ország

lakossága, a születések száma vészesen alacsony, a munkahelyek száma egyre csökken, a foglalkoz-
tatás szerkezete az inproduktív ágazatok javára (kereskedelem, adminisztráció, szolgáltatás) torzul.
Különösen érvényesek ezek a megállapítások itt Almádiban. A városnak, hogy elegendõ bevétele
legyen a mûködéshez, fejlesztésekhez mûködõ termelõ gazdaságra lenne szüksége. 

Az oktatás, képzés, szakképzés valóban elsõdleges fontosságú társadalmi feladat. Ennek feltételeit
a város és a szûkebb környezet megteremtette és folyamatosan biztosítja. (A minõség, a színvonal
nyilván vitatható.) A vitában érvként sokat emlegetett szakképzés hiánya számomra nem elfogadható.
Várpalotán (3), Pétfürdõn (1), Balatonfûzfõn (1), Veszprémben (13), Balatonfüreden (1), Zánkán (1),
és Zircen (1) szakképzõ intézmény mûködik kielégítõ feltételekkel. (Balatonfûzfõn jól felszerelt tan-
mûhelyek üresen, kihasználatlanul állnak.) A középiskolák, sõt lassan az általános iskolák is  már
versengenek a tanulókért, férõhely kihasználtságuk egyre csökken. Iskolai férõhely tehát van, s ezt
bárki ellenõrizheti. 

Már 5 éve, hogy Társalgó Kör közzétette a város civil szervezeteivel egyeztetett helyzetelemzését.
Az abban leírt megállapítások azóta sem sokat változtak. A város nem élettérként, hanem lakó-hát-
térként szolgál a lakosság nagy részének. Gazdasága, s ezen belül a vezetõ idegenforgalmi ágazata
stagnál, vagy inkább csökken. 

Ide produktív gazdasági tevékenységeket kell csábítani, ez az, ami a településen lendíthet, ehhez
kellene közösen megalkotott és elfogadott gazdasági program, melynek mentén értelmes, a köz
hasznát szolgáló döntések születhetnének, nem haszontalan ál-ideológiai viták. 

A politika a társadalom létezési, mûködési formája, mindenki tevékeny politikus, ki azzal, hogy
tesz, ki azzal, hogy nem, a végeredményt mindenképpen mindenki befolyásolja. (A képviselõ, persze,
az egyenlõk közt az elsõ).

Ez az én álláspontom.
Még egy idézet ráadásnak: „Az egyetlen bûn, amelyet nem tudunk egymásnak megbocsátani, a

véleménykülönbség”. (R.W. Emerson)
Kár! Azért, kérem, bocsátassék meg ez nekem.  

Boros László
városi önkormányzati képviselõ

Hogy is van ez???
Az újság decemberi számában érdeklõdéssel és mély egyetértéssel olvastam Walter Józsefné,

Rózsának az almádi képviselõtestülethez címzett nyílt levelét, melyet 519 balatonalmádi lakos
nevében fogalmazott meg. Valóban sokakat foglalkoztat a kérdés, mi lesz a tornateremmel is felszerelt
volt Váci iskola épületével (hisz immár 2 éve üresen áll), illetve miért nem engednek zöld utat a
Kolping Szövetség kezdeményezésének, hogy a városban szakiskolát hozzon létre. Rózsa asszony
cikkéhez kapcsolódott Bálint Sándor képviselõ írása, melyben ismételten érvelt az új típusú iskola
városunkba történõ beengedése mellett. Õ maga kezdetektõl fogva szívén viseli ezt a kérdést, hisz
annak idején bár meggátolni nem tudta a Váci iskola bezárását, azonnal új ötlettel, a Kolping iskola
javaslatával állt elõ, vagyis egyértelmûen az oktatás-nevelés ügye mellé állt. Kettejük cikkét követte
Pandur Ferenc polgármesternek, és Czuczor Sándornak, az oktatási bizottság elnökének válasza.
Ezúton az õ  írásaikra szeretnék reagálni annak reményében, hátha egyszer valamennyien pontosab-
ban megértjük a városvezetés valódi célját a Váci iskola épületével kapcsolatban:

ad.1. Az intézményösszevonás terve egyáltalán nem volt tudható már 2003. karácsonya elõtt!
Polgármesterünk személyesen járt 2003. novemberében az  iskolában, és egyértelmûen megcáfolta
azokat a híreszteléseket, amelyek akkor már keringtek a városban az iskolabezárásról. Az általunk fel-
tett kérdésre, vagyis, hogy tervezi-e az önkormányzat a közeljövõben a Váci iskola bezárását, az egész
nevelõtestület elõtt egyértelmü „NEM“ volt a válasza! Aztán januárban derült égbõl jött a villám-
csapás, hogy de mégis, méghozzá viharos gyorsasággal.

ad.2. Azzal, hogy az épület hasznosításának mikéntjérõl megoszlanak a vélemények, ki így, ki úgy érvel,
nem tépjük fel a “nehezen begyógyult sebeket”, mert azok be sem gyógyultak valójában. Attól, hogy a
gyermekek, szülõk, tanárok elfogadták a megmásíthatatlant, nem jelenti azt, hogy nincs véleményük az
egészrõl, illetve, hogy nem szeretnének valami nagyon szépet és jót látni a volt iskola épületében.

ad.3. Véleményem szerint 519 almádi lakos aláírással hitelesített akaratát illetve kérését nincs joga
a városvezetésnek csak úgy lesöpörni az asztalról. 

ad.4. Nem ellentmondásos-e az, hogy a kéviselõtestületben pont az oktatási bizottsági elnök a leg-
elszántabb támogatója az intéményösszevonásnak és a minél zsírosabb bérbeadásnak, miközben a gaz-
dasági bizottsági elnök ellenzi a Váci iskola bezárását, és a késõbbiekben is egyértelmûen az oktatás
ügyéért száll síkra? Mintha kissé felcserélõdtek volna a szerepek, nem?

ad.5. Nehezen hihetõ, hogy a város az intézményösszevonással évente 25 milliót tud megtakarítani.
Legalábbis egyelõre, hisz már az átköltözés azonnali átalakításokat kívánt a Vörösberényi Általános
Iskolában, melyek azóta is tartanak. Az ott megkétszerezõdött gyermeklétszám növelte az ottani rezsi
költségét (fûtést, villanyt talán nem). Gondoskodni kell azóta is a Váci õrzésérõl, állagmegóvásáról,
továbbá a leépítésekbõl és a volt gondnoki lakásból való kiköltöztetés kötségeirõl. Mindannyiunk
örömére lenne, ha egyszer a városvezetés az újság hasábjain közzétenné a konkrét adatokat!

ad.6. Ha egyszerûen ekkora összegért, amekkorát a város remél a bérbeadásból, nem akad ennyi
idõ után sem senki, aki fantáziát látna a hasznosításában, akkor miért annyira elképzelhetetlen, hogy
a Kolping Szövetség iskolája költözzön a volt Váci épületébe? Az oktatás – bár csak hosszú távon –
eddig mindenhol a világon jó befektetés volt!

Hegyessy Éva
egykori vácis tanár

Iskola-vita

Váciból Kolping?
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Mi lesz az emberiség sorsa? A népek és az emberek közötti
idilli béke és boldogság, vagy a bennünk lévõ ellentétekbõl
adódó háborúskodás és gazdasági, politikai, vallási feszült-
ségnövekedés. Gondolom, mindenki tépelõdik ezen a kérdésen -
fõleg amikor bajban van –, de kielégítõ választ nem találunk rá.

A keresztény eszkatalógia reményt nyújt arra, hogy életünk
nem hiábavaló, és az isteni gondviselés útján eljutunk ahhoz az
állapothoz, melyet ma minden ember kimondva vagy kimondat-
lanul kíván. Hiszem, hogy ez a kívánság a béke.

Mit tegyünk, hogy egészen biztosan békében élhessünk? Erre
a középkorban azt felelték „si vis pacem, para bellum”. Ha békét
akarsz, készülj a háborúra. Védd a békét, de tartsd szárazon a
puskaport. Tehát légy erõs, akkor senki nem mer megtámadni. Ez
adott alapot a túlhajtott fegyverkezésre és a múlt század
világháborúira is. A világháborúk idején azt hirdették a nemzet
fiainak, hogy azért kell harcolni, hogy unokáink békében
élhessenek. Azóta a fiúk és az unokák is felnõttek. A szocializmus
paternialista rendszere sem enyhítette a háború és a béke közötti
ellentétet. (Sem a nemzeti, sem a nemzetközi szocializmus – a
szerk. megjegyzése.) 

Vajon ma békében élünk? Elkeseredett pillanataimban úgy
érzem, hogy elháríthatatlan átok üldözi az emberiséget, a józan
ész és a nemesebb érzések ellenére rákényszeríti a háborút. Józan
érvelések helyett indulatok, érzelmek uralják mindennapjainkat.
A durvaság és egymás eltiprásának jeleit tapasztaljuk. Sokszor
magunkat sem tudjuk elfogadni, és nem találjuk helyünket ebben
a világban.

Ma az országon belüli politikai viszálykodás és egyet nem
értés is az összeütközés veszélyét rejti magába, annak ellenére,
hogy a vallás, az erkölcs és a társadalom törvényei többé-kevés-
bé békére szoktatták az embereket. 

Ez a béke is látszólagos, jelenleg a legbékekövetõbb, mert a
nép megbízottai a nép akaratát közvetítik, bár mindenki tudja,
hogy ez a rendszer nem egyéb szemfényvesztésnél. A képviselõk
vitáik és érveik közben kialakítják pártérdekeiket, és ha azt
szavazzák meg, amire megbízást kaptak a néptõl, esetleg legked-
vezõtlenebb lehet pártjuk érdekeire. Valójában kényszerülve van-
nak arra, hogy hûségbõl hûtlenekké váljanak. Mindaddig, amíg
négyévente revízió alá vehetjük a hatalmon lévõk munkáját, a fe-
szültség békés úton rendezõdik. A megnyugtató az lenne, ha mód
lenne arra, hogy a hatalom szabjon határt saját hatalmának.
(Persze ez csak fikció.) A nép „fegyvertelensége” pedig a leg-
nagyobb akadálya a társadalmi békének.

A XXI. század emberének, a mûvelt emberiségnek nagy szé-
gyene volna, ha nem találná meg a háborúk ellenszerét. Új, böl-
csebb, igazabb jelszót kell találni, mint a középkorban. „Si vis
pacem, para pácem” Ha békét akarsz, készülj a békére. Nem a
háborút, hanem a békét kell megszervezni, a béke kultúráját kell
megteremteni. A béke olyan nyugalom, amely nem a bele-
nyugvás nyugalma, hanem a rendezettségé. „Rendezni végre
közös dolgaikat” ideje volna már. Az ötven év diktatúra után
nehezen válik ismét belülrõl irányítottá az ember. Elvárjuk a gon-
doskodást, a jólétet, a biztonságot, de úgy, hogy mi ehhez vajmi
kevéssel járulunk hozzá. Azért vagyunk a világon és akkor
leszünk otthon benne, ha mi önmagunkkal békében vagyunk. Az
önmagunkra és közösségeinkre való találáshoz legyenek Wass
Albert gondolatai az irányadók. „...Bízok abban és szívbõl
remélem, hogy Európa lakossága – történelmi tapasztalatai
alapján – elég fejlett ahhoz, hogy végre valahára megalkothas-
sunk egy olyan pompás földrészt, melynek minden fiára egyfor-
mán süt a nap, s melynek többnyelvû népe, békés egységben élve,
mindegyik a maga kultúráján keresztül közelítheti meg Isten
országát”. „Mert oda sok az út, de egy a kapu!”

A fiatalkor szenvedélyei, az embertársakhoz fûzõdõ kapcso-
latok az életkor növekedésével változnak, és a békés együttélés
érdekében megtanulunk, vagy rákényszerülünk a toleráns maga-
tartásra. Mindez nem megy simán, hiszen különbözõ kapcso-
latainkban más-más módon viselkedünk egymással. Házastár-
sunkkal zsörtölõdünk, beosztottainkkal gúnyolódunk, fõnö-
keinknek hízelgünk, barátainkkal csipkelõdünk, gyermekeink-
nek prédikálunk.

Töltse el szívünket vitában az elszántság, vereségben a dac,
gyõzelemben a nagylelkûség, békeidõben pedig a jóindulat. Ne
csak keressük a békét, de járjunk is utána, konzultálva saját lelki-
ismeretünkkel.

Balikó Fernc

A béke kultúrájának
megteremtése
- Háború, vagy béke -

A szerkesztõ jegyzete

A kevesebb több
Az elmúlt másfél évben lapszámról lapszámra nõtt a cikkíró kedv Almádiban. Elõbb egy-egy

tudósítás, hír, mûsor-ajánlat, képösszeállítás nem fért bele az éppen szerkesztés alatt álló lapszámba,
késõbb egy-két újságoldalnyi kézirat jutott ugyanerre a sorsra. A ’túltermelési válság’ az óév végén
tetõzött: a 16 oldalra 21 oldalnyi volt a kézirat-kínálat! Azaz 5 újságoldalnyi írás és kép tíz-húsz
szerzõjének kellett volna magyarázkodnunk: nincs semmi bajunk a cikkével, fényképeivel, csak éppen
nem fér a lapba… S bármilyen megértõ is szerzõink többsége, néhányan biztosan megbántódtak volna.
Szerencsére a lapunkat kiadó alapítvány a segítségünkre sietett, és decemberben 16 helyett 20 oldalas
lehetett az Új Almádi Újság, így – egy-két kivételével – valamennyi cikk megjelenhetett.

Hasonló bõkezûségre – hónapról hónapra 20 oldalas lap megjelentetését lehetõvé téve - akkor
futná az Almádiért Közalapítványnak, ha többen és a jelenleginél nagyobb összeggel támogatnák
kiadónkat városunk vállalkozásai, cégei, más szervezetei, tehetõsebb polgárai közül. Addig is, míg
ez bekövetezik, a lap szerkesztõinek kezelnie kell a kialakult helyzetet. Ezért arra kérjük szerzõinket,
igyekezzenek minél rövidebben megírni mindazt, amit erre méltónak éreznek! Egy-egy írás lehetõ-
leg ne legyen egy oldalnál hosszabb. (A szabvány kézirat egy oldala - számítógépen 12-es betût,
1-es sorközt használva - 50 sorból áll.) Egyben arra is kérjük a lapunkban írásokkal, cikk-összeál-
lítással rendszeresen megjelenõ intézmények vezetõit, illetve cikkíróit, hogy egy-egy szervezetrõl
egy-egy lapszámba legföljebb egy oldal terjedelmû kéziratot kínáljanak lapunknak. Több megjelen-
tetésére – sajnos – nincs lehetõségünk.

Szerzõink akkor járnak jól, ha maguk is gazdálkodnak a cikk-terjedelemmel! Mert ha nem túl
bõbeszédû egy-egy írás, nem kell a szerkesztõnek hozzányúlnia, megrövidítenie. Ami pedig talán
ennél is fontosabb: a pontosan megfogalmazott, alaposan végiggondolt rövid írás mindig hatásosabb,
mint a hosszú lére eresztett, terjengõs cikk. Azért is hatékonyabb a rövidebb tudósítás, jegyzet, beszá-
moló, mert azt esetleg el is olvassák azok, akik lapunkat kézbe veszik. A betûtenger-számba vehetõ
hosszadalmas cikkekbe (a tapasztalatok szerint) ritkán merülünk. Ugyanez igaz a képek közlésére is:
tucatnyi helyett a legjobb egy-két felvétel közreadásának van igazán értelme. 

Úgyhogy gyorsan be is fejezem… 
Boldog új évet kíván a szerkesztõ bizottság nevében az Új Almádi Újság minden kedves olvasójá-

nak és lapunk minden szerzõjének Sarusi Mihály

Nagy Gáspár: A fény megérkezik…
Itt vagyunk

és most már ez lesz az otthonunk
ez a berendezetten is ideiglenes világ

ahol
tapintható a föld a víz a nád

és a hegy
és a hegy tövén a kõkereszt

amint tapintja ízleli csókolja a fény
a valahonnan valahová utazó örök sugár

minden megszentelt évszak vándora
mely áthatol nappalon és éjszakán

átüt sziklán és márványpalotán
bársonnyá simult
szívburkok falán

gyönyörû törvényeivel
irdogál

bizony mondom:
nagy fénnyel úgy irdogál

hogy kimondja csöndben önmagát
s mint ahogy a kivetett háló várni tud

a lélek Genezáreti taván
a tó és a tenger

az ígéret szerint türelmes
csitítja magát…

és a fény megérkezik akár

az ég komor felhõibe befûzött
arany-ezüst fonál

mint nagy tûk öltése nyomán
a különös nyári rianás

aki hallja már mindent tud
ott legbelül kivált

vakon is lélekbiztosan 
helyettünk is szilárdan áll
és mégis hangtalan zokog

a ránk bízott remény
mert szemközt az árulás

útja kanyarog
az Olajfák hegyén

de itt      de itt
mégis boldog voltam:

ahogy Ágoston mondaná
moriebar vitaliter
megint     megint

életre haldokoltam

Nagy Gáspár Udvardi Erzsébet tárlatához írott
versét Mohai Gábor elõadómûvész, az MTV
munkatársa szavalta el. Kerényi Imre tartott
kiállítás-megnyitót. Közremûködött Kováts
Péter és Bendik Ágota hegedûmûvész.

Szétáradt december 4-én a fény Almádiban
Udvardi Erzsébet Kossuth-díjas festõmûvé-
szünk harmincnál is több, karácsony gondo-
latkörében fogant képeirõl. Mítosz erejû, arany-
ezüst ragyogású remek mû valamennyi darab.
Végtelen idõbõl ránk sugárzó reggelek, fényittas
nappalok, holdhalovány esték... A várakozás
misztériumával és a megérkezés békéjével.
Örömhírrel, biblikus történetekkel.

Ünneplõ sokaság hallgatta a versbe írott
zsoltárt. Pest-budai, veszprémi, alsóörsi, csopa-
ki, füredi, badacsonyi, Balaton-parti, Bakony-
vidéki áhítatos arcok a lelkesült tömegben.

Létünk talányos titkairól festményekbe szõtt
örök kérdésekre kerestük a választ... Udvardi
közel hozta hozzánk a földit és a túlnanit. Úgy
alkot, mint idevaló õsi mestereink. Ahogy a
kõmûves illesztette egymáshoz a faragott permi
vörös homokkövet. Ahogy fehérizzó vasból
szerszámot formált a kovács. Metszette termõre

szõlejét a gazda. Kerített hálójával a halász.
Faragott korpuszt fából a pásztor. Mesterien!

Emberi utunk a fölemelkedésért vívott szü-
netlen küzdelem. Fénykeresés, hogy megleljük
a harmóniát. Legjobb tán, ha mindig a bölcs
intés szerint: „takarulj, õrízd gyümölcsöd a
nyomodba lépõk erejét növelni, élj türelemmel
jegenyeként ég s víz egymásbafürdõ végtelenjei
közt!” 

Albrecht Sándor

Karácsonyi üzenet Almádiból
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A második világháború végén Litéren
vértanúvá vált munkáslány, Bódi Magda
halálának 60. évfordulóján kétnapos
megemlékezés volt a Balaton-melléki
faluban. Az egykori kastélyból lett isko-
la udvarán (a gyilkosság tetthelyén,
illetõleg a vértanúság helyszínén) meg-
tartott ünnepi szentmisén a fõpapok a
mintegy ezer helybélivel és környékbeli
zarándokkal azért imádkoztak, hogy
Bódi Mária Magdolna mielõbb elnyer-
hesse helyét a magyar szentek és boldo-
gok körében. 

A vértanú munkáslány boldoggá
avatására az elsõ elõkészületeket mind-
járt a háború után megtették, ám az
okmányok „valahol Esztergom s
Vatikán között” elvesztek. A boldoggá
avatási eljárást a rendszerváltozást
követõen indították el újra a veszprémi

egyházmegyében. Hogy az odahaza, Fûzfõn és Litéren Magdiként emlegetett vér-
tanúról nem csupán a környékbeliek tudnak, bizonyság rá a müncheni Életünk
címû folyóirat 2004. végi száma: a külhonban élõ katolikusok püspöke karácsonyi
körlevelében Brenner János, Salkaházi Sára és Kaszap István társaságában az egy-
házi elismerésre váró, „az egyszerû népbõl fakadó fiatalok” közt említi Bódi
Magdát. A 24 éves leányt 1945. március 23-án gyilkolta meg egy „fölszabadító”
katona, amiért a néhány évvel korábban örök szüzességi fogadalmat tevõ Magda
védekezni merészelt az erõszakkal szemben.

A vértanúvá tett litéri munkásleány Fûzfõgyártelepen, a Nitrokémiánál dolgo-
zott. Erõs vallásossága kolostorba, valamelyik nõi rendbe vitte volna, de ezt a
családi körülmények lehetetlenné tették (szülei a kilétet igazoló okiratok
hiányában nem házasodhattak össze, ezt csak a háború végén, a rendkívüli
helyzetben tehetik majd meg). Magdi föltalálta magát s gyári munkásnõként szol-
gálta egyházát. Nehéz sorsú, sokszor durva munkásemberek között kellett megél-
nie a vallást, segítenie a rászorulóknak. 

Megszervezte a Katolikus Dolgozó Lányok Szövetsége fûzfõi csoportját. Ki
akart menni a frontra a sebesült magyar fiúkat ápolni, de a gyár nem engedte, szük-
ség volt rá, hát otthon segített: a DL-tagokkal eljártak a rászorulókhoz (például
beteg asszony helyett fõzni, takarítani), maga is tartott lelkigyakorlatot, együtt for-
dultak imával Istenhez népünkért, vitte a segélyszállítmányt a balatonfüredi kato-
nai kórházba. Élete arra is példa, hogy nem vallásos közösségben is lehet vallásos
emberhez méltó módon élni – magyarázza az érdeklõdõnek Szécsi Ferenc, a litéri
leányegyházat is pásztoroló balatonfûzfõi egyházközség plébánosa.  

A szovjet csapatok bevonulásakor a litéri kastély udvarán kialakított óvóhelyen
húzták meg magukat a megszállóktól rettegõ asszonyok és leányok. Hogy nem ok
nélkül tartottak a magukat utóbb fölszabadítónak kikiáltó vöröskatonáktól, Magdi
vértanúhalála a bizonyság rá. A földalatti óvóhelyhez érkezõ két szovjet katona
egyike erõszakoskodni kezdett Magdával, mire a fiatal lány védekezni próbált és
elfutott. A „felszabadító indulatában” megsértett, földühödött fegyveres több
lövéssel agyonlõtte Magdát, aki az udvaron adta át lelkét a Teremtõnek. Utolsó
szavai rákerültek a bronz mellszobor márvány talapzatára: „Uram, Királyom!
Végy magadhoz”.  A Lesenyei Márta Munkácsy-díjas szobrászmûvész által alko-
tott mû márvány talapzatán, Magda vértanúhalálát érzékeltetve, golyó ütötte sebek
– lövéssorozat okozta nyomok - láthatóak. 

A litéri sírkertben ennyi áll a márványkereszten: 
„BÓDI MÁRIA MAGDOLNA 1921-1945. 

BOLDOGOK A TISZTA SZÍVÛEK,
ÕK MEGLÁTJÁK ISTENT.“ 

Magda testvérének a leánya, Bódi Mária (Kovács Elemérné) Almádiban él. Az
unokahúg (született 1947-ben) így emlékezik mindarra, amit a családban hallott.

Galambos Miklós (szombathelyi) apát a veszprémi börtönben hallott Magdáról.
Eljött hozzánk, nagyon sokat beszélgetett nagyapámmal, nagyanyámmal. Õ írta
meg a nagynéném életrajzát „Ketten egy cél felé” címen, „Szent Goretti Mária és
Bódi Magdi útja” volt az alcíme. Az elsõ rész Szent Goretti Mária életútját írja le,
akkoriban avatták szentté, amikor a könyv elkészült, õt a szomszédfiú ölte meg.
Goretti Máriának több kistestvére volt, sokat segített a szüleinek. A fiú meg akar-
ta erõszakolni, védekezett és erre megölte. Õ parasztlány, nagynéném munkáslány,
ezért párosította õket. A kézirat kétharmada Szent Goretti Máriáról szól, tele
fényképpel.

Nagymamám 1970-ben halt meg, nagyapám 1959/60-ban, amikor hetedikes
voltam. Az elsõ unoka lettem, naponta nagymamáéknál voltam. Litéren nõttem föl,
apám, Bódi Gyula 1980-ban halt meg, 2002-ben édesanyám. Reménykedett, hogy
megéri Magdi boldoggá avatását.

Ezt a könyvet akarták Veszprémbõl a püspökségrõl fölterjeszteni. A többi
példány megsemmisült, csak a mienk maradt meg. 1969-ben az édesanyámtól kap-
tam, ugyanúgy eldugtam! Amikor Temesi atya könyvét (P. Temesi Ferenc:
Tanúságtétel liliommal, vérrel – egy gyári munkáslány élete és vértanúsága,
Bp.1997.) a kilencvenes években megláttam a templomban, jutott eszembe, hogy
jaj Istenem, nekem ez megvan! Fölajánlottam a katolikus kiadónak, de azt
mondták, túl vastag, inkább a rövidet adják ki. A gépelt oldalakból álló könyv most
Szécsi plébános úrnál van. 

Temesi atya csoda-leírást várt az emberektõl (hogy alátámaszthassák a boldog-
gá avatási kezdeményezés jogosságát). Engem is többször ért csoda! Ötéves
voltam, amikor hirtelen megnyúltam, szemtengely-ferdülést kaptam, nagyon
rosszul láttam. Szemüveget kaptam, édesanyám Pestre vitt, ahol a fõorvos asszony
azt mondta: nem mûtik, mert elnövöm. Ha nem, akkor mûtik. Fejlõdési rendel-
lenesség volt. A veszprémi Lovassy Gimnázium negyedikese voltam, mindenki
tudta, hogy megmûtenek, de én szorgalmasan imádkoztam. Egyszer csak érzem,
furcsán húz a szemem. Levettem a szemüveget, jó! Meggyógyultam! Egyik napról
a másikra. Ennek tudom be, hogy Õ segített nekem.

Édesapám orosz hadifogságban volt, 1945-ben Budán fogták el. Nagybátyám,
Bódi János angol fogságban. Amikor a nagynéném meghalt, fogságban voltak.
Hárman a családból a legközelebbi hozzátartozók közül: egyiküket lelövik, másik
kettõ fogságban. 

A három Bódi testvér: Bódi Gyula (három lánya van), Bódi Magdi, Bódi János
(neki a két házasságból négy gyermeke van).  János a legkisebb, 1957-ben a gyár-
ban fölrobbant a felesége (akkor a Nitrokémiánál kilencen haltak meg e baleset
miatt). Én elõbb Veszprémben a honvédségnél dolgoztam, majd Fûzfõre kerültem
én is a Nitrokémiához. 1969-ben költöztünk Almádiba. 

Nagymama odaállt volna, hogy inkább õt lõjék le, de az tartotta benne a lelket,
hogy ott a két fia, akikrõl semmit sem tud!

Tizenkét éves kora óta árva volt a nagymamám, attól fogva cselédeskedett. Erdélyi
származású, szilágysomlyói, más szerint máshonnan való. A mai Magyarország
területére gyermekként került, Pesten a lõszergyárban dolgozott, ott ismerkedett meg
édesapám apjával. Nyika Mária. A második férje, Bódi János tót származású, nem
volt senkije, apátlan-anyátlan, ezért nem voltak papírjai. Kocsis volt.

Édesapám, Gyula másfél éves (1918-ban született), amikor nagyanyám és
nagyapám összekerültek. Magdi 1921-ben, János 1923-ban született. Nagyapám
gazdálkodott, pici földje volt, kis szõlõ, kis búza az 1950-es években. Elõtte és utána
is, élete végéig fuvarozott, a Belspednél is dolgozott, végig lovat tartott. Titó nevû
lova volt. Édesapám 1949-tõl dolgozott a fûzfõi gyárban, a nagybátyám is a Nitrónál.

Magdi? Borzasztóan eleven, élénk kislány volt, gyorsan elcsattant a keze. Nagyon
igazságszeretõ volt! Nagyon kedves, nagyon szerette a szüleit, a családját. Szeretett
énekelni, verset szavalni. Amikor lelõtték, nagyapa a karjába vette és kiabált:

- Megöltétek a gyermekemet!
A háború vége felé jött a söpredék. A temetõben, Magdi mellett, mások is fek-

szenek, akiket akkor öltek meg. Férfi sírja, aki védte a feleségét, agyonlõtték! Ott
Litéren többen is voltak, akiket ugyanúgy agyonlõttek az oroszok. A családban
mesélték, hogy például a Cece melletti pici faluban, Hardon a helybeli magyarok
között is voltak olyanok, akik mutatták az oroszoknak, hol vannak, melyik házban
vannak nõk! Odaküldték! 

Néhányam ma is élnek Litéren azok közül, akik együtt voltak Magdival DL-
lányok. Mindeddig mélyen hallgatniuk kellett. Most is, a hatvanadik évfordulón,
a faluban sokan meglepõdtek, nem tudtak róla. Más meg, aki most nagyon mutat-
ta magát, az elmúlt évtizedekben nem éppen katolikushoz méltó módon
viselkedett. Mi akkor is jártunk templomba, édesanyám volt a harangozó és a
sekrestyés.  

Késõbb egyszer – az ötvenes években - bementek a veszprémi püspökségre,
hogy megtudják, hogy áll Magdi boldoggá avatási ügye. A püspök elmondta, hogy
az iratokat, köztük a Magdiról írt könyv kéziratát is, a politikai rendõrök elvitték.
Kérték tõle, adja oda nekik. Mit adjon oda, nem tudja, mirõl beszélnek, különben
is, hogy gondolják – háborodott föl a fõpap. A titkosrendõr odament, kivette és
elvitte. Tudta, melyik szekrény melyik fiókjában van.  

A veszprémi érsekségen a közelmúltban újra elõvették Bódi Magda ügyét.
Reméljük, most eljut Vatikánvárosba a bakonyi-balatoni boldoggá avatási
kezdeményezés. 

A kézirat fényképekkel teli – talán egyetlen - példányát almádi otthonában õrzi
Bódi Mária; a többi az ávéhá kezére került, s ki tudja, maradt-e nyomuk. Az
elmúlt fél évszázadban senkinek sem jutott eszébe kiadni e forrásmunkát. A
szerzõ Dr. Galambos Miklós, címe: „Ketten egy felé… Szent Goretti Mária és
Bódi Magdi útja”. Kézirat gyanánt, áll még a címlapon, s hogy 1955.
Karácsonyára készült el.

Az elsõ rész (Szent Goretti Mária küzdelme és diadalútja) az olasz
parasztlányról szól, a második (Ki volt Bódi Magdi?) a mi vértanúnkról. A minket
érdeklõ rész terjedelme vagy száz hagyományos gépelt oldal. Elõszavában a szerzõ
így fogalmaz: Ez az életrajz – jelentõs részben – nem eredeti munka. Csak a keret,
a beosztás új. Egyébként azok meglátását tükrözi és elbeszélését nyújtja, akik közel-
rõl ismerték Bódi Magdit, majd nagy szeretettel és lelkiismeretességgel gyûjtötték
össze életének és vértanúságának történetét. 

A szombathelyi apátnak mondott szerzõ, Galambos Miklós Bódi Magdi életútját
fölrajzoló munkájának elsõ fejezete élére a Fûzfõ angyala címet választotta. A kis
(reménybeli) kötetet a szigligeti szülõházról, a mámapusztai cselédlakásról, a
fûzfõi munkásmissziót végzõ kerékpáros leányról, a család litéri otthonáról
készült, a kéziratban megõrzött eredeti fényképek szemléltethetnék. Úgy, ahogy
azt a szerzõ éppen fél évszázada elgondolta; remélhetõleg nem hiába.

Litéri boldog Magda. Boldog Litéri Munkás Magdi. 
- Bátor Litéri Szûz, könyörögj érettünk! 
…Boldog, aki úgy hisz, mint Bódi Mária Magdolna hitt, míg engedték neki,

hogy higgyen. Nyugodjék békében! 
Mi pedig merítsünk erõt Magdi hõsiességébõl, tisztességébõl, Isten- és ember-

szeretetébõl, tisztaságából.
K. M.

Fûzfõ angyala
- A nõi tisztaság és tisztesség vértanúja, Bódi Magda -
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Képválogatásunk az elmúlt esztendõ legjel-

legzetesebb pillanataiból örökít meg néhányat. A

fényképek nemzeti ünnepeinken, mûsoros ren-
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dezvényeinken, vagy éppen hétköznap készültek

a tóparttól a Malomvölgyig egy sor jeles almádi

helyszínen télen és nyáron, õsszel és tavasszal...
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„Békesség nektek” (János evangéliuma 20,19)

ÁLDÁS - BÉKESSÉG
Mi, almádi reformátusok

Január:
Boldogasszony hava

A hónap egyházi ünnepei
Diakóniai gyakorlatom a

Balatonalmádi református gyülekezetben
Nevem Orosz Andrea, jelenleg a Nagykõrösi Tanítóképzõ Fõiskolai Kar

általános szociális munkás-diakónus szakpár harmadéves hallgatója vagyok.
A harmadik év, nálunk szociális munkás-diakónusoknál gyakorlattal telik.
Gyakorlatunk során az ország különféle helyeire eljuthatunk. Egy kis ízelítõ
abból, hogy milyen sok területe létezik ennek a hívatásnak. Az elsõ gyakor-
latomat fogyatékkal élõk között töltöttem, aztán jöttem ide a balatonalmádi
református gyülekezetbe, de ezen kívül még elõttem áll jó néhány hely, mint
például gyermekvédelem, családsegítõ szolgálat, kórház, idõsek otthona,
misszió, amibe beletartoznak a következõk: rehabilitációs központok,
kismamaházak, cigánymisszió.

Nem Magyarországon születtem, és most is csak ideiglenes az itt
tartózkodásom. Kárpátaljáról érkeztem és ott is élek a szüleimmel. Az érettségit
Kárpátalján a Nagyberegi Református Líceumban tettem le. Itt jelentkeztem
erre a szakpárra. Hogy mit is jelent a szociális munka és a diakónia? Saját
szavaimmal élve: segítségnyújtás azoknak az egyéneknek, családoknak, cso-
portoknak, akik az életük bármely területén nehézségekbe ütköznek, és nem
látnak reményt gondjaik megoldására. A szociális munka és diakónia csak
együtt tud igazán mûködni. Nem válaszható szét a kettõ, mert egyiknek szük-
sége van a másikra. Csak úgy tudok a másik emberen segíteni, ha azt szeretet-
bõl teszem, és hálából azért, amit Isten Jézus Krisztusban tett értem. Még nem
vagyok szociális munkás-diakónus, de azt már tudom, hogy ezt a legnehezebb
megtenni, önzetlenül segíteni a másik embernek, szeretettel odafordulni hozzá
még akkor is, ha õ esetleg nem kedvel engem. Ezt a hívatást csak az Úrral lehet
végezni, mert nélküle értelmetlenné és üressé válik az egész. Ma már tudom,
hogy nem véletlenül vagyok a fõiskolán, Istennek terve van velem.

Egy kicsit félve érkeztem Balatonalmádiba. Egyrészt azért, mert nagyon
messze kerültem a többi csoporttársamtól, másrészt, mert elsõ alkalommal jöt-
tem egyedül teljesen vadidegen helyre. Ez nekem még nagyon új.
Megszoktam, hogy mindig volt mellettem valaki. Tipikusan zárkózott
egyéniség vagyok és ezért féltem a beilleszkedéstõl is. De az itteni fogadtatás
folyamatosan megtörte bennem a feszültségeket és a zárkózottságot is vala-
mennyire. Bár nem Balatonalmádit jelöltem elsõnek a gyülekezeti gyakorlati
lehetõségek közül, most mégis azt mondom, tudta az Isten, hogy nekem itt kell
lennem, ide kell jönnöm. Hálát adok az Úrnak, hogy ez alatt az egy hónap alatt
mindvégig velem volt és fogta a kezemet.

Nagyon sok mindenbe volt lehetõségem belelátni. Többek között részt vet-
tem bibliaórákon (az Úr segítségével tartottam egy áhítatot, amelyet a
gyülekezet szeretettel fogadott, köszönöm), hittanórákon, konfirmandus
órákon, ifjúsági órákon, családi látogatásokon. Jó volt tudni és érezni, hogy az
Isten ott van ezeken az alkalmakon, és minden alkalom után feltöltõdve mehet-
tem haza, mert az Isten mindig tudott újat mondani. És hát nem utolsó sorban
részt vettem az adminisztrációban is, amit azért tartok lényegesnek megem-
líteni, mert amíg nem láttam, addig nem tudtam el sem képzelni, milyen sok
papírmunkával jár is a lelkészi munka. Hihetetlenül hatalmas diakónia az, amit
a lelkipásztor és családja nap mint nap tesz. Minden nap tanultam valami újat
és ezt nagyrészt Steinbach József lelkipásztornak köszönhetem.

Szeretnék köszönetet mondani annak a családnak, amely a négy hét
folyamán szállást nyújtott számomra és szinte családtagnak tekintettek engem.
És hát köszönettel tartozom a gyülekezet minden egyes tagjának a szívélyes
és szeretetteljes fogadtatásért mind itt Almádiban, mind pedig Balatonfûzfõn.
Az õ kedvességük sokat segített abban, hogy be tudjam illeszkedni a
gyülekezetbe és, hogy otthon tudjam magam érezni.

Orosz Andrea - szociális munkás-diakónus

A hónap a nevét a kétarcú római istenrõl, Janusról kapta. Ebben a hónap-
ban - a régi Rómában - Janus tiszteletére az emberek jókívánságokat mondtak
egymásnak, ajándékokat adtak, mulatságokat rendeztek, melyek nem voltak
mentesek a kicsapongásoktól sem. A Julius Caesar féle naptárreform után
került a római újév kezdete január elsejére. Erre a napra, mely zajos ünnepeirõl
volt híres, a kereszténység térnyerése után egy új ünnep került: Jézus körül-
metélésének ünnepe. Az új évet egyébként Európában változó idõpontokban
kezdték, hazánkban például december 25-én. Egységessé a Gergely-féle nap-
tárreform után vált az évkezdet Európában, mely a rómaival egyezõen január
elseje lett. Így a körülmetélés mellett az egyház az újévet is köszönti, hálát ad
az elmúlt év ajándékaiért, és könyörög az új esztendõre Isten segítségéért.
Mindemellett ez a nap Mária Istenanyaságának is a napja. Máriát ünnepeljük,
aki a földön élõ lányok közül egyedül volt méltó, hogy az Isten anyja legyen,
és az õ oltalmába ajánljuk magunkat, családunkat és az egész új évet.

Január 6-a különleges ünnep, hiszen az ortodox és a görög katolikus egy-
házban erre a napra esik karácsony. A római katolikus egyházban pedig ezen
a napon az egyik legrégibb egyházi ünnepet, a vízkeresztet üljük. Ezen a napon
a három királyok látogatására emlékezünk, akik egy csillagot követve nap-
keletrõl jöttek, hogy felkeressék az új királyt. Ismeretlenül, messzirõl, a Lélek
szavát hallgatva keltek útnak, és gondolkodás nélkül fogadták el királynak az
istállóban, állatok között fekvõ, szegény és számkivetett csecsemõt, hódoltak
elõtte, és ajándékot adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.

A vízkereszt napján arról is megemlékezünk, hogy Jézus mielõtt
megkezdte volna nyilvános mûködését az emberek között, mielõtt tanítani,
gyógyítani kezdett volna, Keresztelõ Jánoshoz ment, aki beszédeivel bûnbá-
natra indította az embereket. János szavainak ereje volt, sokan gyûltek köré,
hallgatták õt, és bûnbánatuk jeléül a Jordánban megkeresztelte õket. Jézus is
megkeresztelkedett Keresztelõ Jánosnál, bár János felismerte Jézust, és nem
akarta megkeresztelni, hiszen az Isten Fia bûntelen. Jézus megkeresztelkedése
után megnyílt az ég, és a Szentlélek galambként szállt le Jézusra, és Isten hang-
ja hallatszott az égbõl, aki tanúságot tett Jézusról.

Ezen a napon emlékezünk meg továbbá Jézus elsõ csodájáról, a kánai
menyegzõrõl. Fiatal rokon esküvõjére volt hivatalos Mária és Jézus. A lako-
dalmon elfogyott a bor, és Jézus, anyja kérésére, segített a fiatalokon, hogy ne
maradjanak szégyenben. Borrá változtatta a vizet a korsókban.

A hónap népszokásai
Január elseje, az új év kezdete, már a reneszánsz korától egész Európában

a szerencsekívánságok, varázslások ideje mind az egészséget, gazdaságot,
háztartást és a családot illetõen. Igyekeztek biztosítani a következõ évre a
szerencsét. Úgy tartották, amilyen az új év elsõ napja, olyan lesz az egész év.
Ezért, például, nem adtak ki semmit a házból, mert akkor az egész évben ki-
megy majd onnan. Kora reggel a kútnál mosakodtak, hogy egész évben fris-
sek legyenek. Nem ettek baromfit, mert az elkaparja a szerencsét, helyette
disznót ettek, mert az elõtúrja. Lencsét, kölest fogyasztottak, hogy bõvében
legyenek a pénznek. Egy másik európai szokás a diákok újévi köszöntése
hazánkban is jellemzõ volt, amikor adományokat is gyûjtöttek. Ennek a
diákköszöntõnek a legismertebb szövege a Dunántúlon a következõ volt:

Boldog újévet! 
Bort, búzát, barackot,
Kurta farkú malacot,
Szekerembe kereket,
Köcsögömbe feneket,
Poharamba vörösbort,
Hadd ihassak bõven,
Az új esztendõben! 

Pár nappal az újesztendõ megünneplése után, vízkeresztkor az egyház által
megszentelt vízzel meghintették a szobát, a kertet, a gazdasági épületeket, az
ólakat, hogy óvjon mindent az Isten áldása. Már Mátyás idejébõl vannak ada-
tok a házszentelésre. Ekkor a pap szentelt vízzel hintette meg a házat, és szen-
telt krétával valamelyik szemöldökfára írta az évszámot és a három király
nevének kezdõbetûjét. (GMB, melyet a borbarát balatoniak így „fordítanak”
le a maguk nyelvére: Gáspár, Menj Borért! – a szerk. megjegyzése.) A szen-
telés védi a házat minden ártó szándék ellen. A vízkereszthez kötõdik a
háromkirályjárás és a Heródes-játék is. Ezek dramatizált formában adták elõ
a napkeleti bölcsek látogatását egészen a betlehemi gyermekgyilkosságig,
melyre Heródes adott utasítást, féltvén hatalmát az újszülött királytól. Férfiak
és fiúk játszottak bennük, akik házról házra járva adták elõ kis jeleneteiket.

Szabó Kalliopé

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
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1. sor (alsó sor; balról-jobbra)
Pósa Amanda, Németh Virág, Csongrádi Eszter, Szenthe Réka, Tátrai Kevin
2. sor
Mester Csíki Domonkos, Kisházi András, Felföldi Luca, Kováts Zsuzsanna,
Gergelyi Ádám, Bors Luca
3. sor
Selmeczi Bence, Egressy Levente, Pósa Tünde, Szerdahelyi Borbála, Jósa Adél,
Sári Zsófia
4. sor (álló sor)
Kovács Elina, Kovács Nikolett, Stelcz Rebeka, Horváth Norman, Pete Roland, Góg Margit
Osztályfõnök: Kucserkáné Moravcsik Katalin

A Györgyi Dénes Általános Iskola
1. osztálya Aki olvasta már a National Geographic novemberi számát, már bizonyára

gratulált Novák Lászlónak. Közismerten szerény természetfotós barátunktól
valószínûleg sohasem tudtuk volna meg, hogy milyen elismerésben részesült. 

Lássuk, mit ír a National Geographic. 
„...Novák László, aki a kiöntött Répce árterületén, Csáfordjánosfánál

örökítette meg a természet egy csodálatos pillanatát. A képen egy tõ tavaszi
tõzike, mellette a vízen a körülötte lévõ magas tölgyfák tükörképe látszik. A
fotót a zsûri A növényvilág dicsérete kategória elsõ díjával jutalmazta. Ezt a
díjat felnõtt magyar fotósnak eddig még nem sikerült elnyernie. Nekem is régi
vágyam volt, hogy jó helyezést érjek el a BBC versenyén. És ha nem is a fõdí-
jat sikerült megkapnom, amelyet mindenki csak a természetfotósok Oscar-díjá-
nak hív, fotós pályafutásom csúcsa ez az elismerés - mondja Novák László.“

A minden évben megrendezett BBC Wildlife Photographer of the Year
verseny képeit tartalmazó könyvben tehát ezúttal Novák László képeit is meg-
találhatjuk, Máté Bence képeivel együtt. Ezen a versenyen az idei év volt a
legsikeresebb a magyar természetfotózás történetében, nagy öröm, hogy almá-
di természetfotós barátunk ide hozta haza a díjat. Novák László szerényen,
csendben megcsinálta a csodát - példát vehetünk róla. 

FL

Gratulálunk, Novák Laci!

...És Vathy Zsuzsával, mert együtt jött fél éve városunkba a kitûnõ íróházaspár.
Szóval az örömhír: valami kis közünk nekünk is van a Kossuth-díjas író, Lázár

Ervin 2005-ös Prima Primissima díjához, ugyanis Lázár és Vathy – Vathy Zsuzsa
és Lázár Ervin – újabban Almádi Tisztviselõtelep nevû fertályán is mind gyakrab-
ban megfordul. Tavaly nyáron házat vettek nyaralónak, családjuk pihenõhelyének,
s a maguk balatoni írótáborának... Rajtunk is áll, mennyire és mikor válnak vala-
mennyire almádiakká is.

Lázár Ervin Budapesten született 1936. május 5-én – tehát az idén lesz 70 éves! -,
gyermekéveit viszont (a könyveiben Rácpácegresként emlegetett) Alsórácegrespusz-
tán töltötte. A Tolna megyei pusztai élet meghatározó élményvilágnak bizonyult
Lázár számára, írásaiban rendre visszatér abba a környezetbe, amely Illyés Gyulának
is sokáig a világ közepét jelentette. Az egyetemi évek után újságíró és szerkesztõ
Pécsett, majd a fõvárosban (1992-tõl a közelmúltig a Hitel címû irodalmi folyóiratnál
is tevékenykedik), s szabadfoglalkozású íróként teszi olvasói asztalára könyveit. A
József Attila-díjat 1974-ben, a Kossuth-díjat 1996-ban nyerte el. Írásainak szakmai
értékelõi a mûveibõl áradó derût, a valóság és a képzelet gyermekkönyveiben való
összefonódását, felnõttek számára írt elbeszéléseinek ’tündéri realista’ hangját eme-
lik ki. Szegény Dzsoni és Árnika címû meséjébõl 1983-ban film is készült.
Gyermekmeséket, állattörténeteket, regényeket, hangjátékokat egyaránt ír, nem egy
munkáját több idegen nyelvre is lefordították.

Vathy Zsuzsa a mi bakonyi-balatoni tájunk szülötte, egykori veszprémi diák, s
az õ erõs kötõdése hozzájárulhatott ahhoz a döntéshez, hogy most a Tó-parton is
otthont próbálnak teremteni maguknak. Az írónõ Pápán született, a Veszprémi
Egyetemen végzett vegyészmérnök, férjéhez hasonlóan újságíró és lapszerkesztõ
volt az elmúlt évtizedekben. Elbeszéléseire, regényeire, riportkönyveire a hiteles,
pontos környezetrajz, a realista látásmód jellemzõ; József Attila-díjat 1986-ban
kapott. Vathy Zsuzsa könyvei gyakran önéletrajzi fogantatásúak, így azokban
megjelenik a bakonyi-balatoni táj és ember is.

Mindkettejüknek a Balatonhoz való vonzódását nyilván erõsítette, hogy gyer-
mekeikkel – meg persze barátaikkal – évtizedek óra rendszeresen eltöltenek
néhány hetet a szigligeti irodalmi alkotóházban. Hogy most Almádiban nekiáll-
hatnak a maguk ’balatoni írótáborának’ megalapozásához, mindennapivá tehetik
a Tóval és a balatoni emberrel való, korábban csak évi néhány hétre szóló (kellemes
és hasznos) találkozást.  

Lázár Ervin december 8-án nyerte el az irodalmi Prima Primissima (az ’elsõk
között az elsõ’-nek, ’legeslegelsõ’-nek járó) díjat. S az elsõ, errõl született legendát
már másnap, 9-én hallhattam a Nagy Magyar Alföld kellõs közepén. A (róla szóló)
mese szerint a díjkiosztó ünnepély díszes gyülekezetében a díjnyertes íróhoz oda-
ment egy asszony, elétette a Csukás-összest és – Csukás úrnak szólítva Lázár Ervint
- arra kérte, írjon már néhány ajánló szót a gyermekeinek! Mire Lázár – mondom, a
másnapi adoma szerint – szó nélkül dedikálta Csukás István  könyveit, persze írótár-
sa nevét írva az ajánlások alá. Csak valahogy (barátbosszantásul? mert hogy - meg
nem erõsített hírek szerint - meg nem hirdetett verseny folyik a két író közt a leg-
nagyobb mai magyar mesemondó címért...) a szöveg tele lett ’hejesirási’ hibával. 

Szóval hogy: Isten hozta minálunk Vathy Zsuzsát és Lázár Ervint! Érezzék
otthon magukat Tolna-Baranya, meg Pest-Buda után a Bakony, meg a Balaton
vidékén is. És szülessen minél több mese, elbeszélés, regény Almádiban a Lázár-
Vathy mûhelyben. Hogy majd – ’mellesleg’ - együtt ünnepelhessük itt, Almádiban
Vathy Zsuzsa Kossuth-díját, Lázár Ervin ki tudja melyik további kitüntetését...
Mindenek fölött pedig: új könyveiket.

S. M.

Kis almádi irodalomtörténet

Prima Primissima-díj
Almádiba: Lázár Ervinnel...

Karácsony harmadnapján Vörösberényben a római katolikusok ismét megtar-
tották a János napi boráldást. A templomban az almádi-vörösberényi egy-
házközség plébánosa és káplánja, János atya és Gábor atya celebrálta a hagyo-
mányos boráldást, amelyre ismét jó néhány borosgazda vitt néhány üveggel az új
borból. A szertartást követõen a plébánián a 2005-ben is kitûnõ almádi és berényi
borok végigkóstolásával, jó hangulatú baráti beszélgetéssel folytatódott a boráldás.

Az új évezred elején újították föl városunkban a katolikusok a János napi
boráldás szép hagyományát. A néphit szerint a János-bor (tehát az e napon megál-
dott-megszentelt bor) gyógyító ital, távol tartja a rossz szellemeket, megvéd a vil-
lámlástól, mérgezéstõl, fulladástól, növeli a szépséget, az egészséget, és elõmozdítja
a jó házasságot. Egykor Szent János napján szokás volt bort vinni a misére a tem-
plomba, hogy a pap megáldja. A szentelt bornak varázserõt tulajdonítottak. 

A János-evangélium bevezetõje õsi imádság is. Német szokás, hogy a János-
evangélium kezdõszavát fölvésik a viharharangra. János apostolt a szobrászok,
nyomdászok, könyvkötõk, írók, teológusok, szõlõsgazdák patrónusaként tisztelik. Azt
tartják róla, hogy segít a barátság ápolásában, megáldja a termést, megvéd a nyavaly-
atöréstõl, a láb különbözõ betegségeitõl, mérgezésektõl, égési sérülésektõl, jégveréstõl. 

A berényi boráldást követõ, János-bort kóstoló plébániai „pinceszereken” évrõl
évre kitûnõ rigmusokkal állnak elõ a szõlészettel-borászattal is foglalkozó hely-
béliek, közülük is elsõsorban Földes Jenõ és Balikó Ferenc. Az utóbbitól jegyeztük
föl az alábbi jeles mondást.

Milyen a jó magyar bor?
Elsõsorban katolikus, mert erõs.
Másodsorban zsidó, mert kereszteletlen.
Harmadsorban református, mert tiszta.
Negyedsorban luteránus, mert se hideg, se meleg!

sgy

János napi boráldás Berényben

Dugonics András,
Dugovics Titusz…

Fölhívtak bennünket, hogy legutóbbi számunkban rosszul írtuk az egyik utca-
nevet, mert hogy a Dugonics utca Dugonics András írónak (1740-1818) állít
emléket s nem Dugovics Titusz (-1456) nándorfehérvári hõsnek! Igazuk is van, a
kettõt nem lenne szabad összekeverni, ám a két vezetéknév hasonló hangzása nem-
csak szerzõnket tévesztette meg, megzavar sok mindenkit. Összekeverte az a
térképszerkesztõ is, aki a Balatonalmádi – Balatonfûzfõ címû várostérképet
készítette, mert azon „Dugonics Titusz utca” szerepel (persze, hogy tévesen!).
Kiadta a Magyar Térképház Budapesten 2002-ben... Mert hogy Dugonics, a jeles
szegedi író András, s nem Titusz... Titusz, aki Dugovics, Nándorfehérvár török
ostromakor rántotta magával a mélybe a lófarkas zászlót a vár ormára kitûzni
igyekvõ pogány hadfit...

Azaz: Durst László Öreg pince címû fénykép-fölvétele a Dugonics, tehát nyil-
ván a Dugonics András utcában készült... (S nem Dugovics Tituszéban.)
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Süssünk-fõzzünk!
- Öhlmann Ági rovata -

Képviselõ fánk
Gyors és nagyon egyszerû, finom sütemény. Érdemes házilag készíteni,

mert sokkal finomabb a készen vásároltnál.
10 dkg disznózsírt 10 evõkanál (1,5 dl) vízben felforralunk, majd 10 dkg

lisztet szórunk bele és néhány pillanatig hevítjük a tûzön, míg összeáll. A
tûzrõl levéve forrón egyenként belekeverünk 4-5 tojást (a nagyságtól függ).
Zsírozott, lisztezett tepsiben kb. 15-16 halmot készítünk  a tésztából. Nagyon
forró sütõbe tesszük, ne nyissuk ki a sütõ ajtaját! Ha a sütõ ablakán át nézve
rózsaszín a tészta, elzárjuk a sütõt, és hagyjuk a sütõben kihûlni.

Krém: 5 tojás sárgáját elkeverek 15 dkg cukorral, vaníliával, 9 dkg liszttel,
majd lassan hozzákeverünk fél liter tejet. Felforraljuk, állandó keverés mellett
egész keveset fõzzük. A tûzrõl levéve még forrón belekeverünk 2 tojás fehér-
jébõl vert kemény habot.

A fánkocskákat a forró krémmel töltjük, porcukorral megszórjuk a tetejét.
Különleges édesség, ha mély tálban lerakjuk. Egy sor megtöltött
képviselõfánk, rá csokoládéöntet, rá kemény tejszínhab. Addig rakjuk a
sorokat, míg elfogy. A tetejére tejszínhab kerüljön!

Csokoládéöntet: 3 evõkanál cukor, 2 evõkanál kakaópor, 2 dl víz. Addig fõz-
zük, míg majdnem nyúlós. A tejszínt keményre verjük, kevés cukrot is tegyünk
bele a végén!

Göngyölt hús
Hozzávalók: fél kg sertéscomb, 4 db tojás, 10 dkg füstölt sonka, 4 dkg zsír,

1 kis fej vöröshagyma, egy késhegynyi pirospaprika, egy kevés törött bors, 2
dl tejföl, 1 csomó zöld petrezselyem. 

A sertéscombból 4 szép szeletet vágunk, és jó vékonyra kiverjük. A tojá-
sokat keményre fõzzük, meghámozzuk, és a füstölt sonkával együtt apróra
vágjuk. A hússzeleteket megsózzuk, egy kevés törött borssal megszórjuk, a
sonkás tojástölteléket a hússzeletek közepére tesszük – úgy, mint a töltött
káposztát szoktuk – begöngyöljük, és cérnával átkötjük. A zsírt megfor-
rósítjuk, a húsgöngyölegeket átsütjük benne, és a húst félretesszük. Egy fej
lereszelt vöröshagymát a hús zsírjában aranysárgára pirítunk, megszórjuk
késhegynyi pirospaprikával, föleresztjük 1 dl vízzel, ebben a pörköltlében
pároljuk meg a húsgöngyölegeket. Közben, ha a levét elfõtte, kevés vizet
öntünk alá. Ha a hús puha, ráöntjük a 2 dl tejfölt, még egyszer felforraljuk, és
párolt rizzsel vagy spagettival tálaljuk.

A húsgöngyölegrõl a cérnát tálalás elõtt távolítsuk el.

Humorzsák
Két rendõr szolgálati idõben fürdik a
Balatonban. 
- Ott a fõnök, bukjunk le! - szól az egyik. 
- Hééééé, fõnök!

* * *
- Miért tölti tele a rendõr a számítógépet
vízzel?
- ??? 
- Mert szörfözni akar a világhálón.

* * *
Az idõ pénz! - gondolta a pincér és hoz-
záadta a számlához a dátumot.

* * *
Egy fiatalember gyónni megy a paphoz.
- Atyám, én vétkeztem. 
- Mi a vétked, fiam?
- A hiúság bûnébe estem. Naponta több-
ször belenézek a tükörbe, és csodálom
magam, hogy milyen szép vagyok.
A pap megfordul, és ránéz a fiúra:
- Ez nem bûn, fiam, csak egyszerû tévedés.

* * *
- Mi a különbség az elmebeteg és az ideg-
beteg között? 
- Az elmebeteg azt hiszi, hogy 2x2 az 5.
Az idegbeteg tudja, hogy 4, de ez
szörnyen idegesíti.

* * *
- Az én anyósom olyan, mint egy jó pohár
sör!
- Miért, olyan finom?
- Nem. Jéghideg, és mikor elém kerül,
habzik a szája.

* * *
A pesti férj táviratot kap a felesége
vidéken élõ családjától:
- Anyósod nagyon beteg. Stop. Az
orvosok feladták. Stop.
A férj választávirata:
- Remélem, nem a mi címünkre. Stop.

Szilánkos morzsa az udvariasságról
Hitvesem hangosan gondolkozva felvetette: -

Valaki elmehetne az ebédért! – Elsõként jelent-
keztem, mert örültem, hogy én is valaki lehetek. Az
ebédet osztó régi ismerõsöm kedvesen kívánt jó étvá-
gyat, és megindultam a kijárati ajtó felé. Egyik
kezemben a frissen megvásárolt karácsonyi
meglepetések, másikban a finom ebéd. Kígyózó sor-
ban ebédre vártak a kopogó szemû diákok. (Egy ki-
csit röstelltem is, hogy én már viszem a magunkét.)
Csak 1-2 lépést kellett volna tennie valamelyik
várakozó ifjúnak és …., de nem!

Még emlékszem a drága jó tanító bácsikra
(Lõrincze Lajos, Ruppert Róbert és Horváth János
ig.), akik gyakoroltatták velünk, hogyan kell udvari-
asan viselkedni lányok, felnõttek, idõsek tár-
saságában. (Elõre köszönni, elõzékenyen kinyitni az
ajtót, elõre engedni õket...)

Drága Mamám, ha iskolába bocsátott, vagy
bevásárolni küldött Benkõ bácsihoz, mindig a lelkem-
re kötötte, ha felnõttel találkozol, illedelmesen
köszönj! Istenem, micsoda ösztönös összhang a
szülõi ház és az iskola között.

Közlekedési morál magas fokon...
Kossuth utca, Dózsa György utca és a Budai Nagy

Antal utca találkozása: megyek a járdán,
észreveszem, hogy autó érkezik a keresztezõdésbe.
Gondoltam, megállok, ne késztessem fékezésre a
síkos úton a vezetõt. Ám a kocsi mégis megállt, és
tulajdonosa udvariasan intett, hogy enyém az elsõbb-
ség. Megköszöntem és a Budai Nagy Antal utcán
„hegymenetben” elgondolkoztam: Ha a világon min-
denki ilyen volna, mennyivel kevesebb lenne az értel-
metlen baleset!

Pár nappal késõbb ugyanott: december 24-e, déli
12 óra. Idõs néni megy elõttem, én utána. Tébolyult
vezetõ, talán 100-zal szelte át a keresztezõdést. Mire

megfordultam, eltûnt a református templom mögötti
kanyarban. Mi lett volna, ha a néni nem egyenesen
megy tovább, hanem befordul a Budai Nagy Antal
utcába!

Szeretet morzsa
Amíg Laska a nõvérem kutyája volt, többször is

megtörtént, hogy megszökött tõle, és meglátogatott
bennünket a Bajcsy úti otthonunkban. Bundival (fiam
kutyája) szerették egymást, és nagyokat játszottak a
kertünkben.

Mikor felköltöztünk a szülõi házba, és Bundi
velünk jött, úgy összevesztek, majd széttépték
egymást. Ettõl kezdve nem lehettek együtt. Most,
hogy Laska itt hagyott bennünket, Bundi a vígasz-
talóm. Naponta eltöltök pár percet Laska sírjánál.
Bundi is velem van. Mondogatom neki többször is,
látod, itt pihen a te valamikori jó barátod, Laska.
Többször is kiejtem a nevét, miközben a sírra muta-
tok.

Karácsony elõtt az unokáimnak a kaputól csinál-
tam egy sétányt, melynek egy-egy szakaszát róluk
neveztem el. A befejezõ munkálatoknál Bundi is
velem volt. Egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy
nem látom körülöttem. Hívogattam, nem jelentkezett.
Keresni kezdtem. Amikor a kapu felé mentem, ahol
két tuja bokor között Laska van eltemetve, akkor vet-
tem észre, hogy Bundi Laska sírján fekszik.

Karácsonyi tenisz-morzsák
A krisztusi szeretet jegyében került megrendezésre

az Ezüstharang kupa (minitenisz verseny) a karácsony
ünnepe elõtt. Ezt az eseményt a résztvevõ gyermekek
szülei támogatták. A gyõztes és a helyezettek jutal-
mukat szenteste, a karácsonyfa alatt fedezhették fel. A
2005. évi Ezüstharang minitenisz-verseny gyõztese:
Tira Klaudia, második Izsó Melinda, harmadik
Matusz Viola, negyedik Matusz Márta.

A tavalyi karácsonyi versenyen adtam lehetõséget
egy fiú tanítványomnak, hogy velem mérkõzhessen
egy külön éremért, melyen esetleges gyõzelme esetén
az volt olvasható: Legyõztem Laci bácsit! Idén egy
lány tanítványomnak adtam meg ezt a lehetõséget, és
nem szégyellem, hogy 2005-tõl Klimkó Emese is bir-
tokolja ezt a kupát. (Magamnak csak azt kívánom,
hogy érjen még sok ilyen vereség az elkövetkezõ
évben..., években!?)

Az utánpótlás nevelésének fõbb elemei az Öreghe-
gyi Tenisziskolában: a) ütéselemek rendszeres és
folyamatos gyakorlása, b) a fentiek egymás elleni
játékban való alkalmazása, c) sok versenyzés, hogy
feszültségek közben is a legkisebb hibaszázalékkal
tudja alkalmazni az ütéselemeket, d) a fentieken
keresztül a teniszjáték szépségének felismerése és áll-
hatatos szeretete, e) a szeretetbõl fakadó szorgalom
szükségessége, f) a kudarcok legyõzése, a kudar-
cokon keresztül a gyõzelemig vezetõ göröngyös út
gondozása (kátyú-betömés), g) elérni, hogy „..csak jó
kedvébõl is (a) vitéz próbálni indul...”(-jon), de csak
sportszerûen, h) s közben építgetni a testet, hogy a
lélek erõs temploma lehessen.

Az Öreghegyi Tenisziskola megalapítója az elmúlt
30 év során így „töltötte fel” a teniszklubokat
tanítványaival.

Békével, szeretettel és egészséggel áldott legyen a
2006-os esztendõ és kísérje kedves mindnyájukat az
öreghegyi tenisziskolások szállóigéje: A test a lélek
temploma és ezért tegyünk meg mindent, hogy olyan
templomot építsünk, amelyikben biztonságban, jól
érzi magát a tiszta lélek.

Varga Laci bácsi

Karácsonyi vegyes morzsák kis szilánkokkal

Olvasói
levél

Tisztelt szerkesztõség!
November hónapban kaptam az

önkormányzattól egy kedves levelet,
melyben a II. világháborúban részt vet-
teknek bajtársi beszélgetésére invitál-
tak. A múlt évben is ott voltam, nagyon
kellemes emlékeim maradtak róla.

November 30-án 14 órára hívtak és
közölték a levélben, hogy amennyiben
közlekedési problémám van, hívjam a
438-181-es telefonszámot, és gondos-
kodnak az elszállításomról. Be is jelen-
tettem, egy férfi hang vette fel, aki
közölte, hogy rendben van, jönnek
értem. 93 éves vagyok, a lábaim elfá-
radtak, nem tudok gyalogolni, ezért
kértem a szállításomhoz segítséget.

November 30-án már 13 órakor
ünneplõbe öltöztem, izgatottan vártam
a kocsit. Már háromnegyed kettõ volt,
amikor felhívtam a közölt számot, egy
hölgy nyugtatott, hogy majd jönnek. 14
órakor újból telefonáltam. Egy úr
közölte, hogy rajta vagyok a listán,
amely az ügyintézõnél van. 15 óráig
vártam, de csalódtam, hiszen nem jött
értem senki. 

A jövõre nézve kérem a tisztelt
meghívókat a pontosabb, gondosabb
intézkedésre, mert az öreg emberek
már nagyon érzékenyek, és nagyon
megviseli az ilyen eset.

Egy csalódott 93 éves frontharcos.
(A teljes cím és név a

szerkesztõségben.)



132006 - JANUÁR

Balatonalmádi Kertbarátkör
2005. dec. 6. Az önkormányzat tájékoztatója a város életérõl és fejlõdésérõl.
Elõadó: Pandur Ferenc polgármester. Téma: szennyvízcsatorna építése, iskolai tor-
naterem, utak javítása, sétány felújítása, hulladéklerakás Szabadiban, stb.
dec. 20. Éves beszámoló a kertbarátkör munkájáról, eredményeirõl. Elõadó: Farkas
István elnök. Az elõadó ismertette az éves anyagot a munkaterv szerint, javaslatot
kért a további fejlesztésre, a létszám növelésére. Kérte a tagságot, hogyha bárkinek
van valami hasznos javaslata a mezõgazdasági-szõlészeti munkák megkönnyítésére,
az nyugodtan mondja el. Máris volt jelentkezõ dr. Kerényi Mária személyében, aki
ismertetett egy nagyon gazdaságos öntözõberendezést. Elmondta a mûködési elvét.
Akit érdekel, meg is tekintheti nála.
2006. jan. 10. Újévi köszöntõ. Elõadás: egészségünk védelme, egészséges életmód.
jan. 24. Elõadás: borok kezelése.
febr. 1. Farsangi bál.
febr. 14. Elõadás: Aloe vera termékek. Természetgyógyász elõadása.
febr. 28. Metszési bemutató. Kihelyezett foglalkozás.
márc. 11. Borverseny.
márc. 14. Elõadás: növényvédelem, permetezõszerek helyes kiválasztása, alkalm.
márc. 28. Veteményezés, szõlõ- és gyümölcsfaültetés. Elõadó: Takács Ferenc.
ápr. 11. Nyári programok megbeszélése. Kirándulás.
ápr. 25. Féléves beszámoló, értékelés. A második féléves program megbeszélése.
Bõvebb információ: Farkas István elnök, 20/ 49-22-822.
ápr. 29. Majális a Paprika csárdában.

Vörösberényi kertbarátkör
dec. 5. Minigazdaságok az EU-ban. Elõadó: Szentesi István. Szentesi István
élménybeszámolója az EU–országokról.
dec. 19. 17 órakor ünnepi közgyûlés Karácsonyi elõzetes címmel. Szervezõ:
Bugovics Edit, Horváth József. Közremûködtek az általános iskola tanulói, a
berényi énekkar és tánckar. A színvonalas mûsor után Horváth József, a kert-
barátkör elnöke ajándékokat adott át a legjobb társadalmi munkásoknak. A mûsort
ünnepélyessé tette Isó Zoltán evangélikus lelkész megemlékezése a Kisjézus
megszületésérõl.
2006. jan. 9. 18 órakor újévi köszöntõ és beszámoló a múlt évrõl. Elõadó: Bucsku
Péterné, Horváth József.
jan. 23. 18 órakor elõadást tart Balikó Eszter A gyümölcsfák és a szõlõ metszése
címmel.
febr. 6. 18 órakor Linczmeyer Tamás elõadása a borkezelésrõl és a pince-
munkákról.
febr. 20. 18 órakor Csalló Jenõ elõadása A pálinkafõzés a cefrézéssel kezdõdik
címmel.
márc. 6. 18 órakor Környezetkímélõ növényvédelem. Elõadó: Károlyi György.
márc. 20. 18 órakor Egészségünk érdekében címmel dr. Tóth József tart elõadást.
márc. 25. 16 órakor Borverseny – térségi borbírálat. Szervezõ: Demeter András.
ápr. 3. 19 órakor Grúber Sándor és Hansági Endre tart elõadást Közbiztonság-
vagyonvédelem címmel.
ápr. 24. 19 órakor évadzáró közgyûlés – a borverseny értékelése. Elõadó: Horváth
József. 
ápr. 29. 7 órakor kirándulás. Szervezõ: Bugovics Edit.
máj. 1. 16 órakor majális a Sankó pincénél. Szervezõ: Zabó Gyula. Bõvebb infor-
máció: 06-20/236-7867. Horváth József elnök. 

A két kertbarát kör nevében Durst László

A kertbarátkörök életébõl

A génmódosítás fõként az USA-ban, Kanadában és Argentínában terjedt el, és nap-
jaink égetõ kérdése, hogy Európába illetve Magyarországra mennyire engedjük be.
Jelenleg hazánkban moratórium van érvényben a genetikailag módosított (GM)
növények termesztésére, de komoly erõk dolgoznak ezen tilalom megszüntetésén.
Kérdés, mennyire tudunk ésszerûen kiállni saját érdekeink védelme érdekében, védjük
meg országunk területét a génmódosított növényektõl. 

Hogy mi is az a génmódosítás?
A genetikai módosítás vagy génmódosítás során a genetikai információt (örökítõ

anyagot) hordozó DNS egy szakaszát manipulálják. Míg a hagyományos
növénynemesítésnél az azonos vagy az egymáshoz közel álló fajták egyedeit
keresztezik, addig a genetikai módosításkor bármely faj bármely génje áthelyezhetõ egy
másik faj egyedébe, csak az a kérdés, hogy ott mûködni fog-e, illetve mûködése mit
eredményez magában a célnövényben, annak fogyasztóiban, környezetében.
Leggyakoribb példa a skorpió génjét tartalmazó kukorica, illetve a halak génjét tartal-
mazó – így a hidegnek ellenálló – paradicsom. 

Az EU-ban két fõ típusát engedélyezik a génmódosított növényeknek: azokat,
melyek maguk állítanak elõ növényvédõ-szert, és azokat, melyek képesek egy bizonyos
gyomirtó elbontására. A másik engedélyezett génmódosított növény képes adott
növényvédõ-szert elbontani, ezáltal kizárólagosan fennmaradni egy-egy perme-
tezéskor.

Mit hallhatunk a génmódosított növények termesztése mellett?
A gyártók szerint e növények termesztése során kevesebb növényvédõszer szük-

séges, ugyanis a növények maguk ellenállóak lesznek, rovarirtóanyagot pedig maguk
termelnek, míg a környezõ gyomok, kártevõk elpusztulnak. Csakhogy a génmódosított
növények virágpora átporzik a vadon élõ növényekre, gyomokra, így a gyomnövények
is ellenállóvá válnak a növényvédõ-szereknek, szupergyomokká alakulnak. Így nem-
hogy csökken a vegyszerfelhasználás, de sokkal hatékonyabb erõsebb növényvédõszer
válik szükségessé. Emellett a gének elszabadulása megállíthatatlan és vissza-
fordíthatatlan folyamatokat indítanak el. Magyar tudósok kimutatták például, hogy a
génkezelt kukoricatábla mentén fejlõdõ védett nappali pávaszem fiatal hernyóinak
20%-a elpusztult.

A génmódosított növények termesztését a koegzisztencia törvény szabályozza, mely
különféle elõírásokkal próbálja tompítani a génkezelt növények környezeti hatását. Ez
a törvény Magyarországon most van alakulóban, és hagyományos környezetben 400,
védett területek esetén 800 méteres védõtávolságot ír elõ. Azonban a génmódosított
növények termesztésével kapcsolatos kutatások eredményei azt mutatják, hogy például
a méhek tevékenysége révén akár 26 km távolságra is eljuthat a növények virágpora, a
növények magjai pedig akár 10 év múlva fognak elõbújni valahol a talajból. Azaz ha
egyszer elkezdõdik a génkezelt növények termesztése, megszabadulni tõlük szinte
lehetetlen, és ez nem befolyásolható a védõsávok méretével. 

A génmódosított növényekkel kapcsolatos vizsgálatok, kísérletek tapasztalatairól...
A GM burgonyát tartalmazó tápon tartott patkányok gyomor- és bélfalának szövet-

tani vizsgálatakor kiderült, hogy a karfiol mozaikvírus genetikai módosításban használt
génjének hatására a hámsejtekben felgyorsult a sejtosztódás, ami vastagbélrák kifej-
lõdéséhez vezethet. 

A genetikailag módosított növények szabadföldi parcellás termesztése során a cél-
gén átkerülhet a táplálékba és a talajvízbe, így az ember emésztõcsatornájába kerülhet,
potenciális veszélyt képezve az ember bélrendszerére. (www.scottish.parliament.uk)

Szalay Tímea,
a veszprémi Csalán Egyesület alelnöke

Génmódosított növények termesztése,
avagy pokolgép a repülõgépen?

Ilyenkor év elején tele vagyunk fogadalmakkal: mit szeretnénk elérni az új évben,
ahhoz mit kell  megvalósítanunk, és mi az, amit meg kellene változtatnunk? Legyen ilyen
fogadalom az egészséges életmód választása, éljünk egészségesebben!

Hogyan tegyük ezt? Néhány megszívlelendõ jó tanáccsal, bölcs idézettel szeretnék segíteni.
A jó közérzet egyik alapfeltétele a helyes táplálkozás. Éppen eleget „bûnözünk” az

ünnepek alatt, hisz nincs karácsony finomságok, édességek nélkül és bizony gyakran
marad rajtunk néhány plusz kiló! Elsõsorban a zsíros ételektõl hízunk, s sokszor nem is
sejtjük, mennyi kalóriát, rejtett zsírt tartalmaznak az öntetek, rágcsálni valók, chipsek,
szalámik, sajtok, tejtermékek! Gondoskodjunk a megfelelõ folyadékbevitelrõl!
Tartsunk idõnként húsmentes napot, fogyasszunk minél több teljes õrlésû gabonát, zöld-
ségfélét, gyümölcsöt! Legalább hetente együnk halat! Ezen kívül a citrusfélék, algák,
hüvelyesek is segítenek helyreállítani a szervezet egyensúlyát. „Táplálékod legyen gyó-
gyítód!” (Bokor Katalin)

Tespedés helyett sétáljunk minél többet a szabad levegõn! A rendszeres sport, testedzés
fokozza a teljesítõképességet, örömöt ad, segít a feszültségek oldásában, erõsödik a szív,
a keringési rendszer és az ellenálló képesség. Hemingway szerint „a sport megtanít,
hogyan lehet gyõzni és hogyan kell emelt fõvel veszíteni. A sport mindenre megtanít.”

Találjuk meg a megfelelõ egyensúlyt a munka, mozgás, alvás és az egyéb
tevékenységek között!

Egyedi életforma szükséges ahhoz, hogy megtaláljuk belsõ egyensúlyunkat,
megfelelõ kapcsolatot alakítsunk környezetünkkel. Figyeljünk másokra is, hisz õk
legalább olyan fontosak, mint mi magunk! „Ha nagyon szomorú vagy, tégy valami jót,
és rögtön jobb lesz minden.” (Peter Rosegger).

Minden embernek vannak gondjai, problémái. Ezek megoldása, kezelése harcmodor,
mely önismeretünktõl, együttmûködõ és döntéshozó képességünktõl, az értékek
tisztázásától, akaratunktól, stresszkezelõ képességünktõl függ. Madách Imre írta:
„Sokat megbír az ember, ha van elég bizalma önmagában”.

Végül, de nem utolsósorban ne felejtsük el, hogy „A szeretet hiányát az ember soha
nem pótolhatja, míg a szeretet minden mást pótol”. (Matteo)

Kállai Tünde, vezetõ védõnõ

Egészségmozaik

Életmódváltás

A Balatonalmádi Focisuli Alapítvány szervezésében az idei évben is megren-
dezésre kerültek a hagyományos téli teremlabdarúgó tornák. A Mikulás-kupát két
korcsoport, az 1-2. és a 3-4.
osztályosok, míg a Karácsony-
kupát az 5-6. osztályos gyer-
mekek részére írták ki. A ren-
dezvényeknek az alsóörsi sport-
csarnok adott otthont négy iskola
(Györgyi D. Ált. Iskola, Vörös-
berényi Ált. Iskola, Szentkirály-
szabadja, Alsóörs) ifjú focistái-
nak fõszereplésével. A serle-
gekért és különdíjakért kör-
mérkõzéses rendszerben vetél-
kedtek egymással a csapatok. A színvonalas mérkõzések jó hangulatban, sport-
szerûen zajlottak le, melyek végén a csapatok tagjai mikuláscsomagot, illetve sza-
loncukrot és üdítõt kaptak, amivel pótolhatták a focizással felhasznált energiát.
A Mikulás-kupa végeredménye: I. korcsoport: 1. Györgyi Dénes Ált. Iskola, 2.
Alsóörs. II. korcsoport: 1. Györgyi Dénes Ált. Iskola „A” csapat, 2. Györgyi Dénes
Ált. Iskola „B” csapat, 3. Vörösberényi Ált. Iskola, 4. Alsóörs.
A Karácsony-kupa végeredménye: 1. Alsóörs, 2. Szentkirályszabadja, 3.
Vörösberényi Ált. Iskola, 4. Györgyi Dénes Ált. Iskola.
(Felvételünkön a Györgyi Dénes Általános Iskola 1-2. osztályos csapata.)

Gyermek labdarúgótornák
a Balatonalmádi Focisuli

Alapítvány szervezésében
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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

Állítsuk vissza a régieket, vagy hozzunk létre újakat, a lényeg, hogy közösség-
ben csináljuk, mert hatalmas ereje van. Tudom, mert megtapasztaltam.

Milyen az, mikor egy közösség éledezni kezd, és pár ember hajlandó tenni azért
a közösségért, amelyben él, nem pénzért, érdekbõl, hanem magáért a közért? Ezért
nem sajnálva idejét, energiáját, pénzét!

Úgy vélem, azért még sok emberben él az a belsõ motiváció, késztetés, hogy
tegyen valami hasznosat azért a településért, közösségért, amelyben él, de olyan
már kevesebb, akiben a cselekvésig eljut a gondolat.

Hát szeretném büszkén közölni, hogy ahol én élek, már megtört a jég, és
rengeteg ember áldozza a közösségért idejét, energiáját, javait!

Az eredmény pedig: ... valami, ami tudatalattinkban mélyen el van rejtve, csak
a hiányát érezzük, de nem tudjuk megmagyarázni már, mi is az, csak depressziósak
vagyunk, magányosak, lusták, cselekvõképtelenek, de amikor már kezd belsõ
igényünk lenni az, hogy részt vegyünk olyan programokban, melyeket a falunkban,
városunkban csinálnak emberek, szívvel, lélekkel. S mi eleinte csak elmegyünk,
azt mondjuk, jó dolog, (de nem érezzük még igazán), talán még egyet is értünk az
„ellen-drukkerekkel”, akik azt mondják: az embereknek erre már nincs igényük,
mert - bár jó - milyen kevesen vannak. De a szervezõ, aki megálmodta, hogy
feléleszti, esetleg létrehozza az adott hagyományt, és a pár lelkes ember, aki
kitartóan támogatja, hisznek abban, hogy amit csinálnak, jó és szükséges... Na, ott
csak várni kell, és megszületik a csoda.

Hát én minap éreztem meg, milyen egy közösség tagjának lenni, milyen tudni,
hova tartozom, milyen velük együtt; gazdaggal, szegénnyel, fiatallal, idõssel,
együtt faragni egy tököt! Ugyanis én egy Tök Fesztiválon éltem át elõször ezt az
élményt, úgy igazán, úgy belülrõl. Harmadik éve, hogy megrendezésre kerül
nálunk ez a fesztivál és az álmos, kis szunnyadó városunk olyan életre kelt ezen a
napon, hogy talán el sem hittük, hogy ennyien élünk itt, együtt.

Tavaly is már szép számmal akadtak tökfaragók, de hát idén, minden képzeletet
felülmúló embermennyiség képviselte magát! Barátnõm, aki húzta a száját, és még
az a beidegzõdés munkált benne, hogy ez ciki, két perc után úgy döntött, õ is farag
egy tököt, és utána boldogan vitte haza saját készítésû töklámpását és nagyon tet-
szett neki a mûve. Az a jó ebben, hogy szinte kivétel nélkül sikerélményhez jut-
tatja az embereket az a cselekvés, az együtt és egymásért létezés, a „közösségi
tudat”. Ezek azok a dolgok, amelyekbõl az embernek kevés jut manapság; az elis-
merésbõl, a sikerélménybõl, a segítésbõl, az egymásért élésbõl!

Hát meg kell újra tanulnunk, elfelejtettük, csak a hiánya maradt ennek az
õsélménynek, ami mindig a legnagyobb erõt adta az embereknek, amikor össze-
fogtak, akkor tudtak nagy dolgokat létrehozni. Nem akarok történelmi példákat fel-
hozni, mindenki tudhatja, mirõl beszélek, ha kicsit õszintén magába néz.

Megtapasztalhatod Te is, ha almádi lakos vagy, vagy olyan településen élsz, ahol
van pár tenni akaró ember, és az tesz is!

Nálunk szinte az összes mûsor, ami sikeres, kizárólag megálmodójuk,
szervezõjük kitartásán múlott. Nálunk sem állnak erre különb anyagi támogatások,
mint máshol, csak valaki, vagy valakik kijelentették; én ezt megcsinálom akárhogy
is, mert ez jó. S melléjük álltak olyanok, akik azt mondták, csináld, mi segítünk,
és ezek a segítõk tényleg végig ott vannak, akár napi 14 órában. Hát ennyibõl áll,
hogy valami jó szülessen pár ember hitébõl és kitartó munkájából, amibõl nem
anyagi javakat vesznek ki cserében, hanem az élményt, hogy hozzájárultak egy
közösség egymásra találásához.

Ezúton is köszönöm Almádinak azokat a rendezvényeket, amelyeket itt átél-
hetek: a Borhetet, a Péter-Pál napi Vigadalmat, a Mazsorett Fesztivált, a Tök
Fesztivált és még sorolhatnám. Mindenkinek sok szeretettel ajánlom!

Tisztelettel: M. Adrienn

Értelmet adó hagyományok

Veszprémi koraszülött-alapítvány
Alapítványunk az Országos Koraszülött
Mentõ Közalapítvánnyal, a Veszprém Me-
gyei Csolnoky Ferenc Kórházzal és az
Országos Mentõszolgálattal együtt- mû-
ködve 2002. október óta szervezi és végzi a
beteg újszülöttek és koraszülöttek men-
tését. Mentõegységünk saját mentõ-autó-
val, speciális szakember gárdával és felszereléssel siet a kis betegek meg-
segítésére, mentésére Veszprém megye, Mór – Székesfehérvár területén. Egész
évben állandó elérhetõséget biztosítunk annak érdekében, hogy ezen korosztály
kezelésére hivatott Újszülött Koraszülött Intenzív Centrumba késlekedés
nélkül, megfelelõ szállítási és kezelési körülmények között elkerüljenek a cen-
trumtól távoli szülészeteken világrájött beteg apróságok. Az évente 200-250
mentés anyagi fedezetét részben állami pénzeszközök, részben alapítványunk
bevételei biztosítják. A megszületés utáni, a szállítás alatti és a további intenzív
kezelés feltételeinek folyamatos biztosítása a záloga annak, hogy megyénk
csecsemõhalálozási mutatója évek óta a legalacsonyabb országos érték egyike.

Segítsen Ön is, hogy mi is segíthessünk
adományával, adója 1%-nak felajánlásával!

BÉBI KORSZÜLÖTT MENTÕ ALAPÍTVÁNY
(kiemelten közhasznú)

Kuratórium elnöke: Dr. Szabó Éva fõorvos
Adósz: 18933943-2-19   -   Bankszámla: 11748007-20136064

8200 Veszprém, Kórház u. 1.
e-mail: pic@vmkorhaz.hu

www.bebimento.hu
Weblapunk szerkesztése folyamatban

A személyi jövedelemadóban folytatódik az adóterhelés mérséklése, a kedvezményrendszer át-
alakítása és a különbözõ jogcímeken keletkezett jövedelmek adóterheinek a közelítése. Ez az aláb-
bi változásokban valósul meg.

Az adótábla kétkulcsos marad, a kedvezményes 18%-os sáv 1.550.000,- Ft-ra emelkedik, az e
feletti jövedelmekre pedig 2%-kal, 36%-ra csökken az adókulcs.

Az adójóváírás alapvetõ szabályai nem változnak. A jogosultsági határ 1.500.000,- Ft-ra nõ, így
2.100.000,- Ft forintig csökkentett mértékben lehet igénybe venni adójóváírást. A kiegészítõ
adójóváírás révén a minimálbér adómentességét a törvény továbbra is biztosítja.

A családi kedvezmény jelentõsen korlátozódik, a családtámogatás elemévé válik. Így ezen ked-
vezményt jövedelemkorláttal már csak a 3, vagy annál több gyermekes családok vehetik igénybe.
Mértéke havonta, gyermekenként 4.000,- Ft. (Ugyanakkor, pl. 2 gyerek esetén a családi pótlék
havonta gyermekenként 12.000,- Ft lesz.) 

Az un. Sulinet kedvezmény 2006-tól már csak számítógép beszerzéséhez vehetõ igénybe.
Az életbiztosítások feletti rendelkezési jog gyakorlása esetén – feltéve, ha 10 év még nem telt el

– csak az utolsó 3 év adókedvezményét kell visszafizetni 20%-kal emelt mértékben.
Az öngondoskodás új lehetõségeként megjelenõ nyugdíj-elõtakarékossági számlára teljesített

befizetés után az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári befizetés módjára kedvezmény jár. Ezen
(nyugdíj-elõtakarékossági, önkéntes pénztári) adókedvezmények – néhány kivételtõl eltekintve –
már nem igényelhetõk vissza, ugyanis jóváírássá alakulnak át, vagyis pl. a magánszemély által meg-
jelölt önkéntes biztosító pénztári számlára utalja az állami adóhatóság a visszaigényelhetõ ked-
vezmény összegét.

A magánszemély elõzetes nyilatkozata alapján lehetõség lesz arra, hogy a végkielégítés a meg-
szerzés évében adózzon, s így nem kell alkalmazni a megosztás szabályait.

A magánszemélyek a törvényben meghatározott un. béren kívüli juttatás címén 400.000,- Ft-os
összeghatárig mentesülnek a személyi jövedelemadó alól.

A munkáltató által a munkavállaló részére étkezõhelyi vendéglátás, munkahelyi étkeztetés,
közétkeztetés nyújtás révén juttatott bevétel összeghatára 8.000,- Ft-ról 9.000,- Ft-ra nõ. A kizárólag
fogyasztásra készétel vásárlására jogosító utalvány formájában juttatott bevétel adómentes
értékhatára 4.000,- Ft-ról 4.500,- Ft-ra nõ.

Az adómentes iskolakezdési támogatás mértéke 17.000,- Ft-ról 19.000,- Ft-ra nõ.
Adómentessé vált teljes egészében a munkáltató által a nevére szóló számlával igazolt, a

munkavállalónak ingyenesen, vagy kedvezményesen juttatott kizárólag a munkavállaló helyi utazás-
ra szolgáló bérlet formájában megszerzett bevétel.

Az APEH az üzemanyagárakat havonta teszi majd közzé.
Az általános személygépkocsi-normaköltség kilométerenként 3 Ft-ról 9 Ft-ra nõ.
Az általános forgalmi adóban legfontosabb változás, hogy az áfa felsõ kulcsa 25%-ról 20%-ra

csökken. A napilapok és egyéb sajtótermékek áfája 15%-ról 5%-ra csökken. Az államháztartási
támogatásokra a 2006. január 01. utáni beszerzésekre megszûnik az arányosítási kötelezettség.

A társadalombiztosítással kapcsolatos legfontosabb változások:
2006. novemberétõl a tételes EHO megszûnik. A járulékmértékek 2006-ban nem változnak.
Egyes, korábban mentes jövedelmek után is kell fizetni az egyéni egészségbiztosítási járulékot,

így a mellékfoglalkozás, másodállás, tisztségviselõi díjak után.
4%-os egészségügyi hozzájárulás kerül bevezetésre azon személyek esetén, akik átlag alatt járul-

nak hozzá az egészségügyi kiadásokhoz. Ezt bizonyos kiegészítõ jövedelmek (pl. ingatlan-bér-
beadás, osztalék, stb.) után kell fizetni. A maximális összeg, az átlagos egészségügyi kiadás, vagyis
400.000,- Ft.

A mûvészeti, szellemi szabadfoglalkozás körébe tartozó tevékenységet folytatók esetében,
választásuk alapján új adó kerül bevezetésre: az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás.

A nagy értékû lakóingatlanokra (lakás, lakóház, családi ház, üdülõ, kastély), 100 millió Ft-os
érték felett bevezetésre kerül az un. luxusadó.

Veinperl Róbert
adóügyi igazgatóhelyettes

APEH Veszprém Megyei Igazgatósága

Adótanácsadás

Az adótörvények legfontosabb változásai

A Vörösberényi Nyugdíjas Klub januári és február eleji mûsora
Január 4-én: klubnap 16 órától. Kártya, sakk, kötetlen beszélgetések.
11-én: klubnap 16 órától. Beszélgetések idõszerû kérdésekrõl Boros Gyula
vezetésével.
18-án: vezetõségi ülés 16 órától, majd kártya, sakk, kötetlen beszélgetések.
25-én: beszámoló közgyûlés 16 órától, majd zenés születésnapi köszöntõ.
Február 1-jén: klubnap 16 órától.  Kártya, sakk, kötetlen beszélgetések.
8-án: klubnap 16 órától. Kártya, sakk, kötetlen beszélgetések.

A vezetõség nevében: Boros Gyula elnök

Köszönetnyilvánítás
A Vörösberényi Nyugdíjas Klub nevében köszönetemet fejezem ki a bala-
tonalmádi önkormányzat képviselõtestületének a klubnak nyújtott segítségért,
támogatásért. A további munkájukhoz kívánok erõt, egészséget és boldog új
esztendõt. Boros Gyula elnök
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Jövõre már 4 éves leszek, és majd nagy tortát kapok születésnapomra. Idén még csak
3 éves vagyok, de azért a Mikulást nagyon vártam. Az óvodában azt mondták, hogy aki
egész évben jó volt, csak az kap ajándékot, aki pedig rossz volt, annak virgács jár. Anyu
azt mondta, hogy én mindig jó vagyok, és mindig jót csinálok, kaptam is a Mikulástól
rengeteg ajándékot. Az óvodában Dani azt mondta, hogy õk elõtte este kitisztították a
cipõjüket, mert a tiszta cipõbe több ajándék jár. Az én cipõm nem volt tiszta, sõt, na-
gyon sáros volt, mert hazafelé jövet ugráltam egy pocsolyában, mégis kaptam csomó
ajándékot. Biztos az én cipõm koszosan is jó, anyu is mindig mondja, hogy én jó vagyok. 

Még a Mikulással is találkoztam, mert az óvoda után elmentünk a mûvházba. Kicsit
korábban érkeztünk, az anyu találkozott is Dani anyukájával, úgyhogy én nyugodtan
játszhattam Danival. A többi gyermek is a színpadon ugrált, nagyon jó volt, mi is fel s
le szaladgáltunk abban a nagy teremben. A lányok valami könyvbe írtak, úgyhogy mi
is belerajzoltunk, de a nagyobbak mondták, hogy itt üzenetet lehet hagyni a néninek,
aki a kiállított képeket festette. Anyut nem láttam sehol, aztán felmásztunk a színpadra,
ahol egy néni kezdett el énekelni. Az egyik dalt én is ismertem, mert az óvodában tanul-
tuk, kerestem is anyut, hogy ezt elmondjam neki, de sehol sem találtam. Dani azt mond-
ta, nem is jó ez a dal, úgyhogy inkább tovább ugráltunk a színpadon. Voltak ott fehér
ruhás nénik, akik néha ránk szóltak, de nekem anyu azt szokta mondani, hogy én min-
dent jól csinálok, úgyhogy elszaladtunk elõlük a színpad másik oldalára. Dani azt mond-
ta, hogy már jöhetne a Mikulás, mert anyukája azt mondta, hogy csak az ajándék miatt
jöttek el. Én egy kicsit sajnáltam a nénit, aki énekelt és gitározott, mert senki nem figyelt
rá. Elkezdtem keresni anyut, hogy ezt elmondjam neki, de láttam, hogy nagyon beszél-
get Dani anyukájával, ezért inkább futkoztunk egyet a folyosón. 

Aztán végre megjött a Mikulás, nagy szakálla volt és piros ruhája. Megkérdezte, jók
voltunk-e és mondtuk, hogy igen. Anyu is mondta, hogy én jó voltam, ezért mondtam a
Mikulásnak, hogy jó voltam. Végül is lehet nagyokat szaladgálni abban a nagy teremben
és az jó. A Dani elénekelt egy verset a Mikulásnak, én nem akartam, de így is kaptam
ajándékot. Gyorsan odaszaladtam anyuhoz, hogy megmutassam neki, de azt mondta, hogy
milyen kicsi ez a csomag, otthon sokkal több csokit fogok kapni, mert én nagyon jó gyerek
vagyok, és azt mind megkapom, még énekelni sem kell érte. Így aztán gyorsan hazamen-
tünk. Még Danitól sem tudtam elköszönni, mert õk még maradtak egy kicsit. 

Nem is értem, mi ez a jóság dolog. Én mindig azt csinálom, amit akarok, és anyu
szerint ez így van jól. Végül is, jövõre már 4 éves leszek, és el tudom dönteni, hogy
mikor mit lehet csinálni. Én egyedül eldöntöm, mert vagy nem találom sehol anyut, vagy
úgyis azt mondja, hogy jól van. 

Csak azt nem értem, hogy akkor az óvó néni miért nem mondja soha, hogy én jó
gyerek vagyok...

A Pannónia Mikulás mûsorának szervezõi

Mikulás gyermekszemmel

Elõször is szeretnék sikerekben gazdag, boldog új esztendõt kívánni minden
horgásztársamnak! Akadjon sok hal a horgaikra 2006-ban is!

Az egyre hidegebb tél, a fagyos éjszakák vékony jéghártyával borították be a tó part-
menti részeit, így a horgászat egyre nehezebb lesz. Ha feltámad a szél, és a hullámzás
feltöri a vékony jégtakarót, esélyt adhat a halfogásra, de a part menti sekély részek nem
tartanak már halakat, vagy csak alig. Akik az utolsó percig kihasználták a lehetõségeket,
mind csónakból, mind partról tudtak még fogni néhány süllõt. 

Amíg nem fagy be biztonságosan a tó a léki horgászathoz, addig jó szórakozást
nyújthat a hónap közepén nyitó horgászkiállítás, amely a Pannónia Kulturális
Központban lesz megtekinthetõ. Érdemes lesz ide ellátogatni minden horgásznak. Az
idõsebbek nosztalgiázhatnak, a fiatalabbak pedig megtekinthetik, mivel horgásztak
annakidején nagyapáink, dédapáink. 

Azoknak a horgászoknak, akik rendelkeznek internetes elérhetõséggel, tudom aján-
lani, hogy böngésszenek bátran a világhálón! Sok hasznos, horgászattal foglalkozó oldal
található, amelyekbõl bõvíthetjük ismereteinket. Azoknak, akik nem ismernék, aján-
lanám a Haldorádó horgászportált. Ez Magyarország legnagyobb ilyen témájú honlap-
ja. Rengeteg hasznos írás fellelhetõ itt, és több száz horgásszal beszélhetjük meg tapasz-
talatainkat. A honlap elérhetõsége: www.haldorado.hu

Szintén szó esett már a múlt hónapban a február 4-én tartandó választási közgyûlés-
rõl. Az esemény délelõtt 10 órakor kezdõdik.

A hagyományos horgászbál február 4-én este hét árától várja majd vendégeit! A
jegyek ára 3.500 forint, ami magába foglalja a tombolát is. Kétféle, háromfogásos
menübõl választhatnak majd a jelenlévõk. A zenérõl, és a jó hangulat megteremtésérõl
a Tomcat Band gondoskodik majd.

Számfira Balázs

Almádi horgásznapló

Mûvészetbarátok
Egyesülete – 
balatonalmádi csoport

Januári program
Január 19-én író-olvasó találkozó lesz a Pannónia Kulturális Központ és

Könyvtár olvasótermében 17 órai kezdettel. Vendégünk  
Takács Tibor író,

akinek a jövõ hónapban jelenik meg a 46. könyve. Hallhatunk életérõl és
munkásságáról, életfilozófiájáról. Néhány könyve megvásárolható is lesz;
ezeket szívesen dedikálja.

Hívjuk tagjainkat, a nyugdíjas pedagógusokat és Almádi minden érdeklõdõ
polgárát!

A mûsor utáni beszélgetéshez aprósüteményt és üdítõt kínálunk, valamint
értékes ajándékot is kisorsolunk a megjelenõk között. 

Boldog új évet kívánok! Láng Miklós

Tud róla, hogy...
2006. január 1-tõl  emelkednek a nyugdíj-szerû ellátások.
A szociális segélyezésben is emelések várhatók, és az ügyintézés módja is változik.
A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központban továbbra is mûködik az
információs szolgáltatás.
Amennyiben bármilyen kérdése van ügyes-bajos dolgaival kapcsolatban, vagy csak 
nem tud eligazodni a bürokrácia útvesztõiben, keressen minket!

Szeretet-karácsony
Immár hetedik alkalommal került

megrendezésre a Balatonalmádi
Szociális Alapszolgáltatási Központ
hagyományos Szeretet-karácsony
ünnepsége (fénykép-felvételünk itt
készült). Az idei karácsony kicsit más
volt, mint a többi: együtt ünnepelt kicsi
és nagy, idõs és fiatal, egyedül álló és
családos.

A központ munkatársai szívvel-
lélekkel dolgoztak azon, hogy néhány
felejthetetlen órával ajándékozzák meg azokat, akik megtisztelték intézményünket
bizalmukkal. A készülõdés perceiben átéltük, milyen öröm adni, s reméljük a jelenlévõk
a dal, a mese, a játék, a tánc, a közös fehér abrosznál elfogyasztott vacsora, beszélgetés
során átélték, milyen öröm kapni!

Úgy éreztük, most is bebizonyosodott, hogy ami a szívbõl jön, az a szívhez szól...
Köszönjük támogatóinknak, a Veszprém Megyei Irányított Betegellátási Modellnek,

az Együtt-Egymásért Nyílt Közalapítványnak, a Sugárút Becker és Fiai Bt-nek, a pápai
Hangszín Stúdiónak, Szunics Ildikónak, a Virág étteremnek és a Pannónia Kulturális
Központnak, hogy lehetõvé tették számunkra ezt az örömteli együttlétet.

A Családsegítõ hírei

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

* * *

II. András és 
Szent Erzsébet az üdvtörténelem fényében

címmel tart elõadást
/Az I. elõadás folytatása/

Szántai Lajos
mûvelõdéskutató

A Vörösberényi Kultúrházban
2006. január 26-án csütörtökön, 17 órai kezdettel

* * *

A magyar címer jelrendszere
címmel tart elõadást

Dúcz László
kutató

A Vörösberényi Kultúrházban
2006. február 9-én csütörtökön, 17 órai kezdettel

Az elõadások ingyenesek.
Adományokat tisztelettel elfogadunk.
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A   C I P Õ V I L Á G B A N
A Fórumnál és a  Baross G. utcában

Minden téli lábbeli árából 40% árengedményt adunk!

BÕRCSIZMÁK, BÕRCIPÕK HAZAI GYÁRTÓKTÓL!

Kiváló minõségben, óriási választékban!

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
BALATONALMÁDI VÁROS LAPJA

Kiadja az „Almádiért“ Közalapítvány, Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Felelõs kiadó: „Almádiért“ Közalapítvány kuratóriuma 

Fax: 06-88/438-643 • E-mail: almadiujsag@balatonalmadi.hu
Készült: Tradeorg Nyomda Kft. Fûzfôgyártelep

Felelôs vezetô: Tóth Zoltán
Tipográfia: Kiss Csaba

Engedélyszám: 005-18/1989. ISSN 0864-7860
Alapító szerkesztõ: Veszeli Lajos

Szerkeszti a szerkesztôbizottság:
Czuczor Sándor, Sarusi Mihály,

Schildmayer Ferenc, Szabó Kalliopé, Vincze Eszter
Felelõs szerkesztõ: Sarusi Mihály

Hirdetés: 06-20/358-2360

A következõ számunk lapzártája: január 26.

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

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

SZEREZZEN JOGOSÍTVÁNYT HELYBEN!

a Baksai Autósiskolánál
Idõt és útiköltséget takarít meg, ha helyben tanul! Ingyenes tankönyvhasználat!
Azonnali 30%-os tandíjkedvezmény! Diákkedvezmény! Részletfizetési 
lehetõséggel. Számítógépes oktatás, és számítógépes vizsgára való felkészítés!

Tanfolyamnyitó: 2006. 01. 12. 18.00 órakor
a Magyar-Angol Tannyelvû Gimnáziumban. Tanfolyam igény szerint

délelõtt, délután vagy hétvégén. Gépkocsiválasztási lehetõség.
Érd: Baksai Gábor, Balatonalmádi, Lehel út 27. 

Tel.: 06-30/916-3286, 06-30/500-7695

T

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.

Január 13. péntek 17 óra: Régi Almádi képekben. Elõadó: Kovács István. Pannónia
olvasóterme.
Január 14. szombat 15 óra: Cimbora Klub. Téma: Pannónia, a Római Birodalom tartománya.
Pannónia nagyterme 
Január 18. szerda 17 óra: Pannónia Olvasó Kör újra indul! Antoine de Saint-Exupery: Citadella
c. könyvérõl beszélgetünk. Pannónia olvasóterme 
Január 20. péntek 17 óra: Halászati és horgászati kiállítás. A kiállítást megnyitja Rajnai Árpád,
a Veszprém Megyei Horgász Szövetség ügyvezetõ elnöke. Közremûködnek a Kósa György
Városi Zeneiskola növendékei. Pannónia kiállító termei. Szervezõk: Balatonalmádi Horgász
Egyesület és a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár. A kiállítás megtekinthetõ február 11-ig,
az intézmény nyitva tartási idejében. 
Január 22. vasárnap 16 óra: Magyar Kultúra Napja. Pannónia „születésnapja”. 
Találkozás Mezey Katalin, József Attila díjas költõnõvel. Beszélgetõ társ Wiegmann Alfréd. 
A beszélgetés közben versmûsor hangzik el a költõ Szárazföldi tél és Párbeszéd c. köteteibõl
MIFÉLE VILÁG EZ? címmel. A mûsort szerkesztette Szentirmai Gabriella. Elõadja Szentirmai
Edit. Pannónia nagyterme 
Január 24. kedd 10 óra: Filharmónia Hangversenysorozat - Változatos hangulatok. Közremû-
ködnek: Jávorkai Sándor (hegedû) Jávorkai Ádám (gordonka, zongora) Falvai Katalin (zongo-
ra). Pannónia nagyterme. Bérletes elõadás. Szólójegy az elõadás elõtt kapható, ára 300 forint.
Januári hétvége – az idõjárás függvényében. „Napfény a jégen”. Mulatság a Balaton jegén.

BALATONALMÁDI
PANNÓNIA

KULTURÁLIS
KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

JANUÁRI KÍNÁLATA

FELHÍVÁS
Megújult a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár honlapja! Internetes

portálunkon a könyvtári szolgáltatásokról, az aktuális programokról, klubokról
és szakkörökrõl naponta frissülõ információt találhat, vagy felelevenítheti a
korábbi rendezvényeket az archívumban található fotók alapján.

Cégek, vállalkozások! A Pannónia honlapjára elhelyezheti hirdetését, így
már a világhálón is felhívhatja magára a figyelmet! Bõvebb információ az
intézményben kérhetõ! Látogasson el Ön is a Pannónia honlapjára, melynek
címe: www.pkkk.hu

FELHÍVÁS
A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár várja amatõr zenekarok, együtte-

sek és színpadi elõadómûvészek jelentkezését, amelyek rendelkeznek min. 30
perces repertoárral és szívesen fellépnének almádi nyári rendezvényeinek
keretében. Bármilyen zenei és mûvészeti stílus mûvelõinek jelentkezését várjuk!
Kérjük, a jelentkezés mellé bemutatkozó anyagot (CD-t) is mellékeljenek. Érdek-
lõdni az intézmény elérhetõségein Vincze Eszter mûvelõdésszervezõnél lehet.

Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
8220 Balatonalmádi, Városház tér 4. Tel.: 88/438-011, 438-956. Fax: 88/431-772.
E-mail: pannoniakultura@invitel.hu

Keresztény bál 
2006. február18-án, szombaton, 19.00 órakor 

a PANNÓNIA Kulturális Központban, 
zenél a Swing-Swing Együttes.

A részvételhez szükséges MEGHÍVÓ elõjegyezhetõ:
Vörösberényben - Domján Rózsánál a plébánián (Thököly u. 4., tf. 430-419),
Almádiban - Kopár Attila ajándékboltjában (Baross G. u. 31., tf. 439 084)

és
Kiss Györgynél a 06-20-203 61 35-ös telefonon az esti órákban.

Mindenkit szeretettel vár a RENDEZÕSÉG.


