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JÓTÉKONYSÁG, BÁL, TÁNCESTÉLY…
Itt a báli szezon, sorakoznak a rendezvények, szinte mindegyik

valamilyen nemes célra fordítja a tiszta bevételét. Almádiban az
ilyen jótékony célú rendezvényeknek a XIX. század második feléig
visszanyúlóan nagy hagyományai vannak. A nyári idényben,
július és augusztus hónapokban megrendezésre kerülõ prog-
ramokat, a mindenkori Vigalmi Bizottság június végén meghir-
dette. Az egyes rendezvényeknél rendszerint közölték, hogy milyen
célra kívánják fordítani a jövedelmet. Néhány példa a múltból:

1884. július 27-én Anna-bált rendeztek a részvénytársaság
vendéglõjében, azaz a Hattyúban, amirõl a Veszprém címû hetilap rész-
letes beszámolót közölt. Külön cikkben ismertették a kápolna javára
szíves adakozásként befolyt 348 forint részleteit, megnevezve az
adakozókat. Az összeg nagyságát érzékelhetjük abból a ténybõl, hogy
a báli belépõ 50 krajcár volt. Leszámítva a kiadásokat, valamint
figyelembe véve a felülfizetéseket, szép eredménnyel zárult a ren-
dezvény, amit a következõk szerint nyugtáztak az újságban. Mindazon
nemesszívû uraknak és urnõknek, kik e szent czélra adakoztak s annak
elõmozdításában közremûködni szívesek voltak, legmélyebb
köszönetem nyilvánítom. Veszprém, 1884. augusztus 1-én Brenner
Lõrincz s. k. az almádi fürdõ-részvénytársaság elnöke.

A nyári mûsorokon kívül a téli idõszakban is rendeztek jótékony
célú bálokat, illetve táncestélyeket, Veszprémben és Budapesten.
Többek között ilyen volt az 1885. február 1-én Veszprémben a Korona
vendéglõben megrendezett közvacsora… a kies Almádi fürdõhely
csinosítása költségeinek fedezésére. Az anyagi siker nem maradt el,
…mert most már az almádi kápolna körüli tér befásítása s egy új
sétaút készítése lehetõvé tétetett, írja a cikk szerzõje. A sikeren

felbuzdulva több éven át megismételték a téli közvacsorát. Meg kell
említeni, hogy a közvacsorán kapható ételeket és italokat a város nõ-
egyletének lelkes úrnõi és szépségei ajándékozták és árusították. A
tiszta bevételt fordították Almádi csinosítására.

Tekintettel arra, hogy nyaranta több táncmulatságot rendeztek,
1894-ben a veszprémi Petõfi nyomdában elõre nyomtattak
meghívókat. Ezeken csak a rendezvény hónapját és napját kellett
feltüntetni, az esti 8 órás kezdés, valamint a belépõ ára, 50,- krajcár, a
családi belépõ 1 Ft 20 krajcár ki volt nyomtatva. Több éven át volt
használható, hiszen az évet folyó év adattal intézték el. Természetesen
a rendezvény célja is szerepelt rajta, akkori szóhasználattal: A
FÜRDÕHELYISÉG CSINOSITÁSA JAVÁRA. Nyilván nem a fürdõ-
szobára gondoltak, mert egyéb korabeli cikkben, tudósításban így
nevezték Almádit és egyéb fürdõhelyeket.

A jótékonykodás nemcsak az eddig ismertetett formában volt
gyakorlat, hanem bizonyos célra kibocsátott sorsjegyek bevételeit is
nemes célokra fordították. Ilyen volt például a Balatonalmádi
Gyermekszanatórium javára rendezendõ Tárgysorsjáték. Egy sors-
jegy ára 1 korona volt, a játékterv szerint 1629 nyereményt sorsoltak
ki összesen 40 000,- korona értékben, a húzás 1911. január 24-én történt.

Ehhez hasonló volt a templom-sorsjegy, amit a Balatonalmádiban
építendõ r.k. templom javára bocsátottak ki. A sorsjegy ára 1 pengõ
volt, a nyeremények összértéke 8000 pengõt tett ki. A kibocsátott
sorsjegyek száma 30 000 db volt. A sorsjegy hátoldalán feltüntették a
nyereménytárgyakat a következõk szerint:

1 fõnyeremény: 1 yacht 4000,- P- értékben
2 nyeremény 2 csónak á 320 pengõ 640,- „ „
1 „ 1 Singer-varrógép 336,- „ „
10 „ 10 nõi arany karkötõóra á 48 pengõ 480,- „ „
10 „ 10 férfi ezüstóra á 40 pengõ 400,- „ „
10 „ 10 pár nõi cipõ mérték szerint á 40 P 400,- „ „
10 „ 10 pár férfi cipõ  „           „      á 32 P 320,- „ „
356 „ 356 ezüsttárgyak, festmények stb.

á 4,- pengõ 1424,- P. értékben
400 nyeremény 8000,- 

Végigböngészve az említett idõszak híreit, számtalan tudósítást
olvashatunk a jótékony célú rendezvényekrõl. Úgyszólván minden
kitûzött célra adakozásra kérték a részvevõket, akár fásításról,
akár Petõfi szoborról esett szó. A mai jótékony célú rendezvények
közel 130-140 éves múltra tekintenek vissza. Ami akkoriban ter-
mészetes volt, talán még ma is az lehet, rajtunk és lehetõségeinken
múlik.

Schildmayer Ferenc

Anna-báli meghívó (1896)

Zsófia Gyermekszanatórium sorsjegye (1911)

Templom sorsjegy (1927)
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Régen jártam már Finnországban, és nagyon
hiányzott már a „Tervetuloa”, azaz a hetyke
dunántúli hanglejtéssel kimondott  „Isten hozta”. 

Valahányszor finn beszédet hallok valahol,
hegyezni kezdem a fülem, mint a Morzsi kutya,
akivel együtt mindig érteni vélem, amit mondanak.
Ott ahol a „kivi” kõ, a „joki” folyó és a „kala” meg
hal, az ember ráérez a rokonságra, még akkor is, ha
a nyelvészek szándékosan állították össze az
egyetlen közös mondatot: „Kala uiszkele elevene
vesin alla”, azaz, „Hal úszkál elevenen a víz alatt”.
Balatoni gyerekként még az is fenemód tetszik,
hogy elevenen úszkál a hal a víz alatt, döglötten
ugyanis a víz tetején lebeg. Legújabb testvérváro-
sunk nevének fordítása viszont bõhalú folyó, ami
felettébb bíztató az ember gyerekének, legyen az
halellenõr vagy rabsic, netán engedéllyel is ren-
delkezõ horgász ?

Január elején négyen keltünk útra: pol-
gármester, aljegyzõ, turizmus-szakértõ és egy kul-
turális bizottsági elnök, aki
mellesleg tolmácsként is mû-
ködött. Minden adva volt, hogy
megérthessük északi roko-
nainkat, akik nyáron jártak
nálunk és városunkat szemelték
ki testvértelepülésüknek. Mi a
magyar tenger északkeleti
partján, õk meg a Botteni-öböl
északkeleti szélén keresik a
vendégmarasztalás varázsigéit. 

Össze kell és tudunk tehát tar-
tani. Nem véletlenül tanultam
meg azt a mondatot, hogy „Olen
unkarilainen, olen kotona”, azaz
magyar vagyok és itthon érzem
magam. Amennyi idõ alatt felér
az autó Ferihegyre, a repülõ
elvisz Helsinkibe, onnan már
csak egy nyári csúcsforgalmi
csoszogás az M 7-esrôl Almádiba
és máris Ouluba röppent a helyi légijárat. Onnan
autóval délre alig 130 kilométer, ami Trabanttal
istenkísértés lenne, no de svéd autóval finn gyors-
forgalmi úton azért mégis más. A táj olyan lapos,
hogy az Alföld hozzá képest dimbes-dombos, de
januárban a nap tíz óra után kényelmesen kel és
háromkor már sietõsen nyugszik, így aztán csak az
út menti fenyõk és nyírfák rengetege sejlik fel, ha
a hófalak mögül hébe-hóba elõbukkannak.

A finnek pedig közlekednek hóviharban és
tükörjégen, az utóbbin például általában lelassí-
tanak 90 kilométerre - fõleg a „likikamera” miatt.
Ez a jószág nálunk is van, ha lefelé ereszkedünk
Vörösberénybe, csak a finn masina nem a
sebességet mutatja, hanem mindjárt fényképet is
készít. Éppen ezért a legtöbb úrvezetõ széles
mosolyt ereszt meg és lassít, vagy pedig gyorsít és
átvág a másik sávba, mert az drága automata csak
egy sávot tud tisztességesen lefényképezni. Akit
mégis elkap, annak automatikusan csekket küld -
a totál-fényképtõl a növekvõ válások miatt el kel-
lett tekinteni - a bankszámlára, amelyrõl a bankau-
tomata röptiben levonja a büntetés összegét. Ne
csodálkozzunk tehát, ha vérmesebb finnek
nyárközép-éjen traktorral rendre elvontatják a
„legpofátlanabb” fénykép-automatákat, oszlo-

postól, betontömböstõl - bé az erdô közepébe,
hadd fotózza a nyargaló rénszarvasokat?

Legjobban az idõjárástól tartottunk, mert itthon
már mínusz öt fok volt, de Kalajokiban csak
mínusz három. Röstelkedett is Jukka Puoskari pol-
gármester, mert harminc fokkal riogatott bennün-
ket, de csak 25 fokig süllyedt a hõmérõ az utolsó
napokban. Õ csak bekapcsolta az autóból kihúzott
kanócot a parkolóórának tûnõ ketyerébe, és mele-
gen várt a kocsi, amikorra visszatértünk a kinti
zimankóból. Állandó kérdezõsködés helyett sajá-
tos hõmérõt fejlesztettem ki ottlétem alatt: öt
foknál megdermed az orrszõrzet, tíznél merev
maradt a bajszom, mínusz húsznál meg letört a
vége, amikor simogattam. Valahányszor meglát-
ták rajtam, hogy kísértetiesen hasonlítok már a finn
Mikulásra, bevittek egy vendéglõbe és legott
kiolvadtam.

Jött a finn halászlé, amelybõl tejben fõzött
halak kandikáltak ki, már amelyeket a reszelt sajt

jótékonyan el nem rejtett. Utána a dámszarvas-
tokány fehér, sárga és vörös bogyókkal, amelyek
közül néha a tõzegáfonyát ismertem fel. Ezek után
választhattam három kancsó közül: forrásvíz, tej és
házi sör. Akár hiszik, akár nem, de én mindig a
habzó házi sör felé révedtem, pedig csak öt fokos
volt és nagyjából annyira melegített fel, mint rén-
szarvast a tõzegmoha.

Amikor vendégségbe voltunk hivatalosak -
márpedig igen gyakran hívattak meg -, akkor
mindig salátatál, füstölt lazac és rénszarvas volt a
fõ attrakció. Az utóbbi különösen füstölt formában
tejszínbe reszelve volt elbûvölõ és mindig aggód-
tam, ha utána erdei bogyókat és házi sört kellett
fogyasztani, hátha forradalom tör ki a gyomrom-
ban. De nem tört ki: segített a faszénpálinka meg a
kostenkorva névre hallgató finn vodka, amit a vál-
tozatosság kedvéért tõzegáfonyával együtt ittunk,
de azt is módjával.

Jótékony hatással volt rám a szauna is, amitõl
régebben mindig ódzkodtam, de a hatodik ikszen
túl már meg mertem reszkírozni hetente többször
is. Különben sem lehetett kikerülni, mert minden
házban, minden hivatalban és minden mökkiben
(hétvégi házban) ott gunnyaszt. Különben sem
tisztességes mökki az, ahol szauna nem található,

no meg a kinti medence vagy a tengervíz. Aki még
nem volt szaunában, oda fog kívánkozni, ha meg-
tudja, hogy tûzforró kövekre merõkanálnyi vizet
löttyintenek, amíg legalább kilencvenfokos nem
lesz a benti hõség. Utána mélán beülnek a har-
madik polcra és izzadnak, mint a tücsök a szikes
legelõn. Amikor elegük lesz az izzadásból a
bennszülötteknek, akkor kirohannak a kinti
medencébe, vagy zutty be a tengerbe, hogy a
rozmárok is elriadnak. Nos, egy darabig követtem
a drága rokonokat, még angyalkáztam is a
félméteres hóban, úgy hanyatt, ahogy illik, de a
tengerbe már csak a nagylábujjamat lógattam bele.
A jeges vizet a két polgármester bírta csak igazán,
nekik viszont szokni kell a hidegzuhanyt már
hivatalból is?

Azt hiszem, még a második sízésem ecsetelését
sem hagyhatom említetlenül, mert elõtte ötven
évvel próbáltam utoljára. Látták volna a finn
mesteredzõ fizimiskáját, amikor ezt közöltem

vele. Megroggyant, mint én az
elsõ buckánál, de azzal vigasztal-
gattam magam, hogy ötven éve
még végig tudtam a mondókát:
„Sétálni, sétálni, egy kis dombra
lecsücsülni...” Büszkén jelent-
hetem, hogy ezúttal csak egyszer
csüccsentem legalábbis ver-
senysível. A motoros szán azért
már teljesen más volt.

Elõször is beöltöztettek egy
szkafanderszerû terroristael-
hárító öltözetbe, csak úgy pislog-
tam kifelé a szemüvegemre
húzott harisnyanadrágból, majd
pedig kiaraszoltam a motoros
szánhoz, amin nemhogy ötven
éve, de még elõzõ életemben sem
ültem. Az indítókulcshoz kötik az
ember bal kezét egy sodronnyal,
a jobb kézzel meg a gázt kell adni,

és amint lerepülünk a dübörgõ jószágról, kitépjük
az indítókulcsot, a szán leáll. Ennyi volt az oktatás,
majd rögtön be az erdõ sûrûjébe olyan vaksötét-
ben, amit a szán fényszórója sem vágott át igazán.
Jöttek hegyibém a fenyõfák, alig gyõztem kerül-
getni õket, miközben elõl meg hátul noszogattak,
hogy hágjam már túl az észveszejtõ harminc kilo-
méteres sebességet. 

Mit mondjak: áthágtam, de egy huszáros
bravúrral rögtön landoltam egy kisded árokban,
amibõl röpke tíz perc alatt ki is vonszoltak. Látva
az igyekezetemet, rászabadítottak a helyi repülõtér
kifutópályájára, amint kirobogtunk az erdõbõl. Itt
aztán százhúsz kilométer körül száguldozhattam,
mert az utánam jövõ finn koma nem ért utol, pedig
repesztett õ is. Mindketten nagyon örültünk, hogy
nem szállt le közben egyetlen repülõ sem! Mi az,
hogy mindketten: az egész társaság, mert ott
nyargalászott a két magyar hölgytagunk is, a pol-
gármesterrõl nem is beszélve.

A búcsúesten még rabul ejtette a lelkünket a
helyi sámán, méghozzá Heikki, a fókavadász és azt
jósolta, hogy visszatérünk. Nagyon remélem, hogy
nem egyedül, hanem egyre több balatonalmádi
polgár társaságában.

Czuczor Sándor

Finnországban jártunk

Kalajoki kalandok
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Immár 10 éve annak, hogy fel-
merült a veszprém-szentkirálysza-
badjai repülõtér katonai és polgári
célú használatának lehetõsége. Az ott
található objektumok mennyisége és
minõsége ugyanis átalakításokkal
alkalmas a kettõs hasznosításra. A
megye politikai, önkormányzati köz-
szereplõi ideológiai hovatartozástól
függetlenül, összefogva, az évek
során sokat dolgoztak e cél meg-
valósításán. Aztán döntés született
arról, hogy a honvédelmi hasznosítás
2004 végén megszûnik. 

E hír kézhezvétele után a megye és
az érintett 3 település (Veszprém,
Szentkirályszabadja, Balatonalmádi)
önkormányzata közösen kezdemé-
nyezett tárgyalásokat arról, hogy a
Honvédelmi Minisztérium haszná-
latának megszûnésével az állami tu-
lajdonú ingatlan együttes (az
összterület 440 hektár) a kiépített
létesítményekkel és infrastruktúrával
kerüljön a települések tulajdonába. 

A polgári repülõtér mûködése
Veszprém megye, a közvetlen kis-
térségek, de különösen az érintett
települések számára mind gazdasági,
mind turisztikai és foglalkoztatási
szempontból nagy jelentõséggel
bírna. 

A folyamat eddigi lépéseirõl a
sajtóból és a híradásokból értesülhet-
tünk. Szinte folyamatosan csak a
veszprémi és a szentkirályszabadjai
ingatlanok reptéri hasznosítási célú
visszaadásáról volt szó, miközben mi
a háttérben (mint legkisebb érintett)
küzdöttünk a minket illetõ közel 1,5
hektár terület megszerzéséért. Kitar-
tásunk eredményeként a megadott
végsõ határidõre, hivatali munkatár-
saim munkájának köszönhetõen az
elmúlt év végére alá tudtuk írni a
Balatonalmádi város és a Kincstári
Vagyon Igazgatóság között létrejött,
mintegy 8 millió Ft nyilvántartási
értékû ingatlanok ingyenes átadásáról
szóló szerzõdést. 

2006. január közepén kezdõdött
meg az átadás-átvétel, amely a hónap
utolsó napján eredményesen zárult le.
Veszprém és Szentkirályszabadja a
visszakapott területeit értékesítésre
meghirdette. Balatonalmádi közigaz-
gatási területén a katonai repteret
kiszolgáló lokátorállomás, az ún. tá-
voli adóház helyezkedik el, amelyre a
polgári repüléshez a mai technikai
fejlettség miatt nem biztos, hogy
szükség lesz. Ez majd a pályázaton
gyõztes befektetõvel történõ tárgyalá-
son derül ki. 

A térítésmentesen megszerzett
ingatlanok hasznosítására ennek
függvényében az önkormányzatnak
kell a legjobb megoldást megtalálnia. 

Balatonalmádi, 2006. február 2. 
Pandur Ferenc 

polgármester 

Néhány sor
a 39. hónapról
a Városházán
2006. január

Tisztelt Választópolgár!

Mint ismeretes, a köztársasági elnök az országgyûlési
képviselõk 2006. évi általános választásának elsõ fordulóját
2006. április 9-re, a második fordulóját 2006. április 23-ra
tûzte ki.

176 országgyûlési képviselõt egyéni választókerületben
választunk meg, 152 képviselõ területi listán kerül megvá-
lasztásra, 58 mandátum pedig a pártok mandátumot nem
szerzett egyéni jelöltjeire leadott szavazatok, ill. a területi
listáira leadott, de mandátumot szintén nem eredményezõ
szavazatok (töredékszavazatok) arányában, országos listán
kerül kiosztásra. 

Balatonalmádi a Veszprém megyei 2. számú ország-
gyûlési egyéni választókerülethez tartozik, székhelye:
Balatonfüred.

A választás kitûzését követõen összeállított névjegyzék
szerint Balatonalmádiban a választójoggal rendelkezõ pol-
gárok száma: 7311.

A névjegyzékbe való felvételrõl szóló választási Értesítõt
és a képviselõjelölt ajánlásához szükséges ajánlószelvényt a
választópolgárok postán kapják meg 2006. február 6. -
február 10. között (Amennyiben a kézbesítés valamely okból
elmaradt, a Polgármesteri Hivatalban lehet érdeklõdni). A
névjegyzéket február 8-tól február 15-ig közszemlére kell
kitenni, megtekinthetõ munkaidõben a Polgármesteri Hi-
vatalban Ez idõ alatt lehet kifogást benyújtani a  névjegy-
zékbõl való kihagyás, törlés, ill. a névjegyzékbe való felvétel
miatt. 

A módosított névjegyzék 2006. április 7-én 16.00 óráig, ill.
április 21-én 16.00 óráig tekinthetõ meg a Polgármesteri
Hivatalban. A névjegyzéket 2006. április 8. után lakcímvál-
tozás miatt nem lehet módosítani. 

Az ajánlásról:
Az egyéni választókerületben a választópolgárok és azok

a társadalmi szervezetek, amelyek megfelelnek a pártok
mûködésérõl és gazdálkodásáról szóló törvény rendelkezé-
seinek (a továbbiakban: párt) jelölhetnek. Két vagy több párt
közösen is ajánlhat és jelölhet. Az egyéni választókerületben
a jelöléshez legalább 750 választópolgár aláírásával hite-
lesített ajánlása szükséges. A választópolgár csak egy egyéni
választókerületi jelöltet ajánlhat és csak abban az egyéni
választókerületben, amelyben a lakóhelye van.

A területi választókerületben - területi listán - pártok
jelölhetnek. 

Jelöltet ajánlani 2006. március 17-én 16.00 óráig a
kitöltött, saját kezûleg aláírt, hivatalos ajánlószelvénynek a
jelölt, illetõleg a jelölõ szervezet képviselõjének történõ
átadásával lehet. 

Az ajánlás nem vonható vissza. Aki ugyanazt a jelöltet
többször ajánlotta, vagy aki több jelöltet is ajánlott, annak
valamennyi ajánlása érvénytelen. Ajánlószelvényt az állam-
polgárok zaklatása nélkül - az alábbi kivételekkel - bárhol lehet
gyûjteni. Nem gyûjthetõ ajánlószelvény: munkahelyen munka-
idõben vagy munkaviszonyból, illetõleg munkavégzésre irányuló
más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése
közben; a fegyveres erõknél és rendvédelmi szerveknél szolgálati
viszonyban lévõ személytõl a szolgálati helyen vagy szolgálati
feladat teljesítése közben; tömegközlekedési eszközökön; állami
és helyi önkormányzati szervek hivatali helyiségeiben. Az
ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel másnak elõnyt adni
vagy ígérni, valamint az ajánlásért elõnyt kérni, illetõleg elõnyt
vagy annak ígéretét elfogadni tilos. 

A szavazás helyérõl:
• A választópolgár az Értesítõn feltüntetett szavazó-

körben szavazhat. (A 7 balatonalmádi szavazókörhöz
tartozó utcajegyzék - a legutóbb lebonyolított népszava-
zási utcajegyzékhez képest - annyiban változott, hogy a
teljes Bartók Béla utca a 06. szavazókörhöz tartozik
(Kultúrház Vörösberény, Gábor Á. u. 6.), ez az értesítõ-
kön már így szerepel. 

• Ha a választópolgár Magyarországon, de lakóhelyétõl
eltérõ településen tartózkodik a választás napján, ott -
bármely szavazókörben - a jegyzõtõl kapott igazolással
szavazhat.
Igazolást - a választás elsõ és második fordulójára egy-
aránt! - személyesen vagy meghatalmazott útján legké-
sõbb 2006. április 7-én 16.00 óráig, ajánlott levélben
pedig úgy lehet kérni, hogy az legkésõbb 2006. április 4-
én megérkezzen a választási irodához. Igazolást - a
választás elsõ és második fordulójára is - legkésõbb 2006.
április 7-én 16.00 óráig lehet kiadni. 

• Ha a választópolgár a szavazás napján külföldön tar-
tózkodik, hazánk nagykövetségén vagy fõkonzulátusán

adhatja le szavazatát. Ennek érdekében a lakcíme szerin-
ti jegyzõnél kell kérnie a külképviseleti névjegyzékbe
történõ felvételét.
A külképviseleti névjegyzékbe történõ felvételt sze-
mélyesen,  vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba
foglalt meghatalmazással rendelkezõ meghatalmazott
útján, illetve ajánlott levélben úgy lehet kérni, hogy az
legkésõbb 2006. március 17-én 16.00 óráig megér-
kezzen a jegyzõhöz. A kérelemnyomtatvány igényelhetõ
a jegyzõtõl, vagy letölthetõ az Internetrõl
(www.valasztas.hu). 
Fontos tudni, hogy a választás elsõ fordulójára külföldön
(a magyarországi szavazás napját megelõzõ 7. napon)
2006. április 2-án (az amerikai kontinensen 2006. április
1-jén), a második fordulóra a hazai választás napján, azaz
2006. április 23-án (az amerikai kontinensen 2006.
április 22-én) kerül sor!

• Az elsõ és második választási forduló között lakó-
helyet változtató választópolgár a második fordulóban
nem az új, hanem a korábbi lakóhelyén szavazhat.
Ennek érdekében az új lakcíme bejelentésekor az
ügyintézõtõl szavazásra szolgáló lakcímigazolást kap.
Ezen igazolás birtokában keresheti fel az Értesítõben
megjelölt szavazóhelyiséget.

A szavazásról
Az országgyûlési képviselõ-választáson a választópol-

gárok két szavazólapot kapnak. Külön szavazólap szolgál az
egyéni választókerületi jelöltre és külön szavazólap a területi
(párt)listára történõ szavazáshoz. 

Érvényesen szavazni hivatalos, a szavazatszámláló bizott-
ság által a választó elõtt lebélyegzett szavazólapon, szavazó-
laponként csak egy jelöltre, illetõleg listára, a jelölt vagy lista
alatti vagy melletti körben tollal elhelyezett egymást metszõ
két vonallal (X, +) lehet. 

Szavazni csak személyesen, (a Magyar Köztársaság
területén 6.00 órától 19.00 óráig) lehet, kizárólag a következõ
érvényes igazolványok bemutatásával: 

- lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány
(régi típusú személyi) vagy

- lakcímigazolvány és - személyazonosító igazolvány
(kártya formátumú) vagy

- útlevél, vagy
- 2001. január 1-jét követõen kiállított, kártyafor-

mátumú vezetõi engedély.
Kérjük, hogy a szavazatszámláló bizottságok munkájának

megkönnyítése érdekében az "Értesítõ"-t szíveskedjék a
szavazásra magával vinni. 

A választási kampány 2006. április 7-én 24.00 óráig,
illetõleg április 9-én 19.00 órától április 21-én 24.00 óráig
tart. Kampányt folytatni 2006. április 8-án 00.00 órától április
9-én 19.00 óráig, illetõleg 2006. április 22-én 00.00 órától
április 23-án 19.00 óráig tilos! 

A választási kampány során városunk közterületein plaká-
tot elhelyezni csak a vonatkozó helyi rendeletben foglaltaknak
megfelelõen lehet. (Kérjük, hogy a plakátozni szándékozók a
helyi rendelet betartása érdekében elõzetesen egyeztessenek a
közterület-felügyelõkkel: Polgármesteri Hivatal, Városgond-
noksági Osztály, II. em. 40-es szoba, tel: 88/430-344) A
plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyez-
ték, 2006. május 23-ig köteles eltávolítani. 

A választásokkal kapcsolatos részletes tájékoztatást a
Polgármesteri Hivatalban (Balatonalmádi, Széchenyi
sétány 1.) mûködõ Választási Iroda, illetõleg a Választási
Információs Szolgálat munkatársai adnak hivatali munka-
idõben:
Dr. Szûcs Sándor HVI vezetõ (I. em. 23. szoba) telefon:
88/438-181
Kovács Piroska Rózsa HVI vez.h. (I. em. 36. szoba) telefon:
88/430-254

- általános választási tudnivalók, 
- szavazatszámláló bizottságokba történõ személyi

delegálás,
- jogorvoslat. 

Koszteczky Zsuzsanna HVI tag (Fsz.8.szoba) telefon:
88/431-851
Dr. Tallai Zsoltné HVI tag (Fsz.8. szoba) telefon: 88/431-851

- választói névjegyzék vezetése, törlés, felvétel,
- külképviseleti névjegyzékbe való felvétel
- választási értesítõ, ajánlószelvény kézbesítésének

elmaradása
- igazolás kérése, 
- lakcímnyilvántartás. 

Helyi Választási Iroda 
Balatonalmádi

VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY
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Rablóijesztõ a hó és a polgárõr…

Rendõrségi hírek
Veszprémvármegye

Nem emlékszem arra, hogy a korábbi évek hasonló idõszakában csak ennyi
eseményt jegyeztünk volna fel a bûnügyi krónikában. Lehet, hogy ennek oka
az is, hogy a rendkívül szélsõséges az idõjárás, a nagy mennyiségû hó miatt a
bûnözõk sem tudtak a nyaralókhoz jutni, de tény, hogy csak egyetlen betörés-
rõl érkezett bejelentés az elmúlt hónapban. Ez is  sajátos volt, ugyanis nem
lakóépületet, nyaralót, vagy egyéb ingatlant fosztottak ki erõszakos módon,
hanem gépkocsit törtek fel az akkumulátoráért. Ez az esemény is a város belsõ
területén történt, s nem a külsõ nyaralóövezetekben. 

Korábban is írtam már arról, hogy egyre markánsabban érzékelhetõ:
megváltozott és folyamatosan változik is a bûncselekmények szerkezete, más,
a korábbiaktól eltérõ bûncselekményi formák jelennek meg területünkön. A
most tárgyalt idõszakban a három ismertté vált bûncselekmény közül a fen-
tiekben részletezett betöréses lopás tartozik a vagyon elleni bûncselekmények
körében, míg a másik kettõ nem. Az egyik egy tartás elmulasztásával kapcso-
latban érkezett, amely ugyan nem új keletû bûncselekményfajta, de az utóbbi
idõben megduplázódott az ilyen tárgyban érkezõ, és eljárást kérõ feljelentés.
Lehetne hosszasan elemezni ennek az okát, azt, hogy milyen társadalmi gon-
dok vezetnek odáig, hogy egyre több a széthulló család, és a gyermekét egyedül
nevelõ szülõ a törvény segítségét kéri a másik fél ellen. A harmadik bûncse-
lekmény-fajta szintén dinamikus növekedést mutat. Verekedésrõl van szó,
amelynek legfõbb motiváló oka az alkohol. A múlt év végén az ünnepek alkal-
mával kicsit tartottunk attól, hogy ilyen ügyekben több bejelentés, feljelentés
érkezik, azonban akkor nyugodtan és csendesen teltek a napok, de január elsõ
felében Balatonalmádi városából, illetve a kapitányság illetékességi területérõl
több ilyen jellegû panasz érkezett. Általában ezek az esetek együtt járnak más
bûncselekmények elkövetésével is. Ez utóbbi esetben súlyos testi sértéssel, így
az elkövetõvel szemben két ügy miatt folyik az eljárás. 

Nem volt ez idáig példa arra, hogy Balatonalmádi város illetékességi
területén mindössze három bûncselekmény váljon ismertté. Nagyon
szeretnénk, ha ez a nyugalom hosszabb idõszakot is jellemezhetne. Hogy
ilyenekrõl is tájékoztathatom Önöket, annak oka nemcsak a rendõri munka
színvonalát minõsíti, hanem szólnom kell egy nagyon fontos szövet-
ségesünkrõl, a helyi polgárõr egyesületrõl, amelynek tagjai jelentõs részt vál-
laltak abban, hogy nyugodt, biztonságos körülmények között élhetünk.
Abban, hogy a betöréses lopásokat illetõen 1995-hez képest 80%-os a javulás,
a legfontosabb érdem az övék. Úgy tûnik, sikerült kiszorítani közösen, az
üdülõövezetekbõl a bûnözõket, továbbá azokat is, akik az õszi-téli idõszakot
egy-egy nyaralóba beköltözéssel gondolták átvészelni.

A város közvéleményében nagyon pozitív visszhangot keltett, hogy a
Vörösberényi Általános Iskolához vezetõ, egyébként balesetveszélyes út-
keresztezõdésben az iskolakezdéskor ott vannak a láthatósági mellényt viselõ
polgárõrök, akik segítik az iskolába járó gyermekeket. A mindennapos rendõri
munka, a konkrét feladat-végrehajtás részeivé váltak, amelynek számokkal is
mérhetõ eredményei vannak. A kapitányságunkhoz tartozó települések több-
ségében mûködik polgárõr egyesület, ennek is köszönhetõ megítélésem szerint,
hogy a 2005. év bûnügyi-statisztika adatai alapján elõször sikerült 1000 alá
csökkentenünk az ismertté vált bûncselekmények számát. A jövõ rendõri
munkája sem képzelhetõ el a polgárõr egyesületek segítsége, támogatása nélkül. 

Megszokott dolog már az is, hogy néhány gondolattal értékelni szeretném
az elmúlt hónap közlekedési tapasztalatait. Örömmel állapíthattuk meg (talán
a számos helyen elhangzott felhívásnak is köszönhetõen), hogy egyre fegyel-
mezettebben készülnek a gépjármûvezetõk a téliessé váló útviszonyokra.
Kisebb közlekedési baleseteket leszámítva, amelyek elsõsorban anyagi
következménnyel jártak, nem történt súlyos baleset a városunk területén. Jóval
kevesebb volt az elakadt jármû is. Ez szintén a felkészülés minõségét dicséri.
Ami különösen pozitív, hogy ezúttal csak két olyan helyi polgárral szemben
intézkedtek rendõreink, akik ittasan kezdték meg a vezetést. Mindkettõjükkel
szemben szabálysértési eljárást indítottunk, amelynek végeredménye a jelen-
tõs pénzbírság mellett természetesen a vezetõi engedélyük bevonása lesz. 

2006. évi feladataink tervezése jelen idõszakban folyik. Sok bizonytalan
elem van még. Az azonban már most is biztosnak tûnik, hogy rendkívül fe-
szített keretek között kell megfelelnünk a velünk szemben támasztott elvárá-
soknak. Szükségünk lesz tehát minden segítségre, támogatásra, azokra a
lakossági jelzésekre, amelyekkel hatékonyabbá tehetjük a közterületi szol-
gálatot, a bûnmegelõzést. Kérem, továbbra is kísérjék figyelemmel
munkánkat, és amennyiben lehetõségük van rá, segítsék azt!

Grúber Sándor
r.alezredes rendõrkapitány

Osztrák konzulátus Veszprémben
Ünnepélyesen kezdõdött az év Veszprémben a Megyeházán, ahol az Osztrák

Köztársaság konzulátust nyitott Veszprém megyei hatáskörrel. Megyénk
tiszteletbeli konzulja az 1944 végén a szovjet megszállók elõl családjával
Ausztriába menekülõ, azóta ott élõ és egy idõben magas állami tisztséget viselõ
dr. Gálffy István lett. Az ünnepélyes megnyitón köszöntõt mondott Kuti Csaba,
a megyei közgyûlés elnöke, Dióssy László polgármester, valamint dr. Ferdinand
Mayrhofer-Grünbühel osztrák nagykövet. A szónokok hangsúlyozták az
osztrák és a magyar nép jószomszédi kapcsolatait, melyet a konzulátus meg-
nyitása csak tovább erõsít, majd jó munkát kívántak a tiszteletbeli konzulnak.
Dr. Gálffy István megköszönte az üdvözlõ szavakat, és ígéretet tett arra, hogy
a hagyományos konzuli feladatok mellett arra is törekedni fog, hogy a két nép
közötti mûvelõdési, idegenforgalmi és gazdasági kapcsolatokat tovább
mélyítse. 

A székesegyház fölújítása
Elsõ lépéseként a két tornyát restaurálják. A munka már megkezdõdött, a

tornyokat felállványozták – mondta el Rábel István, az érsekség mûszaki
vezetõje. A toronysisak és a falak felújítása mintegy 30 millió forintba kerül,
melyet megfelelõ pályázat hiányában jórészt az egyház maga finanszíroz.  

A Vár-negyed legrégebbi épülete, a Szent Mihály-székesegyház. Gizella
királyné alapította a veszprémi székesegyházat, amely Magyarország elsõ
püspöki székesegyháza volt. Így lettek a magyar királynék a veszprémi széke-
segyház örökös kegyurai. A bazilika eredetileg korai román stílusban épülhetett,
ám mivel a tûzvészek, a rombolások után mindig a kor divatjának megfelelõen
állították helyre, ezért visel különbözõ stílusjegyeket. A munka idén a hajó és a
szentély feletti tetõrész cseréjével folytatódik. A jelenlegi tetõborítást rézre
váltják, amitõl azt remélik, hogy az építmény beázása megszûnik.

A Szent Mihály Székesegyház jelenleg is látható neoromán épületegyüttese
2010-ben lesz 100 éves, az érsekség szeretné, ha a bazilika erre az idõpontra
legalább külsõleg megújulhatna. A felújítást elsõsorban jelenlegi állapota
indokolja, másrészt az, hogy a Gizella királyné által alapított és építtetett bazi-
lika alapjain álló épület. A rekonstrukció megkezdését 2 éves elõkészítõ munka
elõzte meg, tanulmány, valamint kiviteli tervek készültek, melyeket az épület
mûemléki volta miatt mindvégig a Mûemlékvédelmi Hivatal felügyelt. A ter-
vek jóváhagyását, a szakemberek véleményezését követõen versenyeztetés
alapján választották ki a kivitelezõ cégeket. A székesegyházon utoljára a 70-es
évek elején végeztek kisebb javítási, átalakítási munkálatokat, de az épület
története alatt ekkora nagyságú felújítás még nem volt. Az érsekség mûszaki
vezetõje elmondta, a külsõ felújítás évekig eltarthat, ezt követõen a székesegy-
ház belsejének helyreállítását is szeretnék megtervezni és elvégezni.

Bognár Zoltán kiállítása
Gopcsa Katalin mûtörténész Bognár Zoltán festõmûvészt bemutató könyvét

január 22-én, Kölcsey Ferenc Himnuszának születésnapján mutatták be
Veszprémben a várban, a mûvészetek házának Bognár termében. A megyei
múzeum által kiadott kötet fõszereplõje, Bognár Zoltán egykor Vörösberényben
élt, így az õt és mûvészetét bemutató album különösen jó szívvel ajánlható váro-
sunk mûvészetbarátainak is. Érdemes idézni a kitûnõ mûvész alkotói hitvallását:
…számomra a mûvészi kifejezést az útszéli falusi pléh Krisztusok arckifejezései
jelentették. Elsõsorban festésmódjuk, naivitásuk, egyszerûségük, õszinteségük,
hús-vér emberi mondanivalójuk. 

A pétieké lesz Fogaras?
A Nitrogénmûvek megvásárolta a romániai magánosítási szakhatóságtól a

fogarasi Nitramonia nevû vállalat öt cégének többségi részvénycsomagját –
tudta meg lapunk az erdélyi magyar sajtóból. A pétiek ajánlata jobb volt, mint
versenytársáé, a temesvári Agrosem társaságé, így a Nitrofertilizer (mûtrágya),
a Nitroexplosives (robbanóanyagok), a Nitrocontrol (szennyvíztisztító), a
Nitroservice (különleges építkezések) és a Nitrotrans (vasúti szállítás) cégek a
Veszprém megyei társaság tulajdonába kerültek. A hírt Bálint Sándor, a magyar
cég egyik vezetõje így pontosította: a román ÁPV Rt. (az AVAS) olyan döntést
hozott, hogy a pétfürdõi Nitrogénmûvek Rt. nyújtotta be a legkedvezõbb aján-
latot a fogarasi Nitramonia gyár többségi részvényeinek megvásárlására, ezért
vele lehet megkezdeni az értékesítési szerzõdés megkötésére irányuló közvetlen
tárgyalásokat. Tehát a szerzõdéskötés még hátravan.  

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki segített abban, hogy

a Vörösberényi Református Templom esti megvilágítását ne csak kará-
csonykor, hanem egész évben élvezhessék Almádi lakói. Külön köszönöm
képviselõtársaim anyagi támogatását, további Zana András, mûszaki
osztályvezetõ és Demeter Gyula, helyi lakos segítségét, akik szakmai
tudásukkal nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy hosszú évek után városunk
egyik legszebb szimbóluma visszakaphassa a neki járó díszkivilágítást.

Dr. Hoffmann Gyöngyi, képviselõ 
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Érdeklõdéssel olvastam az Új Almádi Újság legutóbbi számaiban
megjelenõ írásokat, melyek a volt Váci iskola további sorsával
foglalkoztak. Mindjárt az elején leszögezem, örülök, hogy az épület
eladását idáig senki nem javasolta: a város vezetõit ugyanis azzal bíz-
tuk meg, hogy gyarapítsák Balatonalmádi közösségének vagyonát,
nem pedig azzal, hogy eladogassák azt, különösen nem nyomott ingat-
lanárak idején, és végképp nem egy iskolát!  A cikkekben olvashattunk
a Magyar Kolping Szövetség iskola-indítási elképzeléseirõl, illetve az
ezzel ellentétes - fõképp gazdasági, oktatás-szervezési érvekre alapo-
zott - véleményekrõl. Senki nem foglalkozott azonban azzal, hogy mit
is takar lényegében a „Kolping iskola” kifejezés. Pedig itt van a szom-
szédban a Szövetség egyik iskolája, a szakmunkásokat nevelõ pétfürdõi
Kolping-iskola, ahonnan tájékozódhatnánk (meg persze az internetes
világhálóról, hiszen rajta vannak!).

Mi is egy Kolping-iskola lényege? „Az élet a hitre épül!”- vallotta
névadójuk, Adolf Kolping, a munkásfiatalok keserves helyzetén az
1860-as években változtatni akaró, képzésüket, nevelésüket küldetésül
választó német katolikus pap. A „rosszat” a „jóval” csak akkor lehet
igazán legyõzni, ha önmagunkat nem helyezzük mások fölé, ha segít
bennünket egy szilárd értékrend és világnézet, valamint a szakmai
tisztesség és a keresztény vallás. A szaktudás, a megbízhatóság, az
elsajátított szakma méltó gyakorlása csak szilárd erkölcsi alapokon
nyugodhat. A Kolping-iskola az élet, a valóság, az igazság tiszteletére,
s legfõképpen a szeretet gyakorlására tanít! Ez így együtt adja azt a
többletet, amiért keresik a Kolpingos szakmunkásokat!

Néhány szót a képzési, nevelési módszereikrõl: „A tanulás is, a szak-
képzés is, de még a szabadidõ eltöltése is egy olyan, bizalomra épülõ
közösség keretében történik, amely az egyén érvényesülésének is teret
enged.” Az iskola – bár világi nevelõkbõl álló, nyitott szellemû
intézmény - minden segítséget megad a vallásos érzelmû tanulók hit-
béli, lelki fejlõdéséhez, támogató otthont nyújt a tehetségesek, és a
tanulmányaikban lemaradtak számára egyaránt. Vállalt céljuk, hogy a
Kolping-i nevelési elveket követve keresztény szellemben gondoskod-
janak növendékeikrõl, hogy mindannyian az általános emberi értékeket
magukévá tevõ, családjukat és munkájukat szeretõ emberekké vál-
janak. 

Nagyon sokféle szakmát lehet tanulni a péti iskolában: asztalos,
faipari munkás, kõmûves, szobafestõ-mázoló és tapétázó, nõiruha
készítõ, varrómunkás, bõrtárgy készítõ, szõnyegszövõ, kosárfonó,
fonottbútor-készítõ, vendéglátó eladó, szakács, gyorsétkeztetési eladó,
szerkezetlakatos, stb. Aki azt állítja, hogy nincs jövõje Magyaror-
szágon a szakmunkásképzésnek, vagy hogy túl sok nálunk a szak-
munkás, nincs tisztában a hazai, és az európai viszonyokkal. A sajtóban
is egyre többet olvashatunk a szakmunkás-képzésrõl, illetve a mára
kialakult szakmunkás-hiányról: idén januárban például egy országos
napilap, a Magyar Nemzet közölt cikket „Kevés a mesterember” cím-
mel, de ajánlom elolvasásra a Napi Gazdaság tavaly decemberi „Sok a
hiányszakma Magyarországon” címû cikkét is, melyek már a gazdasá-
gi fejlõdés egyik gátjának tartják a hiányzó jó szakmunkásokat!

Európára nyitott iskola a pétfürdõi Kolping. Példa erre az a régóta
mûködõ diákcsere, melynek keretében tavaly augusztusban – korábbi
külföldi útjaik viszonzásaképpen - egy hétre õk láttak vendégül egy
csoport ír és német fiatalt Castlebarból és Höchstadtból. Ezek az euró-
pai csere-programok, a kialakuló személyes kapcsolatok, barátságok
lehetõséget adnak arra is, hogy az iskolából kikerülõ fiatal szak-
munkások kipróbálják magukat, s néhány évet külföldön dolgozzanak
az egyre nyitottabbá váló Európában.

Az egykori Váci iskola iskolának épült, minden másra, vagy
bevételt hozó gazdasági vállalkozásra csak jelentõs átépítés után
lehetne használni, ha egyáltalán lehetne! Tudják ezt a vállalkozók is,
ezért nem jelentkezett senki a kibérlésére! Ne féljünk attól, hogy a Váci
iskolában Kolping-iskola mûködjön! Határozott véleményem, hogy
Balatonalmádi lakosai csak nyernének vele!

Herendi Gáborné Kiss Ilona

Iskola-vita

Váciból Kolping?
Két újabb, a néhai Váci iskola sorsáról folyó vitához hozzászóló cikket kapott lapunk. 

Mûködjön-e Kolping-iskola
a Váciban?

Mi legyen a Váci iskola sorsa?
A szóban forgó iskola sorsáért jómagam is aggódom úgyis, mint almádi  lakos,

és még jobban, mint több évtizeden át gyakorló pedagógus. Mielõtt kifejteném
véleményemet a volt iskola jövõjét illetõen, engedjék meg, hogy az ügyhöz kap-
csolódó elõtörténettel éljek.

Amikor évekkel ezelõtt a Berényi Általános Iskola felépült (aminek egyébként
örülök), városunk demográfiai helyzetének ismeretében tudni lehetett, hogy ezzel
Almádi 3 általános iskolája közül egynek a sorsa megpecsételõdött. Hogy erre a
sorsra miért éppen a Váci iskola jutott, nem tisztem eldönteni, bizonyára a képviselõ-
testület többoldalú elemzés, felmérés és mérlegelés alapján döntötte ezt el. 

Ugyanakkor ha figyelemmel kísérjük az elmúlt évek elõjelzéseit, hatástanul-
mányait és nemcsak az érzelmek és a megszokott hagyományok alapján nyilvánu-
lunk meg, akkor egyet kell értenünk azzal a népszerûtlen döntéssel, amit a képviselõ-
testület akkor az összevonást illetõen meghozott. Itt szeretnék utalni egyik volt vácis
kolléganõ januári újságban megjelent bírálatára, miszerint szereptévesztéssel
minõsítette az oktatási bizottság vezetõjének döntését az összevonás támogatását
illetõen. Én ezt inkább a realitások felismerésének fogom fel az õ és a többi
képviselõtársa részérõl. Vagy talán olyan gazdag a városunk, hogy 3 félig „feltöltött”
iskolát tartson fönn és mûködtessen?

Ezek után az Almádi Újságból ismert vita alapján jutottam el ahhoz a ponthoz,
hogy mint a szakképzésben jártas különbözõ beosztásokban dolgozó pedagógus, én
is megszólaljak az iskola hasznosításával kapcsolatos elképzelésekrõl. Azokkal
értek egyet, akik féltik a bezárt iskola állagát, és mielõbbi hasznos mûködéséért eme-
lik fel hangjukat. Ahogy olvastam, a képviselõ-testületen belül is komoly
véleménykülönbség van a hasznosítást illetõen, és ahogy látom, a többségi vélemény
hiányában a dolog most megfeneklett.

Az eddig ismert cikkekbõl az olvasható ki, hogy a Kolping mellett érvelõk elsõ-
sorban érzelmi, ideológiai, világnézeti alapon képzelik el a mûködtetést térítés-
mentes átadással. Hivatkozva néhány száz támogató aláírásra (ami persze nem
lebecsülendõ), csak azt is jó volna tudni, hogy az aláírókat tájékoztatták-e a
kezdeményezõk, hogy az ingyenes átadás a városnak mekkora bevételkieséssel,
vagyonvesztéssel járna?

Akik viszont ezt másképp látják, meggyõzõdésem, hogy nem a Kolping iskola és
fõleg nem a szellemisége ellen érvelnek, csupán ennek az értékes közvagyonnak az
értékesítési bevétele után, egy produktív gazdasági tevékenységet (esetleg több
embernek munkalehetõséget) képzelnek el, továbbá az eladás vagy bérbeadás
bevételébõl származó pénzt a város infrastruktúrájának (utak, közmûvek, egészség-
ügy stb.) fejlesztésére fordítanák. Én az utóbbiakkal értek egyet, csatlakozva Boros
László és Czuczor Sándor képviselõk álláspontjához.

Mindezeken túl akkor, amikor a környezetünkben 5-15 km körzeten belül körül
vagyunk bástyázva szakképzõ iskolákkal (Füred, Fûzfõ, Veszprém, Várpalota),
némelyikben még így sem könnyû a beiskolázás, akkor hol a biztosíték arra, hogy
itt a várható tanuló létszám biztosítva lesz? Abban sem tévedek nagyot, amikor úgy
gondolom, hogy a környezõ településeken élõ szülõk és gyerekek a már jól ismert
és „bejáratott” iskolákat fogják választani a jövõben is. Egyáltalán nem örülnék
annak, ha a Kolping nem kis ráfordítással átalakítaná, tárgyi-technikai eszközökkel
felszerelné az iskolát, és abból a legfontosabb tényezõ, az oktatás-nevelés alanya, a
tanuló hiányozna.

Nem tudom, hogy a Kolping támogatói készítettek-e olyan felmérést vagy tanul-
mányt, ami ennek az ellenkezõjét igazolja. Vagy készült-e olyan munkaerõ-piaci
hatástanulmány, amely a képzendõ szakmák és munkaerõpiac összhangját, az elhe-
lyezkedési lehetõségeket tartalmazza. Ha van ilyen, hozzák nyilvánosságra! De az
sem titok, hogy a bennünket körülvevõ szakiskoláknál is komoly harc folyik a fia-
talok beiskolázásáért, miután ez nekik is létkérdés.  

Nem szeretném, ha ezek után valaki azzal bélyegezne meg, hogy a Kolping isko-
la ellen vagyok, ez már azért sem lenne helyén való, mert minden olyan
kezdeményezés, ami az oktatás-képzés fejlesztésével kapcsolatos városunkban,
nagy örömmel támogatom. Azt sem vitatom, hogy a Kolping iskolákban magas szín-
vonalú oktatás folyik, errõl magam is meggyõzõdtem. De egy ilyen értékû vagyon
hasznosítása rendkívül nagy felelõsséget ró a testületre, most minden más tényezõ
mellett a gazdasági racionalitás fontos szempont lehet.

Az elhúzódó vita nem használ a városnak, de még azokat a befektetõket is elri-
asztja, akik komoly érdeklõdést mutatnának ez ügyben. A döntés azért sem
halasztható sokáig, mert egy üresen álló épületet és hozzá tartozó területet kikezdi
az idõ, ne hagyjuk tönkre menni. Ebben a kérdésben félre kell tenni mindennemû
politikai, világnézeti szempontot, közös összefogással kell meghozni az ésszerû
döntést.

Jáger Ferenc
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Még egyszer visszatérek a kedvelt témámra, a vesszõkre. Elmondok egy
történetet – csak a fiatalabbaknak, mert újszülöttnek új minden vicc.

Volt egyszer egy zsarnok királyné, aki ellen lázadozott a nép. A fia egyenesen
meg akarta ölni, hogy megfossza a hatalmaskodástól... A biztonság kedvéért azon-
ban elõbb a jósdába ment, ahol a következõ tanácsot kapta:

A királynét meggyilkolni nem szabad félnetek jó lesz ha mind beleegyeztek én
magam nem ellenzem.

Összeültek a lázongók, végül a jóslatot így értelmezték: A királynét meggyilkolni
nem szabad félnetek, jó lesz, ha mind beleegyeztek, én magam nem ellenzem.

Ezek után a királynõt megölték. De a dolog balul ütött ki, hatalmas zûrzavarba
torkollott az eset, a fiúnak is menekülnie kellett. Fölkereste a jósdát, és szemre-
hányást tett az adott jóslatért. A jósnõ azonban így szólt: Én megmondtam: A
királynét meggyilkolni nem szabad, félnetek jó lesz, ha mind beleegyeztek, én
magam nem, ellenzem.(Egyébként a kétértelmû jóslatot Bánk bán össze-
esküvésérõl szóló hagyomány szerint János esztergomi érsek adta 1213-ban a
békétleneknek... Én csak kicsit átfogalmaztam.)

Ezzel a mesével a vesszõ (helyének) fontosságáról kívántam meggyõzni az
olvasóimat.

De most már tegyünk pontot a vesszõ után!
Egy kis vízszintes vonalkával foglalkozzunk, ami lehet kötõjel, nagykötõjel és

gondolatjel. Mikor, melyiket kellene használni? Kötõjel: sakk-kör, váll-lövés, egy-
egy, réges-régi; és választójelként. Nagykötõjel: tulajdonnevek, népcsoportok,
sportegyesületek stb. között: Balogh–Kovács Enciklopédia; német–magyar szótár,
MTK–FTC.

Megjegyzem, hogy a legtöbb nyomdának nincs nagykötõjele, helyette kötõjelet
használ (az írógépen, számítógépen is nehéz rátalálni! – a szerk. megjegyzése...). 

Közbevetett szöveghez: A baleset sérültjét – a kerékpárost – kórházba szállítot-
ták; a beszélõk elsõ szavai elõtt: Aztán csak megszólalt: – Nem én voltam! 

Még lehetne felhozni más írásjeleket vagy érdekességeket, mint például azt,
hogy a spanyol a kérdõ mondatok elé is tesz kérdõjelet, de megfordítva, stb. Mi
elégedjünk meg ennyivel… Láng Miklós

Anyanyelvi rovat

Pont, pont vesszõcske...
(3. befejezõ rész)

Az elmúlt esztendõben a szerencsés véletlenek sorozata tette gazdagabbá
eddigi életemet. Régi, dédelgetett álmom teljesült, amikor tavaly májusban
véletlenül bekerültem egy Al-Dunára induló csoportba, és elhajózhattam a Kis-
Kazán szorosig, amelyrõl eddig csak a Jókai Mór: Aranyember c. regényében
olvashattam. Felejthetetlen élmény volt számomra, legalább annyira, mint
1971-ben Erdélyben, amikor Brassó mellett, a Nagy-Kõ havasokban
megérinthettem az ezeréves magyar határkövet. Akkor eszembe sem jutott,
hogy egyszer eljutok Kárpátaljára is, sétálhatok a Vereckei-hágón, meg-
nézhetem azt a helyet, ahol õseink elõször tekintették meg szép hazánk földjét.

Füredi lengyel barátaim kirándulást
szerveznek Kárpátaljára a Felsõ-Tisza
melletti Viskre. Elfogadtak útitársuk-
nak, és rövidesen már úton is voltunk a
határ felé. Beregszászon rövid város-
nézésre megálltunk, majd folytattuk
utunkat. Benéig az út még egyhangú
volt, alföldi, sík vidéken haladtunk.
Bene régi magyar falú, a Borzsa folyó
partján, amely a Tisza egyik mellék-
folyója. A falu mellett emelkedik a
Kerek-hegy, amely II. Rákóczi Ferenc
kedvelt tartózkodási helye volt.
Gyönyörû a református temploma.
Hamarosan letértünk a fõútvonalról, és
a Tisza jobb partján lévõ Csetfalvára
utaztunk. Itt megnéztük a gyönyörû
XV. században épült református temp-
lomot. A templom fa harangtornya
1796-ban épült, rendkívül szép a temp-

lom belsõtere, amely két részbõl áll, és mindkettõt festett, kazettás famennyezet
fedi. A lemenõ nap aranysugarai beragyogták a pár éve újjáépített katolikus
templom belsejét, ahol meghatottan hallgattuk egy 12 éves fiú szavalatát a ma-
gyarságról. 

Nagyszõlõs és Huszt érintésével, kétszer átrobogva a kanyargó Tisza híd-
ján, sötétedésre Viskre érkeztünk, ahol három éjszakát töltöttünk szíves
vendéglátóinknál. A Tisza-parttól 300 méterre laktunk egy magyar reformá-
tus családnál. Nagy szeretettel fogadtak bennünket. A szállás kényelmes, az
ellátás – reggeli, vacsora – igazán ízletes és bõséges volt. 

Az elsõ napon a Vereckei-hágót,
visszafelé Munkács városát, és várát
szeretnénk megnézni. Visknél és
Husztnál újra átkeltünk a Tisza hídon,
majd jobbra fordulva a Nagyág folyó
mellett haladva folytattuk utunkat a
Vereckei-hágó felé. A Vereckei-
hágón sajnos eleredt az esõ, így na-
gyon kevés idõt tölthettünk ezen a
gyönyörû helyen. Egy kicsit csalód-
tam, mert még egy tábla sem jelzi,
hogy hol vagyunk. Félbehagyott szál-
loda, lepusztult, elhagyott házak és
rozsdás vastábla, katonaszobor, ame-
lyen ez áll: „1000 évig a miénk volt”.
A táj gyönyörû, a távolban látszanak a
Máramarosi-havasok hófödte csúcsai,
mellettünk óriási fenyves erdõk. 

Visszafelé átkeltünk a Latorca híd-
ján, és egyenesen a vár bejáratához men-
tünk. A várhegy nagyon hasonlít a
sümegihez, talán egy kicsit meredekebb, magasabb, és a város nem a vár köré
épült. Munkács elsõ írásos említése a XII. századból való, amelyet Mátyás király
névtelen krónikása Anonymus jegyzett fel a honfoglaló magyarokról, akik a
munkácsi vár bevétele után 40 napig pihentek itt. 1633-ban a vár és a váruralom
részét képezõ város a Rákóczi család birtokába került. Az õ fennhatóságuk alatt
lett a Magyarország történetében is nagy jelentõségû történelmi események kiin-
duló– és színhelye. A Rákóczi szabadságharcban a város az utolsó idõkig kitar-
tott. A Szatmári-békekötés (1711) után a várral együtt királyi kézre jutott. A várat
most restaurálják, amikor ott voltunk, az új tetõcserepet rakták fel a munkások. A
várnak három belsõ udvara van, melyeket vastag falak vesznek körül. 

Nagyon szép és jó érzés volt az ódon falak között emlékezni a történelemórán
tanultakra. A mai Munkács Kárpátalja második legnagyobb városa. A város
neves szülötteinek egyike Munkácsy Mihály festõmûvész (1844-1900). Az
egykori sóház – a festõmûvész szülõháza – helyén, a mai új épületen már csak
emléktábla jelzi a nagy eseményt. 1880-ban Munkács tiszteletbeli polgárává
választották. A mûvész szülõvárosa után felvette a Munkácsy nevet. A város-
nézés során megnéztük a városházát, a Rákóczi-ház, vagy „Fejér-házat”, amely
ma a Munkácsy képzõmûvészeti iskola otthona. A sok szép látnivaló után
visszautaztunk Viskre. Patkásné Hasznos Zsuzsanna

Kárpátalja: Vereckei-hágó
I.

183 évvel ezelõtt, január 22-én fejezte be Kölcsey Ferenc a magyarok
számára legfontosabb és talán legszebb alkotását, a Himnuszt. 1989 óta ezen
a napon ünnepeljük Magyar Kultúra Napját. Ilyenkor egy-egy kulturális
mûsor keretében próbálunk megmutatni, átadni valamit a magyar mûvelõdési,
mûvészeti élet értékeibõl. Ez a nap más okból is fontos Almádi életében,
hiszen három évvel ezelõtt e napon adták át a városnak a Pannónia Kulturális
Központ és Könyvtár épületét, amelyet azóta már birtokába vett a város több
mûvészeti csoportja, civil szervezete is 

Tavaly, a kultúra-napi rendezvényünkön irodalmi feladatmegoldó pályáza-
tot hirdettünk, amelyet egész évben nyomon követhettek, többek között az Új
Almádi Újságban is. A pályázatra sok megoldás érkezett. Ígéretünkhöz híven
ezen a vasárnapon a három legjobb pályázót jutalmaztuk: László Zsuzsanna
siófoki lakost, aki a legjobb és legteljesebb pályázati munkát adta be, valamint
Szekérné Sike Valériát és Szekér Zoltánt Balatonalmádiból, akik szintén sok
feladatmegoldást küldtek be. A díjakat az intézmény vezetõjétõl, Fábiánné
Sáray Annától vehették át.

A Pannónia e jeles napra Mezey Katalin, József Attila díjas költõnõt hívta
meg. Az õ mûveibõl Szentirmai Edit, balatonalmádi elõadómûvész mutatott
be egy csokorra valót Miféle világ ez? címmel. Az elõadás során a nézõközön-
ség az érzelmek egész skáláját érezhette, élhette át, hiszen az összeállítás a
költõ különbözõ hangulatú verseibõl épült fel. A verses irodalmi mûsort
Szentirmai Gabriella szerkesztette a költõnõ Szárazföldi tél és Párbeszéd címû
köteteibõl.

Az elõadás után Wiegmann Alfréd tévés személyiség beszélgetett a
költõnõvel és az elõadómûvésszel. Bevezetõjében megemlítette, hogy a
kultúra minden, ami az embert és a társadalmat meghatározza, szerepe fontos
a lelki, szellemi fejlõdésben, és a mai, kaotikus világban nagyon fontos ezt
megõrizni. A mûvésznõvel folytatott beszélgetés során megtudhattuk, hogy
milyen volt Mezey Katalin gyermekkora, hogy a költészettel már nagyon
korán – mikor még a betûket sem ismerte – kapcsolatba került, hogy magát az
irodalmat tartja legfõbb múzsájának. Megismerhettük Mezey Katalin fiatal-
ságát, egyetemista éveit, a Kilencek költõcsoport tagjaként dédelgetett nagy
terveit. A kötetlen beszélgetés során beszélt arról, hogy miként élte meg gyer-
mekei születését (akik mindhárman szintén mûvésszé cseperedtek), azt, hogy
a munkát, a családot és az alkotást hogyan tudja az életében összeegyeztetni.

A kellemes délután végén a mûvésznõ ajándékba hozott köteteit dedikál-
ta, és még kedvesen elbeszélgetett mindenkivel, akinek gondolata, kérdése
volt hozzá a verseivel kapcsolatban.

Irodalmi pályázatot idén is fogunk hirdetni, a feladatokról az Új Almádi
Újságból és a Pannónia könyvtárában értesülhetnek. 

Turupoli Nóra
mûvelõdésszervezõ

A Magyar Kultúra Napja

Találkozás Mezey Katalinnal



8 2006 - FEBRUÁR

Január 24-én rendezte meg a Filharmónia soron következõ diákhang-
versenyét a Pannónia nagytermében. A balatonalmádi, vörösberényi és szent-
királyszabadjai általános iskolákból verbuválódott tanuló-közösség ezúttal
különleges kamarazenét hallhatott, melyet Jávorkai Sándor és Ádám, valamint
Falvai Katalin elõadásában élvezhetett. A patinás mûsorban hegedû, cselló és
zongora (pianínó) szerepelt. A mûsorvezetés fontos feladatát Szilágyi György
látta el. Mint ahogy azt Fábián László igazgató szokásos bevezetõjében
megemlítette, a hangversenybérlet a zenekínálat minõségéhez képest igen
olcsó, tehát a mûvészek mindenképpen megérdemlik az illendõ figyelmet.

A hangverseny Mozart születésének 250. évfordulója ellenére nem csupán
a bécsi klasszicizmus kiváló mesterének alkotásaiból válogatott, hanem
megidézte a romantika korának szerzõit is Paganini, Sarastre és Liszt alkotá-
saival, sõt még a korábbi évekbõl is választott egyet, G.F. Händelét.

A nyitó szám a halhatatlan mester francia gyermekdalra írt variáció-sorozata
volt, mely dallam Magyarországon a Hull a pelyhes fehér hó címen közismert és
népszerû. A témát 7 változat követi, amelyekben – mint a mûsorközlõtõl is hal-
lottuk – az alapdallam mindig felismerhetõ. A darab sokarcúságát Jávorkai Ádám
a pianínó korlátozott hangzáslehetõségei ellenére sikerrel juttatta érvényre.

A mûsor XIX. századi szerzõ, Niccolo Paganini mûvével folytatódott. A
történelem talán elsõ modern értelemben vett sztárja a hegedûvirtuóz, aki tulaj-
donképpen saját maga számára írt nehezen lejátszható mûveket. Ilyen egye-
bek mellett a Boszorkánytánc címû alkotás is, amely szintén variációk sora.
A viszonylag egyszerû dallamváz „fölött” azonban bravúros technikai
eszközök szerepelnek a darabban, mint a kettõs-többes fogások, az igen magas
fekvésû játék, a hihetetlenül gyors menetek, amelyeket a Jávorkai Sándor és
Falvai Katalin fölényesen valósított meg hegedûn és zongorán.

Az 1908-ban elhunyt Pablo Sarastre volt az a zeneszerzõ, aki elsõsorban a
spanyol folklór zenei elemeinek feldolgozásával lett világhírûvé. Egy ilyen
csellóra írt mûvet mutatott be Jávorkai Ádám Falvai Katalin zongo-
rakíséretével, korrekt és stílushû elõadással.

Paganini 1818-ban 24 rövid darabot írt Capricciok címmel, amelyekben
szokásához híven virtuozitásra törekedett. Jávorkai Sándor a közönség
választása alapján ezek közül a tizediket játszotta el alapos felkészültséggel.
Az oktávosan induló darabban bõven elõfordulnak glissandok (hangcsúsz-
tatás), többes fogások, ugrások, dobott vonóval való játék, amelyeket a
hegedûmûvész fölényesen reprodukált.

A híres ciklus 20. darabjában Jávorkai Ádám tiszta csellójátékát hallhat-
tuk, amelyben a virtuóz elemek mellett a mûvész dallami muzikalitása is tet-
szést aratott. Paganini Liszt Ferencre is nagy hatással volt. Ennek ered-
ményeként született meg az az átirat-sorozat is, melynek a-moll változatát
Falvai Katalin adta elõ. Ebben a fiatal mûvésznõ is megmutathatta technikai
felkészültségét, hiszen itt a zongora nem kísérõ szerepet visz, hanem önálló
mondandójú.

Mi lehetett jelképesebb és a nagyszerû hangversenyt koronázó „cselek-
mény”, mint a zárásként elhangzott Haendel Passacaglia. A mûfaj jellegzetes
változata a variációnak, amelyben a mély fekvésû szólam és a kísérõ akkor-
dok változatlanok, a többi „zenetest” pedig eltérõ. A hegedûn és csellón
elhangzó alkotás elõadóit, a Jávorkai testvéreket méltán ünnepelte a 220 fiatal-
ból álló közönség.

Szelényi Pál

Hangverseny

A virtuozitás jegyében
December 13-a Luca napja, amely nappal az év legsötétebb 12 napja

kezdõdik. Csodaidõ ez, az ember szíve, miként a környezõ világ, ilyenkor
egyetlen fényóhajtássá válik, az igazat, a jót szomjazza minden teremtett lélek.
Így az, aki a mammon harsogása ellenére meghallja a mindenség csöndes
üzenetét, lelkét készíti, rendezi, teszi alkalmassá a jó befogadására. Mi sem
segíthet ebben jobban, mint az ének, a muzsika, mely felemel, kiemel a min-
dennapokból, s helyet készít lelkünkben a jónak.

December 13-án kezdõdött a zeneiskolás gyermekek adventi készülete,
mellyel fényt s melegséget varázsoltak szívünkbe. Óvodások töltötték meg e
napon a zeneiskola nagytermét, akik a néhány éve - vagy akár még most is -
közöttük játszó társaik muzsikálásában gyönyörködhettek. A legkisebb
zeneiskolások az alkalomhoz illõ komolysággal készültek erre az ünnepi
eseményre, s ez a hangulat magával ragadta a hallgatóságot is. A gyermeki
figyelem igen „beszédes“, ami elbûvöli, hatalmába keríti, afelé teljes lényével
fordul. A tágra nyílt szemek, az elõredõlt testhelyzet, a ritmusra mozduló kicsi
kezek, s az ismerõs dallamokba önkéntelenül bekapcsolódó közös éneklés
mind arról tanúskodott, hogy a mag jó földbe hullt. Ezeknek a gyermekeknek
olyan élményben volt részük, mely szellemüket, lelküket tiszta forrásból
táplálja.

Évek óta hagyomány a zeneiskolások templomi zenés áhítata is. Idén
december 18-án a Szent Imre Plébániatemplomban került rá sor. Adni jöttek
ide is a kicsiny muzsikusok: figyelmük, szeretetük, áldozatos munkájuk
gyümölcsét, melybõl mi felnõttek is erõt meríthetünk. A zeneirodalom mester-
mûvei és a gondosan összeválogatott magyar karácsonyi énekek egyaránt
szívbõl szóltak, s a szívekig értek.

December 19-én és 20-án újra megtelt a Zeneiskola nagyterme, hogy a kis
növendékek közvetlen családtagjaiknak, barátaiknak, tanáraiknak lelkét is
betöltsék kedves lényük odaadó alkotásaival. Ez az „elõadó mûvészet“ adni
tanít, olyan önfegyelemre nevel, mely elkísérve õket életük során biztos
támaszuk lehet. Aki megtanul lemondani, várakozni, áldozatot hozni egy
távolinak tûnõ örömért (hisz a beérett, megtanult zenemû öröm a játszónak és
a hallgatónak egyaránt), az felnövekedve is az igaz értékeket keresi majd, s
nem téved el a világ útvesztõjében.

Köszönjük a gyermekeknek, valamint felkészítõ tanáraiknak! Ezek a hang-
versenyek nem csupán szakmai elõmenetelrõl tanúskodtak, hanem telve
voltak lélekkel. Vigyázzunk ezekre a kincsekre, hisz gyermekeink késõbb
majd azt a szeretetet, odafigyelést, törõdést és áldozatkészséget tudják kisu-
gározni magukból, amit megtapasztaltak.

Hû angyal óvj, ha itt a reggel
Mert gyermek léptét óvni kell,
És hogyha nyugszom fáradt testtel,
Védõ szárnyad takarjon el.
(Cesar Franck: Az õrangyal)

Nádasné Varga Katalin

ZENE-SZÓ

Fényt varázsoló ének

A szép Karácsony emléke februárban is hat!

Mindenki Karácsonya Káptalanfüreden
2004-ben jött elõször

a hír, hogy valakinek
eszébe jutott, télen is van-
nak emberek Kápta-
lanfüreden. A többnyire
nyáron eleven település-
részen az állandó lako-
sokon kívül vannak Káp-
talannak olyan szerelme-
sei, akik szívesen ülnek
kocsiba, vonatra télen is,
ha valami kedvenc he-
lyükön történik. 2004-
ben nem tudatosult elég-
gé a gondolat, de nagyon
tetszett a kezdeménye-
zés, ezért két “állandó lakos státussal” rendelkezõ fürdõegyesületi tag, Földes
Jenõ és Bajcsy Géza elhatározták, 2005-ben nem hagyják, hogy ez a pol-
gármesteri hivatal és a Pannónia által kezdeményezett szép ötlet Káptalanban
süket fülekre találjon.

Mivel nálunk nincs még olyan közterület, ami szívünkhöz igazán közel áll,
amely viszonylag zárt, mégis nyitott, úgy gondoltuk, a kápolna kertje a leg-

megfelelõbb a karácsonyi gondolatok megosztására hívõ és nem hívõ számára
egyaránt. A helyválasztás telitalálatnak bizonyult. A sötétbõl világosan
elõbukkanó boltíves kápolnahomlokzat fenyõvel díszített oszlopaival és az
oszlopok között húzódó égõfüzéreivel, szépségével minden érkezõt
meglepett. A betlehemesek énekeit közönség és szereplõk együtt énekelték.
Jólestek Balogh Csaba káptalani kötõdésû képviselõnk szeretetteljes szavai,
és könnyet csaltak szinte mindannyiunk szemébe Kádárné Hegedûs Veronika
és Kloó Bernadett zenés versei. 

A szabad ég alatt énekelte el mindannyiunk örömére Földes Jenõ Visy Pista
bácsi harmónium-kíséretével azt a kérést, ami nemcsak Karácsonykor, hanem
az év minden napján aktuális:

Béke fejedelme, szentséges Istenünk
Szûz Mária hozzád békéért esdeklünk
Adj békét szívünknek, békét családunknak
Békét Nemzetünknek, békét a világnak.

Köszönjük a kezdeményezést, köszönjük a sok fáradságot a rendezéssel.
Azt hiszem,  errõl az óráról senkinek sem a téli hideg fog eszébe jutni, hiszen
még kis kézzelfogható  ajándékot is kaptunk a gyerekek szorgalma ered-
ményeképp. A karácsonyi és újévi jókívánságokat kísérõ, “Káptalan
Nedûjével” történõ koccintás, egymás szemét keresõ bizakodó mosoly is
beleillett “a Hely Szellemébe”.

Kacskovics Fruzsina
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Fazekas Ferenc felvételei
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„Békesség nektek” (János evangéliuma 20,19)

ÁLDÁS - BÉKESSÉG
Mi, almádi reformátusok

PRESBITERVÁLASZTÓ KÖZGYÛLÉS A
BALATONALMÁDI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN

„Viseljetek gondot magatokra, és az egész nyájra…”
(Apostolok Cselekedetei 20,28)

A Magyar Református Egyház törvénye szerint minden gyülekezetben 6
évenként presbitereket kell választani. Országos viszonylatban mintegy 17
ezer presbiterrõl van szó. Gyülekezetünkben ezen felsõbb elvárásunknak
eleget téve 2005. december 4-én volt a presbiterválasztó közgyûlés isten-
tisztelet keretében.

A 2006-2012 évekre, titkos szavazással a következõ személyek kaptak
bizalmat: 1. Bódis Józsefné. 2. Boncz Dénes. 3. Bukvai Károly. 4. Dr. Farkas
Miklós. 5. Kovács János. 6. Lakatos Lajos. 7. Nagy Erzsébet. 8. Oláh László.
9. Oláh Lászlóné. 10. Szabó Márta. 11. Dr. Szintay Gergely. A felsoroltak
közül Boncz Dénes és Dr. Szintay Gergely az újonnan választott presbiter, a
többiek az elõzõ ciklusban is presbiteri szolgálatot végeztek.

A gyülekezet gondnoka a következõ ciklusban is Oláh László lesz.
Az elõbbiekkel összefüggésben egy kis magyarázattal tartozom azon

kedves olvasóinknak, akik egyházunk ügyeiben tájékozatlanok. 
Ki lehet presbiter? Aki legalább 3 éve teljes jogú egyháztag és

gyülekezetének legalább egy éve tagja. Aki kellõ ismeretekkel rendelkezik az
Igérõl, hitvallásainkról, az egyházi szolgálatról. Tiszta erkölcsben, józan az
életben, az egyház iránti hûségben és buzgóságban másoknak példakép.

Mi a presbiter feladata? Az egyházközség lelki és anyagi javainak sáfára,
az egyházközség életének felelõs irányítása, a missziói és diakóniai munkában
való részvétel. Képezze magát az Ige jobb megismerésében, vegyen részt kon-
ferenciákon. Segítse lelkipásztorát, tartson jó kapcsolatot gyülekezete tag-
jaival.

Befejezésül, az elõbbiekhez szorosan kapcsolódva, szeretném közkincsé
tenni Füle Lajos Presbiterek c. versét: 

Kinek a lelke vágyik a fényre, 
kinek kenyere az Úr Igéje, 
és kenyerébõl másnak is szel, 
- az a presbiter. 

Kinek van szeme a más bajára, 
kinek van füle a más jajára,
s tennivalóit így méri fel,
- az a presbiter.

Ki másnak vermét sohasem ássa,
aki keresztjét nem teszi másra,
s a mások terhét így veszi fel,
- az a presbiter.

Ki könyörögni sohase restell,
ki úgy van ott a gyülekezetben,
mint aki szolgál, mert van mivel,
- az a presbiter.

Kinek a templom kegyelem háza,
otthon van benne maga s családja,
bár mindenütt az Urra figyel,
- az a presbiter.

Aki hitét örömmel megvallja,
mint presbiter, mégha nem is rangja,
mert kedves élet Isten elõtt,
ki megáldja, megszenteli Õt.

A megválasztott presbiterek ünnepélyes eskütétele 2005. december 18-án
volt, úgyszintén a vasárnapi istentisztelet keretében.

Bukvai Károly - presbiter

Mit jelent az ökumenizmus? Történelmi elõzményei vannak. A katolikus
egyházban kezdetektõl léteztek újító, jobbító szándékú áramlatok, mozgal-
mak. Ezek sok téren próbálták javítani, reformálni mind a katolikus egyházat,
mind magukat a hittételeket. Ezek az újító mozgalmak idõnként szélsõséges
formákat öltöttek, túlzott rajongásba, esetleg erkölcsileg megkérdõjelezhetõ
tettekre sarkallva követõiket. Azokat a mozgalmakat, melyeket az egyház a
hitelvek tisztaságának megõrzése szempontjából veszélyesnek talált,
eretneknek nyilvánította. Természetesen mindig közrejátszott a vitás esetek-
ben az emberi rosszindulat, irigység, gonoszság.

A XV. század végén az egyház túlkapásait, visszaéléseit, lelketlen vezetõit
látva egy nagyméretû újító, jobbító mozgalom indult el, melyet olyan tömege-
sen követtek, hogy nem tudott az egyház keretein belül maradni. Így jöttek
létre a protestáns egyházak, melyek alakulása azóta is tart (elsõsorban az
Egyesült Államokban). Ez a kiválási folyamat azonban sok gyûlölet, igazság-
talanság, gonoszság kiváltója lett mindkét oldalról. Azt kereste minden fél,
hogy miben különbözik a másiktól, és a maga igazát próbálta védeni. Az öku-
menizmus éppen az ellenkezõje ennek. A keresztény egyházak azt keresik,
hogy mi a közös bennük, hiszen a régi sérelmek félretétele után alig marad
néhány dolog, ami elválasztja õket. Hiszen erkölcstanuk egy az egyben, val-
lási dogmáik pedig 90%-ban megegyeznek. Ezért indult meg az útkeresés
egymás felé.

Az ökumenikus mozgalom múlt század végén kezdett el kibontakozni. A
szerteágazó, színes mozgalomból végül formális testület is létrejött: 1948-ban,
Amsterdamban megalakult Egyházak Világtanácsa (EVT). Emlékeznünk kell
arra is, hogy mindez a 20. század szomorú és pusztító eseményei, a
világháborúk, a fasizmus és nácizmus, a kommunizmus, a holokauszt, a
népirtások apokaliptikus eseményei között ment végbe. Nyilván ebben a
szomorú idõszakban a béke, szeretet felértékelõdése segítette a folyamat
megindulását. 

Magyarországon ténylegesen csak a nyolcvanas években kezdõdött meg az
ökumenizmus gondolatának megvalósulása. Ennek elsõ jelei az imaszövegek,
házasságkötési szertartások összehangolása volt, illetve megindultak minden
évben január közepén az ökumenikus imahetek, melyek során a különbözõ
felekezetek hívei egymás templomába látogatva egymás lelkészeit hallgatják,
és együtt imádkoznak.

Kis városunkban is már hagyománya van az imaheteknek, amit az idén Isó
Dorottya evangélikus lelkész beszéde, és közös istentisztelet zárt a Szent Imre
Templomban. Isó Dorottya az evangéliumból a bûnös asszony történetét
emelte ki. Azt a történetet, amikor a gyûlölködõ tömeg meg akarta kövezni a
tetten ért asszonyt. Jézus azt mondta nekik: „Az vesse rá az elsõ követ, aki
közületek bûn nélkül van”, mire a hangoskodók, az igazság bajnokai el-
csendesedve oldalogtak el onnan. Jézus leguggolt, és valamit írt a porba. Isó
Dorottya úgy magyarázta ezt a történetet, hogy a tömegben állók neveit, a
farizeusok neveit írta fel Jézus, jelezve ezzel, hogy az Isten pontosan ismer
minden embert, azt is tudja, amit a külvilág nem láthat, vagyis, hogy senki
nincs hiba, bûn nélkül, ezért nincs joga senkinek gyûlölködni, a másikban a
hibát keresni. Inkább szeretettel, megbékéléssel kell egymás felé fordulni. Ez
vonatkozik a keresztény felekezetekre és az egyes emberekre egyaránt.

Szabó Kalliopé

Az ökumenikus
imahétrõl

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

Elõfizetõink a lapot AJÁNDÉKBA kapják, hiszen az évi ezer forint
mindössze a postaköltséget fedezi.

Ajándék újság

Lapunk elõfizetése
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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

A Sió-parti homályból bomlik elõ ez a mérkõzés; a rácegresi legények ját-
szották a zalai summásokkal. A zalai summások horvátok voltak, máig hal-
lom az éles kiáltásokat: nazemje, nazemje. Hogy akkor is értettem-e már, hogy
mit jelent, vagy csak késõbb kaptam rá magyarázatot, nem tudom.
Mindenesetre egy életre megmaradt bennem. Nazemje, tartsd a földön a lab-
dát. A labda! Milyen labdával játszottak? Bõrlabdával?  Gumilabdával?
Rongylabda nem lehetett, mert az a földön maradt magától is. Valamilyen
munka szünetében vagy befejeztével zajlott a mérkõzés - már nem emlékszem,
répaegyelés vagy répaszedés volt-e. Aki próbálta, tudja, az embergyötrõ
munkák közül való mindegyik, a legényeknek mégis maradt erejük és kedvük
levezetésnek egy mérkõzésre. A munkában bizonyára döntetlenül végeztek,
játékkal próbálták eldönteni, ki a legény a gáton. Azaz a gát mellett, mert a
labdakergetés a Sió árterén folyt, a kiöntés hepehupáin, bökõs gazok között.

De ki törõdött ott a körülmények nehézségeivel! Hiszen bent a pusztán sem
volt sokkal különb a pálya. Igaz, az egykori csikókarám talaja simább volt, de
a kapu mögé tévedt labdát már szerbtövisek meg csattanó maszlagok bökõs
kucsmái között kellett keresgélni, arról nem is beszélve, ha a képzeletbeli
oldalvonalon túl, a lórédomb melletti árok gizgazai között kötött ki a labda.
Akkor aztán egyesült a két csapat, kereste a labdát, a megtaláló legalább akko-
ra elismerésben részesült, mintha gólt lõtt volna.

Mert a labda kincs volt. Akkor is, ha valamelyikünk anyja ringybõl, rongy-
ból eszkábálta, akkor is, ha a csirások által összegyûjtött tehénszõrbõl készült.
Csirásoknak a szarvasmarhák gondozóit neveztük, õk minden este megtiszto-
gatták a marhákat, s a vakaróra tapadt szõrszálakat összegyûjtötték, s abból
egy kis furfanggal, forró vízbe mártogatással kiváló labdát lehetett készíteni.
A Barta gyerekeknek volt egy teniszlabdájuk, azzal futballozni maga volt a
megdicsõülés. S aztán valamikor az igazi bõrlabdát is megismertük. A bátyám
vagy az unokabátyám kapta valami jeles napra. Egy igazi, hármas vagy négyes
bõrfoci volt. Akkoriban még számozták a labdákat, az ötös volt a meccslab-
da, a többi úgy kisebbedett, ahogy a száma. De azért egy hármas is kincsnek
számított. És nem csak teste, lelke is volt ezeknek a bõrlabdáknak, foglalkozni
kellett velük, akár egy érzékeny menyasszonnyal. Mert, ugye, pillanatok alatt
szétrúgtuk szegényt, fölfeslett rajta a varrás, a résen kidudorodott a szégyen-
lõspiros belsõ gumi. Nosza, leereszteni, kifûzni, fonalat kátrányozni, zsák-
varrótõt keríteni és megvarrni. A mûveletet megbûvölten leste mindkét csa-
pat. Nosza, futás pumpáért. A pumpa szuszog, kerekedik a labda, a nagyobb
fiúk megegyeznek a kellõ keménységben, egy vékony madzaggal elkötik a
„csöcs”-öt, azaz azt a kisujjnyi gumicsövecskét, amin belepumpálták a leveg-
õt, begyûrik a bõr alá és egy vékony szíjjal befûzik. Jó keményen, mert külön-
ben hiányt szenved a gömb alak. S ha aztán valaki fejelés közben olyan
szerencsés, hogy a fûzõ éri a homlokát, az sziszeghet. De sziszeg boldogan,
mert kész a labda, lehet kergetni. Csak az a fránya este ne jönne! De jön, s már
nemhogy a labdát, egymást is alig látjuk, de azért játszunk tovább, legföljebb
a labdakeresés tart egy kicsit tovább.

Nazemje. A földön. Abba kell hagyni a játékot, megyünk haza a homály-
ba hullott bokrok között. És, nicsak! Mi surran ott! Évekkel késõbb hallottam
Lengyelországban, hogy azt a lövést, amit a magyar „fû alatti”-nak nevez, azt
a lengyel scsúrnak, azaz patkánynak hívja. Egy darabig azt gondoltam én is,
hogy valami négylábú állat surrangat a kertünkben, amíg apám meg nem
mondta, nem négylábú az, kedvesem, nem látod, milyen kecsesen, gyorsan
mozog, madár az, kedvesem, lappantyú, így vadászgat a fû fölött röpködõ bog-
arakra.

Hova is tévedtem? Ja, ide, a lappantyúhoz, a scsúrhoz, a fû alatti lövéshez,
a fûzõs labdához. Eltûntek mind a lezuhanó homályban!

Nem mondom, ez se rossz, ez a kopasz Ronaldo a színes tévében, micso-
da cselek, nézd azt a Hadzsit, mekkora gólt rúgott, de azért az a nazemje, az a
lappantyú, az a fûzõs foci, az volt az igazi!

Lázár Ervin

Labdamúzeum
A Maros-parti nagyváros, Arad jobban õrzi Fábián Gábor emlékezetét, mint

Berény, vagy Almádi, de ez nem véletlen. Ugyan Vörösberényben született (1795-
ben) a jeles költõ, közíró, mûfordító, akadémikus, államférfiú, élete s életmûve
nagyobbrészt Arad vármegyéhez és Arad szabad királyi városhoz kötõdik. A
Berényi-Séd partján gyermekeskedett, Pápán, Pozsonyba és Pesten diákoskodott,
Világosvárt, majd Aradon ügyvéd, ahol a református egyház fõgondnoka, az
1848/49-es forradalom és szabadságharc idején országgyûlési képviselõ. 1877-ben
az aradi Felsõtemetõben helyezték örök nyugalomra. Az aradiak 2005. decem-
berében Fábián-napokat rendeztek, amelyen az íróra születésének 210. évforduló-
ja alkalmából emlékeztek.  

Az Arad és Vidéke címû 2005-ös gyûjteményben Pávai Gyula, a dél-alföldi
város irodalmi helytörténeti kutatással is foglalkozó írástudója tekinti át Fábián
Gábor életútját. Mint e dolgozatból is kiderül, olyan kitûnõségekkel ápol az egyko-
ri berényi lelkipásztor fia kapcsolatot, mint Kisfaludy Károly, Petõfi, Arany,
Vajda, Vachot, Vörösmarty, Bajza. A világosi fegyverletétel után utóbbi kettõvel
együtt bujkál Haynau hóhérlegényei elõl, majd Aradon folytatja munkáját. Cicerót,
Ossiánt, Lucretiust, Flaccust, Tonqueville-t fordít, megírja Arad vármegye leírása
címû monográfiáját, s közzéteszi Napóleon önéletírását.

Végigböngészve az elérhetõ Fábián-köteteket, berényi élményeinek,
emlékeinek a nyomára nehezen akad az érdeklõdõ. 1817-ben Veszprémben jelent
meg az akkor pápai deák mûve, a ’Bútsúzó versek’ címû költõi munkája egyik
tanára elõtt tiszteleg. A nyolc oldalas füzet így nevezi meg a szerzõt: ’…készíttet-
tek a Collégiumbéli Ifjúság nevében Fábián Gábor Theologiát és Philosophiát hal-
gató Ifjú által’. Minapi (2002-es) kiadvány a pápai Hudi József Fábián-
emlékkönyve, amely az író édesapjának, Fábián József (1761-1825) tudós refor-
mátus esperesnek a pályáját tárja föl. Ebbõl kiderül, hogy az 1700-as évek végén,
1800-as évek elején Vörösberény (késõbb Tótvázsony) kálvinista gyülekezetét
pásztoroló lelkész-tanító édesapa tankönyveket ír, ismeretterjesztõ kiadványokat
jelentet meg, folyóiratot szerkeszt. Az apja buzdítására tanul meg Fábián Gábor
németül, a pápai kollégiumban latinul és görögül, Pesten franciául és angolul.

Az édesapáról szóló könyv a vörösberényi évekrõl túl sokat nem közöl, a
legérdekesebb egy babonás asszony nyilvános megkorbácsoltatásával záruló
tolvajlási ügy leírása. Jancsó Benedek munkája, a Fábián Gábor élete és irodalmi
mûködése címû, 1885-ben Aradon közreadott kötet viszont érzékeltet valamit a
18/19. századforduló Berényi-Séd-parti hangulatából, Fábiánék egykori paplak-
beli életébõl.

Édesanyja Somogyi Zsuzsanna, aki testvérnénje a nyelvújítás körüli harcokban
elhíresült Mondolat szerzõjének, Somogyi Gedeonnak. (A gúnyirat létrehozásában
Fábián Gábor is részt vett, az orthológia híveként úgy vélekedett, hogy a neológu-
sok – Kazinczyék – elõbb ismerkedtek meg a német irodalommal, mint a ma-
gyarral.) Az életrajzírótól megtudhatjuk, hogy a berényi lelkészlak tudós gazdájá-
nak (Fábián Gábor édesapjának) a szertárában a földtekék, vegytani és ter-
mészettani készülékek mellett villanygép is helyet kapott. A késõbbi író berényi
életkörülményeirõl szóló részt érdemes szó szerint idéznünk:

A vörösberényi lelkészlakban töltötte Fábián Gábor gyermek éveit. Elsõ nevel-
tetése nem sokban különbözött a falusi lelkészek és kisebb birtokosok gyermekeinek
neveltetésétõl. Bizonyos korlátozatlan szabadság edzette a serdülõ gyermek idegeit
a maga veszedelmeivel és kalandjaival. Néha veszélyben forog, a mennyiben majd
egy kígyóval költi el kedélyesen a nagy fa alatt számára kitöltött tejet, majd egy
bõszült tehén ökleli fel szarvával: de a jó Isten angyala megvédi õt is, mint annyi
mást s a kiállott veszedelmek edzik testét, növelik bátorságát és önállóságát. Teste
kifejlõdik és edzetté lesz, mielõtt lelki tehetségeinek védõ burka kipattant volna. 

Apja elkíséri kirándulásaira, magyarázza a természet titkait, otthon pedig
beviszi természettani mûhelyébe, kezébe adja a szakkönyveket; elõveszi a vil-
lanygépet és bemutatja fiának ’a villámot’…

1801-ben kezd iskolába járni. A tanodából elõször hazaérkezve kijelenti: copf-
fal, németes kaput-rokban, gombolós bugyogóban többé nem megy iskolába! Csak
mint a többi berényi gyermek: szûrdolmányban, szijjas nadrágban…
Szülõfalujában Pap István mester iskoláját szinte öt évig látogatta… Már ekkor
szenvedélyes olvasó: atyja könyvesházából kivitte a kertbe, a szõlõbe az olvas-
mányait. Egyszer édesanyja kiküldte a kertbe, vigyázzon a cseresznyefára, ne
kopasszák meg a madarak! Gábor a fa alatt az anakreoni dalokat olvasta, miközben
a cseresznyét meglepte a madárhad, s hõsünket elmerûlésébõl a rubin vörösségû
cseresznye szemek ébresztették fel, melyeket a lakmározó seregélyek könyvére hul-
lattak…

Öt évi falusi iskolázás után édes atyja – 1806-ban – Pozsonyba vitte a német
nyelv kedvéért. A német nyelvbõl a vörösberényi iskolában semmit sem tanult...
Gábor a német tanító durvasága és magyarellenessége miatt hanyag diákká válik.
Inkább a Várba járnak a pozsonyi magyar deákfiúk magyar bakák nótáit, meséit
hallgatni, kacskaringós szójátékaikat eltanulni. Az eredmény: szekunda! Édesany-
ja sírva könyörgött magyarul a német tanítónak, javítsa ki az elégtelen osztályza-
tot, mire az mérgében új bizonyítványt írt és mindenbõl kitûnõ osztályzatot adott.
Gábor volt kettejük közt a tolmács.

Aztán Pápa, majd Pest, Világos, Arad… Apja Berénybõl Tótvázsonyba
költözött, Gábor a továbbiakban legföljebb átutazóban ha volt minálunk. (Jancsó
Fábián-életrajzának alapja az író-politikus Önéletírása, amelyet a Magyar Tudós
Társaságnak nyújtott be. Egyszer megérné a rövid önéletrajzot közreadni…)

S. M.

Kis almádi irodalomtörténet

Fábián Gábor
a berényi paplakban
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Süssünk-fõzzünk!
- Öhlmann Ági rovata -

Humorzsák
Fehér torta
37 dkg liszt, 5 dkg porcukor, 10 dkg Ráma margarin, 15 g szalakálé, 1 tojás,

kevés tej. Könnyen sodorható tésztát gyúrunk. 4 felé osztjuk, gáztepsi hátoldalán
világosra sütjük. Töltelék: 5dl tejben 5dkg lisztet megfõzünk, ha kihûlt, összedol-
gozzuk 25dkg Rámával, 25 dkg porcukorral és 2 csomag vaníliás cukorral. A
lapokat megtöltjük a krémmel. Tetejét megkenjük meggylekvárral és durvára
vágott dióval megszórjuk. Másnap szeleteljük. (Farkas Éva kolléganõm receptje.)

Csirkemell
A csirkemellet fölszelem. MAGGI gombamártás-porba beleforgatom. Jénai

tálat kivajazok. Belerakom a csirkét és leöntöm fõzõtejszínnel. Kb. 20-30 percig
sütõben sütjük.

Adag: 80 dkg csirkemell, 1 Maggi, 2 dl fõzõtejszín. Köretnek lehet krum-
plipürét vagy rizst készíteni. (Czuczai Ibolya kolléganõm receptje.)

Déryné szerint való…
Kolozsvári tõtött káposzta
„Most jött már még a hadd el hadd! Én azt gondoltam magamban, most már

nem eszem többet, akármi jön is, csak majd egy falat pecsenyét az ebéd végén.
Fölhoz az inas két borzasztó tál tõtött káposztát. Amint hozzám jön, nem is akar-
tam ránézni, de Nagy Lázár úr kínál: ’El ne vidd’ – mondja az inasnak. ’Én a tek-
intetes Asszonyt kolozsvári káposztával kívántam meglepni, mert ezt tudom, hogy
még nem evett így készítve. Ezt csakis az én szakácsom érti így készíteni.’ Az igaz,
hogy különös kínálkozóan nézett ki, amint reápillantott az ember... s nem is álltam
ellent én, ki a tõtött káposztát úgy szereti. De hogy írjam én ezt le? Ennek jóságát,
szép, ízletes föltálalását, és hogy mi volt abba minden fõve és a tetején még
azonkívül a friss kolbász sülve. Inkább azt kellene elbeszélnem a nõk kedvéért,
hogy miképp fõzik az ilyen erdélyi tõtött káposztát. Azt nem is mindenkor lehet
fõzni, csak mikor friss sertést ölnek. Van ahhoz készítve egy nagy kaszrol. Midõn
a szalonnáról lehúzzák a bõrt az egészbe, amily nagy a kaszrol, leterítik a kaszrolt
egészen vele, éppen úgy, mintha ki volna vele bélelve. Azután rendre rakják a
fenekére a szokott módon elkészített tõtött káposztát, amilyent mi is fõzni szok-
tunk. Azután egy rend gyöngyös hurkát, szalonnát, sertéshúst sorba, azután ismét
egy rend tõtött káposztát, azután a közepibe egy megspékelt sült kappant, meg ha
van, sült libát, ismét egy rend káposztát, mindaddig, míg a kaszrol megtelik. Akkor
annyi vizet töltenek reá, amennyi ellepi, s beborítják ismét szalonnabõrrel, hogy
abba fõljön meg egészen. De azt nem szabad berántani, csak amint megfõtt, úgy
betálalni.” (A ’kaszrol’ a tájnyelvben vaslábas, vagy vasfazék – a szerk. megj.)

Déryné Széppataki Róza visszaemlékezéseibõl

A teljes napfogyatkozást követõen õrizet-
be vett K. Rezsõ siófoki bazáros kijelentette,
hogy õ az általa korábban forgalmazott taj-
vani gyár tmányú védõszemüvegekben
továbbra is vakon bízik.

* * *
Míg a többi falubeli vasárnap délelõt-

tönként templomba jár, az egyik gazda,
James, a kocsmában múlatja az idõt. Egy
nap a pap megelégeli a dolgot, és így szól
hozzá:

- James, kedves jó fiam, félek, mi nem
fogunk találkozni odafenn a mennyországban!

James ijedten néz rá:
- Te jó ég, atyám! Mit követett el?

* * *
- Haszontalan kölyök! Semmi örömöt nem

szereztél nekem, amióta a világon vagy!
- De elõtte annál többet, igaz, papa?

* * *
Szünidõ, a srác strandra készül. Lerohanja

az apját:
- Apuka, kellene egy kis pénz!
- Mire, kisfiam?
- Hát, mire hármat számolok.

* * *
A megboldogult feljut a mennyországba,

és a következõ tárgyak vannak nála: WC-
lehúzó, telefonkagyló, WC-csésze. Kérdezi
Szent Péter, hogy ezek ugyan minek ide.

- Tudod, Péter atyám, ezek nagyon a
szívemhez nõttek. A WC-lehúzó, mert egész
életemben csak ezt sikerült elérnem, a tele-
fonkagyló, mert csak ebbe volt beleszólá-
som, és a WC-csésze, mert a fõnököm csak
ebbe nem ütötte bele az orrát...

* * *
A házaspár már két órája autózik, amikor

a feleség a fejéhez kap, és felsikolt: 
– Úristen, forduljunk vissza! Bedugva hagy-

tam a vasalót, félek, hogy le fog égni a ház!
- Á, dehogy fog leégni! – feleli a férj. – Én meg

nyitva hagytam a kádcsapot a fürdõszobában.

A tormának elsõsorban a gyökere régóta
használt gyógynövény. Jó házi szer reuma ellen,
segít az ízületi fájdalmakon. Leve serkenti a bél-
és epemûködést, emésztésjavító. Meghûlés ellen,
köhögés csillapítására igen hatásos: reszelt tormát
keverjünk össze mézzel, hagyjuk egy kicsit állni,
majd fogyasszunk belõle naponta kétszer egy
kávéskanállal. Csökkenti a szénanátha tüneteit is,
tisztítja az arc melléküregeit. 

Tejben áztatva és borogatásként hatásos
fejfájás ellen. Baktériumölõ hatását is kihasznál-
hatjuk: levelét kisebb sebekre, horzsolásokra
borítva megakadályozza az elfertõzõdést, segíti a
gyógyulást, valamint gyulladáscsökkentõ hatású.
Rendszeres fogyasztása csökkenti a gyomor-,
vastagbél-, prosztata- és hererák kialakulásának
esélyét. Mindezeken kívül keringésjavító,
vizelethajtó hatása is van.

Hatóanyagai: fõ illóolaja a glikozidok családjá-
ba tartozik. A benne lévõ csípõs ízt okozó ve-
gyületek ingerlik a nyálkahártyát, levegõn állva,
melegítve azonban gyorsan lebomlanak. Tartalmaz
enzimeket, antibiotikumos anyagokat, vitaminokat
(elsõsorban B és C vitamint), ásványi anyagokat
(káliumot, kalciumot, nátriumot, magnéziumot).

Közvetlenül felhasználás elõtt pucoljuk csak
meg, majd reszeljük le. Csípõs ízét csökkenthetjük
melegítéssel, nem szabad azonban vízben fõzni,
csak szárazon melegítsük! Lereszelés után ízesít-
sük ecettel, kevés sóval, cukorral. Összekever-
hetjük tejszínnel, reszelt almával, reszelt céklával.

A friss gyökér hûtõszekrényben egy hétig gond
nélkül eláll. Ha megpuhult, állítsuk egy pohár
vízbe, így visszanyeri keménységét, és könnyeb-
ben le tudjuk reszelni.

Fû, fa -  orvosság

Torma

Ne szégyelld te azt, ha szereted az
állatokat. Ne röstelld, ha egy kutya
közelebb van lelkedhez, mint a legtöbb
ember, akit személyesen ismersz.
Hazug próféták és otromba, komisz
emberek azok, akik megrónak e vonza-
lom miatt, s ezt mondják: „Az emberek-
tõl lopja el az érzéseket, melyeket a
kutyára pazarol! Önzõ, rideg fráter!” –
ne törõdj velük. Szeresd csak nyugod-
tan kutyádat, ezt a csillogó szemû,
fáradhatatlan barátot, aki nem kér barát-
ságáért mást és többet, mint valamilyen
szerény koncot és egy-egy simogatást.
Ne hidd, hogy gyöngédség és önzés
késztet az állatokat szeretni.
Testvéreink õk, s ugyanabban a
mûhelyben készültek, mint az ember, s
értelmük is van, néha bonyolultabb és
finomabb, mint a legtöbb embernek.
Mások nevezzék gyöngeségnek az
állatszeretetet, gúnyoljanak ezért – te
sétálj csak kutyáddal. Jó társaságban
maradsz; s Isten tudja ezt.

(Márai Sándor Füveskönyvébõl)

Az állatokról

Február 4. Rákellenes Világnap, mely a társadalom
és a lakosság figyelmét hívja fel a rák elleni
küzdelemre. 2000-ben Párizsban tartották az elsõ
rákellenes világkongresszust, mely világméretû
összefogásra szólít fel. 

A szív- és érrendszeri betegségek után a rák a
második vezetõ halálok Magyarországon. Nálunk hal-
nak meg a világon a legtöbben tüdõ- és szájüregi rák-
ban. Ezért a magas halálozási arányért sok olyan
tényezõ játszik szerepet, amelyet kis odafigyeléssel el-
kerülhetnénk. A férfiak még nagyobb kockázatnak van-
nak kitéve történelmi, társadalmi helyzetük, dohányzási
és alkoholfogyasztási szokásaik miatt. A károsító
tényezõkkel kapcsolatos magatartásukra jellemzõ,
hogy kevésbé törõdnek egészségükkel, kevesebb fi-
gyelmet fordítanak egészségük megõrzésére. Nehezen
fordulnak segítségért, életvitelükön általában nem
kívánnak változtatni. Pedig rendszeres szûrõvizsgálat-
tal, önvizsgálattal, életmód változtatással a daganatos
betegségek 70 %-a megelõzhetõ lenne!

Kiküszöbölhetõ tényezõk a dohányzás, a túlzott
napozás, a mértéktelen alkoholfogyasztás, a rost-
szegény és zsíros ételek mellõzése, a mindennapi
idegeskedés, az immunrendszer legyengülése. A
munkahelyi ártalmak közül a kóros sugárzások, a
védõberendezések, védõruhák hiánya, a vegy-
szerekkel, növényvédõ-szerekkel való érintkezés a leg-
jellemzõbb, de veszélyforrás a levegõ, a környezetünk
elszennyezõdése, vizeink pusztulása. 

Mit tehetünk, mire figyeljünk oda? 
Rostokban gazdag, vitamindús táplálkozásra töreked-

jünk! A daganatok megelõzésében fontos szerepet ját-
szanak az alábbi táplálékok: avokádó, bab, brokkoli,
búzacsíra, búzakorpa, cékla, citrom, csicseriborsó, csip-

kebogyó, csalán, dió, egres, káposzta, fokhagyma, füge,
ginzeng, grépfruit, hajdina, joghurt, kajszibarack, kel-
bimbó, kivi, körte, lencse, málna, mandarin, mandula,
mangold, mogyoró, napraforgómag, narancs, olívaolaj,
padlizsán, paraj, petrezselyem, rebarbara, sárgadinnye,
spárga, sütõtök, szeder, szezámmag, szója, szõlõ, tengeri
halak,  moszatok (algák), torma, vizitorma, zöldborsó,
zöldpaprika, zöldtea.

Csökkentsük a zsír, a zsíros húsok és a cukor
fogyasztását!

Mozogjunk sokat a szabad levegõn, figyeljünk lelki
egyensúlyunk megõrzésére!

Kerüljük az önpusztító szokásokat, a vegyi
anyagok, festékek, tisztítószerek belégzését, bõrre,
táplálékra jutását!

Bánjunk csínján a napozással, szoláriummal!
Védjük környezetünket!
Havonta végezzünk emlõ-, illetve here-önvizsgálatot!
Vegyük igénybe a szûrõvizsgálatokat, járjunk

rendszeresen kontroll vizsgálatokra!
Az egészségesnek mondható családoknak is

törekedniük kell arra, hogy próbáljanak még
egészségesebb és természetes élelmiszereken élni,
hisz óriási ennek jelentõsége! Azok a táplálékok a
legértékesebbek számunkra, amelyeket eredeti
állapotukban fogyasztunk, hisz a szállítás, tárolás,
tartósítás során gyakran károsodnak az egyébként
értékes élelmiszerek!

Az önmagunkra való odafigyelés sokat segíthet,
rendszeresen figyeljük tehát testünk változásait,
bõrünket, testsúlyunkat, a távozó testnedveket,
váladékokat, salak-anyagokat és ha bármilyen eltérést
észlelünk, idõben forduljunk orvoshoz!

Kállai Tünde

Egészségmozaik

Rákmegelõzés

Felhívás SZJA 1%
felajánlására

A városunkban mûködõ alapítványok,
amelyek szívesen fogadják a velük
szimpatizáló adózók SZJA 1% felaján-
lásait a következõk:
1., „Almádiért” Közalapítvány Adó-

szám: 19262259-2-19
2., „Együtt – Egymásért” nyílt közala-

pítvány Adószám: 18919879-1-19
3., Balatonalmádi Közbiztonsági Ala-

pítvány Adószám: 19265805-1-19
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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. február 15., 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

Mikor ez az újságcikk Önökhöz eljut, a télbõl már kifelé megyünk, de még
mindig megvan a lehetõsége annak, hogy havassá, jegessé csúszóssá váljanak
a járdák és az utak. Ezért úgy gondolom, néhány a baleseteket megelõzõ gon-
dolatot megosztok Önökkel. 

A havas, jeges utakon a gyalogos közlekedés fontos szabálya, hogy
lehetõség szerint csúszásmentes talpú cipõt használjunk. Az útvonalat a
legrövidebbre válasszuk, és ha mód van rá, kísérõvel menjünk. Bármilyen
baleset bekövetkeztében (törés, ficam, húzódás) azonnal forduljunk orvoshoz,
hiszen a beleset kockázatát mi nem tudjuk megítélni. Az idõseknek,
betegeknek az ilyen utakon való közlekedés nagyon veszélyes, ezért a
rendõrség, a polgárõrség, kérésre szükség szerint megpróbál segíteni.

A téli idõszak legveszélyesebb közlekedési eszköze a gépjármû. A
statisztikai adatok szerint a személy- és tehergépkocsik okozzák a legtöbb
balesetet, a hibás sebesség-megválasztás, illetve a nem a téli útviszonyoknak
megfelelõ kerékabroncs miatt. Ennek következménye, hogy nagyon sokan
nem érkeznek meg úti céljukhoz, mert halálos közlekedési balesetet
szenvedtek. Megfontolandó, mert a technika már erre lehetõséget ad, hogy
indulás elõtt, vagy a meteorológiai központtól, vagy a Útinformtól tájékozód-
junk arról, hogy a célállomás megközelítése hogyan a legbiztonságosabb. A
téli közlekedés szükségessé teszi a megfelelõ ruházat biztosítását, szükség
szerint a hólánc meglétét, és a gépjármû kiváló mûszaki állapotát. Kérek min-
den gépkocsivezetõt, hogy indulás elõtt mindig gondolja végig, megfelel-e a
gépkocsi a téli utakon való közlekedésre, mert a családja visszavárja. 

Ragyogó napsütés vastag jégpáncél a Balatonon, ez minden korcsolyázó,
fakutyázó, és jégvitorlás álma. De ez a páratlan élmény bizony rengeteg veszé-
lyt rejt magában. A Balatont tápláló források, illetve befolyások környékén a
jég vastagsága kiszámíthatatlan, így a beszakadás veszélye fennáll. Mivel
ezek a helyek ismeretlenek, ezért csak a kijelölt helyeken biztonságos a tél
örömeinek hódolni. Itt is nagyon fontos, hogy az, aki balesetet szenved, azon-
nal forduljon orvoshoz, hogy minden szövõdmény kizárható legyen. Tudnunk
kell, hogy a jég állapota folyamatosan változik, és az idõ melegedésével egyre
veszélyesebbé válik. Szakemberek szerint az idõjárásnak megfélõ öltözet
nélkül, a Balaton jegén való tartózkodás veszélyes, mert kihûlés fenyeget. A
téli jégkarneválok egyik elengedhetetlen kelléke a forralt bor. Kismértékben
fogyasztva nem okoz gondot, de tudni kell, hogy ez is alkohol, amely a kihûlés
érzetét csökkenti, ezért túlzott fogyasztása veszélyes lehet. Egy jó tanács a
korcsolyázónak, ha mindenképpen nagyobb távolságra akarnak korcsolyázni,
akkor azt ne egyedül tegyék, mert ahogy nyáron a vihar, télen a köd és a sötét-
ség tud pillanatok alatt lecsapni a Balatonra, és ezzel a tájékozódást teljesen
ellehetetleníteni.  Itt születtem és azóta csodálom ezt a gyönyörû  magyar
tengert,  amely emberek százezrei részére  nyújt pihenést, kikapcsolódást, de
minden évben elrabol életeket is, ezért kérek mindenkit, vigyázzon magára, a
környezetében lévõkre, hogy idén ne kelljen koszorút tenni a Balaton jegére. 

Végezetül kérek minden ingatlantulajdonost, hogy tegyen eleget a síkosság
elhárításának, ezzel is javítva a téli közlekedést. Ha és amennyiben ezt nem
teszi, akkor ezt ki kell kényszeríteni, ebben kérem a polgármesteri hivatalt
hathatós segítségét mindenki biztonsága érdekében. A közlekedésben csak
kiváló állapotú gépjármûvel vegyünk részt, és kellõ türelmet és megértést
tanúsítsunk egymás iránt, hogy utunk ne tragédiával végzõdjön.  

Balogh Csaba
az önkormányzat közbiztonságért is felelõs bizottságának elnöke

VIGYÁZZ, CSÚSZIK!
Balatonalmádi Kertbarátkör

Január 10. Újévi köszöntõt mondott Farkas István elnök, majd ismertette
a 2005-ben  végzett munkákat. Egészségünk védelme címmel dr. Kerényi
Mária ismertette az egészséges életmódot, a telített és telítetlen zsírok, olajok
fontosságát. Ismertette a jó és rossz koleszterint, zsírsavakat, csontritkulást, az
élelmiszerek helyes tárolását.

Január 24. Elõadás lesz a borok kezelésérõl.
Február 11. Farsangi bál.
Február 14. 17 órakor Dr. Soma Terézia budapesti érsebész Õrizzük meg

egészségünket a természet segítségével címmel tart elõadást. Kérjük a tagsá-
got, hogy az elõadáson minél nagyobb létszámmal jelenjen meg.

Vörösberényi Fábián József Kertbarátkör
Január 9. Újévi köszöntõt mondott Horváth József, majd ismertette a múlt

esztendõben végzett munkákat. Bucsku Péterné pénztáros a pénzügyekrõl szá-
molt be.

Január 23. A gyümölcsfák és a szõlõ metszésérõl Balikó Eszter tartott
elõadást. Felhívom mind a két kertbarát kör tagjait, hogy a hagyományos
Fábián József emlékünnepély február 25-én lesz Alsóörsön a szokott helyen.

A két kertbarát kör nevében: Durst László

A kertbarát körök életébõl

Érdekesség
Az év madara a (tövisszúró) gébics

A Magyar Madártani Egyesület idén a tövisszúró gébicset választotta az év
madarának, amelyet a madárvédõk világszervezete bizonytalan jövõjû madár-
fajnak ítélt Európában. A gyászos nyugat-európai adatok mellett Magyar-
országon még igen jelentõs állomány, mintegy 600 000 pár tövisszúró gébics
található, ami az Európai Unió területén élõ állomány mintegy 30 százalékát
adja. A régebbi tagországokban a gébicsek és számos más, agrárterülethez
kötõdõ faj eltûnéséhez nagyban hozzájárult az EU földalapú agrártámogatása,
amely még a kedvezõtlen adottságú területeken is belterjes gazdálkodásra
ösztönözte a földtulajdonosokat, illetve földhasználókat. A vegyszerezés
elpusztította a gébicsek táplálékát jelentõ rovarokat, a bokrok, a sövények és
a fasorok felszámolásával pedig eltûnt a fészkelõ helyük is.

A tövisszúró gébics a verébnél valamivel nagyobb madár, vaskos, a végén
kampós csõrrel. A kiszínezett hímet hamuszürke fejtetõje, a szemén áthúzódó
széles fekete csík és gesztenyebarna háta jellemzik. Torka fehér, oldalain
rózsás árnyalat látszik. Késõn, csak április utolsó, május elsõ napjaiban
érkezik Afrika felõl, ebben az idõszakban lehet hallani az udvarló hímek vi-
szonylag halk, de rendkívül sok utánzást tartalmazó énekét. Tápláléka fõként
rovarokból áll, de néha apró gerinceseket is fog. Zsákmányát gyakran tövisre
tûzi (innen ered az elnevezése). Õszi vonulása augusztusban indul. Gyakorlati
védelmét elsõsorban élõhelyének biztosítása, a bokrosok, bokorsávok
védelme és telepítése jelenti.

A katicabogár az év német rovara
A hétpettyes katicabogarat választották a 2006-os év rovarává Német-

országban. Mint az új esztendõ bogarát megválasztó berlini szakmai bizottság
rámutatott, erre nemcsak azzal szolgált rá, hogy a néphit szerint szerencsét hoz,
hanem azzal is, hogy elpusztítja a levéltetveket.  Szép is, hasznos is a katica-
bogár. A hétpettyes katicabogár élettartama egy év is lehet, és idõnként tömege-
sen jelenik meg. A Keleti-tenger öt kilométeres partszakaszán egy alkalommal
25 millió bogárból álló katicabogár rajt figyeltek meg. Németországban 80
különbözõ fajta katicabogarat tartanak nyilván. A németek azzal a szándékkal
választják meg évente az esztendõ rovarát, emlõsét, fáját, virágát, stb., hogy fel-
hívják a figyelmet a többnyire veszélyeztetett fajokra.

1958. 02. 01.: fellõtték az elsõ amerikai mesterséges holdat.
1943. 02. 02.: véget ért a sztálingrádi csata.
1966. 02. 03.: a Luna-9, mint elsõ ember alkotta szerkezet leszállt a Holdra és

képeket továbbított a Földre.
1852. 02. 05.: e napon nyitották meg Szentpétervárott a német építész, Leo

von Klenze tervei alapján készült Ermitázst.
1587. 02. 08.: Fotheringhay kastélyában kivégezték Stuart Máriát, a skótok

királynõjét.
1853. 02. 11.: megkezdték a budai alagút építését, melynek gondolatát Széche-

nyi István gróf vetette fel. A terveket Clark Ádám készítette.
1650. 02. 11.: e napon hunyt el Stockholmban René Descartes francia

racionalista filozófus és matematikus. Filozófiájának alap-
tétele: „Cogito ergo sum = Gondolkodom, tehát vagyok”,
megalapozta az analitikus koordinátageometriát.

1982. 02. 12.: A Budapesti Sportcsarnok felavatása.
1962. 02. 13.: elsõ ízben adják át a Péchy Blanka által alapított Kazinczy-

díjat, melyet a szép magyar beszéd mûvelõi kapnak.
1876. 02. 14.: A. G. Bell bemutatja az általa tervezett telefont.
1893. 02. 15.: Magyarországon elõször szólal meg a telefonhírmondó.
1673. 02. 17.: a „Képzelt beteg” elõadása közben, a színpadon holtan esett

össze Moliére, a legnagyobb francia vígjáték- és színmûíró. 
1865. 02. 20.: a Pesti Vígadó épületének felavatása.
1933. 02. 27.: Németországban a berlini parlament, a Reichstag épületének

fölgyújtása. Összeállította: Vincze Eszter

MI TÖRTÉNT FEBRUÁRBAN?
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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

SZEREZZEN JOGOSÍTVÁNYT HELYBEN
még 2005. évi tanfolyamdíjjal!

Az 1. sz. Gépjármûvezetõ-képzõ Munkaközösség következõ
kedvezményes elméleti tanfolyama:
(személygépkocsi, motorkerékpár, smkp)

2006. február 9. (csütörtök) 16 óra.
Hétvégi tanfolyamot tartunk:

2006. február 18-án 9 órai kezdettel.
Iskolánk lehetõséget nyújt egyéni idõbeosztás szerinti elméleti oktatásra

délelõtti és délutáni órákban egyaránt.
Az elméleti tanfolyamok helye az iskola ügyfélfogadó helyisége:

Balatonalmádi, Jókai u.1. (Ipartestület-Szolgáltatóház)
Adóvisszatérítés, részletfizetés, gépkocsi-választás!

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

T

Sajnáljuk a cikkbeli kisfiút, akit most nevezzünk Pistinek. Õ most még azt hiszi, jó
neki, hogy mindent tehet, és az mind jó. Legalábbis anya szerint. A késõbbi években
viszont komoly gondokat fog okozni a kiskorban elmulasztott nevelés. Pedig Pistinek
igénye volt arra, hogy édesanyjával együtt élje át a nagy eseményt, a Mikulás-várást, és
még sok minden mást is.

Pisti sajnos az óvodában találkozik elõször a „nem szabad” kifejezéssel. Ilyenkor
tágra nyílt szemekkel néz rám, és nem érti, hogy-hogy neki valamit nem szabad?! Az
óvodai élet, ahol 22-27 gyerek jár egy-egy csoportba, komoly alkalmazkodást kíván
minden gyermektõl. Itt bizony meg kell tanulnia, hogy figyelnie kell a többi gyermekre,
az óvó nénikre, alapvetõ együttélési szabályokat kell betartania, ha jól akarja magát
érezni ebben a közösségben. Szüleinek pedig segíteniük kell(ene) õt ebben azzal, hogy
otthon is szeretetteli következetességgel bánnak vele. Már kis korban meg kellene
ismerkednie a „kérem-köszönöm”-mel, a „fogadj szót”-tal. De mivel ilyet óvodáskora
elõtt nem vártak el tõle, ezért az oviban esetleg nekimegy a másik gyermek által épített
várnak, kikapja a másik kezébõl a játékot, mert neki épp az kell. (Ezekkel egyébként
szinte minden gyerek próbálkozik, de általában hamar rájönnek, hogy így nem lehet.)
Õ viszont újra és újra megteszi, hiszen „csak” az óvó néni szólt rá, anyának minden jó,
amit õ tesz. Az óvónõi kedves fegyelmezésre nem reagál, meg se hallja. A sokadik
rászólásnál, a mérges hangra kapja csak fel a fejét. Otthon talán ehhez szokott? 

Ha egy óvodai csoportban van 3-4-5 „Pisti” (márpedig általában van), akkor szinte
fegyelmezésre, konfliktuskezelésre megy el az idõ és az erõ 60-70%-a. Sokkal több érdemi
dologgal foglalkozhatnánk, ha nem kellene ennyi energiát elpocsékolni. Azért a „pocsékolás”
szót használtam, mert néha látom, hogy csak nekünk fontos Pisti nevelése, otthon sajnos nincs
folytatása, így másnap is, a következõ héten, hónapban is ugyanolyan szélmalom-harcot
vívunk Pistiért. Így nehéz minõségi munkát végezni, iskolaéretté „varázsolni” õt.

Ugyanakkor a társadalom irigyel: „De jó neked, egész nap csak játszol, meg énekelsz
a kicsikkel, így könnyû…” Neki üzenem, próbálja ki. Játsszon napi 6 órát a saját 1-2,
esetleg 3 gyermekével. Jó esetben fél óra után elküldi a tévé vagy a számítógép elé. Mert
az együttjátszáshoz meg kellene õt tanítani a játékszabályokra, hiszen azokat betartva
élvezetes csak a közös játék.

Tudjuk, hogy az élet elsõ 6 éve mennyire meghatározó a személyiségfejlõdés szem-
pontjából. Az elsõ 6 év már az anya pocakjában elkezdõdik, és nem az óvodába lépés-
sel. Pisti anyukája sajnos nem képes az együttmûködésre az óvodával, hiszen nem vál-
lal fel otthon egyetlen konfliktust sem a 3-4 éves gyermekével. Vagyis nem bír vele. (10
év múlva hogy bír majd?) Pisti meg azt csinál, amit akar, az anyának úgyis minden jó.

Hogy mindez hova vezet? Az iskolás korban, amikor a felnõttek ráhatása már egyre
kevesebb és elõtérbe kerülnek a kortársak, egyre nagyobb csibészségekbe megy bele, csak
hogy felhívja magára a figyelmet. Hogy végre a szülõktõl is hallja, hol a határ. A határokat
a családnak kell kijelölnie már kicsi korban! Mert hiába tölti Pisti az intézményben 3 éves
korától a napjai nagy részét, a szülõ értékrendje a meghatározó.

Sajnos hallom iskolás szülõktõl, hogy a gyermekek hogy viselkednek az iskolában
egymással és a pedagógusokkal. Lassan õk fogják a tanárnõt (bácsit) a „sarokba állí-
tani”, a nevelõ egyre tehetetlenebb. Kinek jó ez? Pistinek biztosan nem, hiszen nem érzi
jól magát a bõrében. Biztonságérzetéhez hiányzik a szülõ, a család által kijelölt korlát,
amelyen belül önállóan mozoghat. Már csecsemõ korától mûködnie kellene ennek a
külsõ kontrollnak a család részérõl, hiszen az önkontroll, az önfegyelem csak erre épülve
tud kialakulni. Megfelelõ önfegyelem nélkül pedig, mint tudjuk, az élet semelyik
területén nem lehet boldogulni. Az óvodák nevelõtestülete

Óvónõi szemmel

Gondolatok a Mikulás-napi cikkhez

KÖSZÖNET-NYILVÁNÍTÁS
A vörösberényi nyugdíjas klub vezetõsége köszönetét fejezi ki mindazok-

nak, akik valamilyen formában segítették a klub 2005. évi tevékenységét.
Boros Gyula klubvezetõ

BALATONALMÁDI
PANNÓNIA

KULTURÁLIS
KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

FEBRUÁRI KÍNÁLATA
Februári hétvége – az idõjárás függvényében. „JÉGKARNEVÁL – Napfény a jégen” -

Mulatság a Balaton jegén. További információ az intézmény elérhetõségein! 
Február 10., péntek 17 óra - Régi Almádi képekben. Elõadó: Kovács István. Helyszín:

Pannónia Gyerekkönyvtár. 
Február 11., szombat 15 óra. Cimbora Klub - Zene és mitológia a rómaiaknál. Helyszín:

Pannónia nagyterme. 
Február 14., kedd 10 óra - Pegazus Bábszínház elõadása - Grimm sorozat:

HÓFEHÉRKE ÉS A HÉT TÖRPE. Belépõjegyes rendezvény! Helyszín: Pannónia
nagyterme. Információ: Végh Zsolt – 30/461-51-61.

Február 17., péntek 17 óra - Mészáros Imre grafikusmûvész kiállítása. A kiállítást meg-
nyitja: Fábián László, grafikusmûvész. Közremûködnek a Kósa György Városi
Zeneiskola növendékei. Helyszín: Pannónia elõcsarnoka és olvasóterme. A kiállítás
megtekinthetõ március 9-ig, az intézmény nyitvatartási idejében. 

Február 17., péntek 17 óra - A tipegõk farsangja - Várjuk a jelmezes apróságokat 0-3
éves korig! Belépõ nincsen, a farsang batyus bál jellegû, vagyis aki amit hoz, azt eszik
és iszik! Helyszín: Pannónia földszintje. Információ és jelentkezés: Sziráczky Valéria
– 30/346-57-52.

Február 22., szerda 17 óra - Pannónia Olvasó Kör összejövetele. Téma: Szabó Magda:
Ajtó és Boris Vian: Pekingi õsz c. könyve, vezeti Völgyi Zsuzsa. Helyszín: Pannónia
Gyerekkönyvtár.

Február 25., szombat 14 óra - Téltemetõ – Tavaszköszöntõ maskarás mulatság -
Szervezõk: Társalgó Kör és Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár. Helyszín:
Balatonalmádi – Móló. 

Február 25., szombat 19 óra - Tavaszköszöntõ farsangi maszkabál - A megjelenés
jelmezben! A zenét a szilveszteri hangulatról jól ismert TÓTH ISTVÁN biztosítja.
Belépõjegy nincsen, adományokat szívesen fogadunk! A bál batyus bál, vagyis min-
denki azt iszik és eszik, amit magával hozott! A hangulatot és a zenét a szervezõk biz-
tosítják! A még jobb hangulat jegyében kérjük a jelmezes társaságokat, hogy egy
rövid, vicces produkcióval készüljenek a bálra, melyet be is mutathatnak az összegyûlt
közönség elõtt. A szervezõk is elõadják majd a maguk mûsorszámát, ezzel is jó példát
mutatva a többieknek! Szeretettel várunk mindenkit! Helyszín: Pannónia nagyterme. 

Tud róla, hogy…
…Januártól emelkedik az 50%-os mértékû özvegyi nyugdíj havi összege?

Méltányossági nyugdíjemelési kérelem adható be a nyugdíjfolyósító igazgatósághoz, ha
a havi nyugdíj-összege nem éri el az 51.600 forintot, és az elõzõ három évben nem élt
a lehetõséggel. Bõvebb felvilágosításért forduljanak az alapszolgáltatási központban
Szászné Johanidesz Ibolyához

Pszichológiai tanácsadás: 
2006. januártól a megszokott idõben, minden szerdán 1430-tól várjuk Önöket.
Jogászunk 2006-ban is minden páratlan héten csütörtökön újra rendelkezésükre áll.
Telefonos egyeztetés szükséges!

Kérjük, járjon nyitott szemmel és szívvel, ha Balatonalmádi területén, környezetében
- otthontalan, fedél nélkül élõ, ellátásra, segítségre, ápolásra szoruló, vagy 
- megfagyás veszélyének kitett embert lát,
hívja fel a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központot hétköznapokon

munkaidõben a 88/430-274-es telefonszámon, vagy hívja az Utcai Szociális Segítõk
Egyesületének Regionális Diszpécserszolgálatát a 06/34-511-028–as éjjel-nappal
hívható telefonszámon!

A Családsegítõ hírei

MEGHÍVÓ
A Pannónia Balett Csoportja szeretettel meghívja Önt, kedves családját, bará-

tait és ismerõseit a 2006. március 10-én, pénteken 18 óra kezdõdõ CSILLAGNYÍLÁS
címû bemutató elõadására, a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár nagyter-
mébe. Az elõadás megtekintése ingyenes. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

Vízhányó Katalin, mûvészeti vezetõ

Vörösberényi nyugdíjas klub
Február 8. 16 órakor klubnap. Kártya, sakk, kötetlen beszélgetések.
15. 16 órakor tea-délután. Boros Gyula tart elõadást a nyugdíjasokat érintõ

jogszabályokról.
22. 16 órakor vezetõségi ülés.
Március 1. 16 órakor klubnap. Kártya, sakk, stb.
8. 16 órakor nõnapi rendezvény, zenés születésnap vacsorával. (A februári

születésnap március 8-án lesz megtartva.)
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Mûvészetbarátok
Egyesülete – 
balatonalmádi csoport

Februári program
Február 16-án, csütörtökön 17 órai kezdéssel a Pannónia Kulturális

Központ és Könyvtár olvasótermében zenés rendezvényünk lesz, elõadó a
zenetörténészként Almádiban is jól ismert dr. M. Tóth Antal professzor.
Elõadásának címe: Milyen zene szólt 200 éve Veszprémben? Az érdekesnek
ígérkezõ mûsorra nemcsak tagjainkat, a nyugdíjas pedagógusokat hívjuk,
hanem minden érdeklõdõt nagy szeretettel várunk! A beszélgetéshez
aprósüteményt és üdítõt kínálunk, majd a megjelentek között értékes ajándékot
sorsolunk ki. Láng Miklós

BERÉNYI ESTÉK  ELÕADÁSSOROZAT
Szervezõ: VÖRÖSBERÉNYI POLGÁRI OLVASÓ KÖR

Az élõ Nap 
A Nap csillagászati és biológiai szempontból

címmel tart elõadást

Grandpierre Attila
csillagász

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

Az elõadás ingyenes.
Adományokat tisztelettel elfogadunk.

Tisztelt Olvasók!
Egyesületünk tagjai az elmúlt hónapban is megszokott járõrfeladataikat látták

el. Az iskolába igyekvõ diákoknak már az volna feltûnõ, ha reggelente nem látná-
nak a gyalogátkelõknél „sárgamellényes bácsikat“.

A hómentes napokban - nem ma-
rad nyom - fokozottabban ellenõriz-
tük a nyaralóingatlanokat, városunk
peremvidékét. A befagyott Balaton
újabb feladatot ró járõreinkre, hiszen
a jég sokakat csábít korcsolyázásra,
fakutyázásra, vagy egyszerû sétára.
A veszélyekre a sajtó, tévé-rádió is
figyelmeztetett, mi a magunk eszkö-
zeivel arra vagyunk képesek, hogy
jelen legyünk a parton: ha kell,
figyelmeztetünk a veszélyekre, ha
kell, segítséget nyújtunk a bajbajutott-
nak.

Ezúton köszönjük meg mindazok segítségét, akik adójuk 1%-át egyesü-
letünknek felajánlották. A befolyt összeget felszerelésünk korszerûsítésére, gép-
kocsink futásidejének meghosszabbítására tudjuk felhasználni. Várjuk további
támogatásukat a 18919123-1-19-es adószámra. Köszönjük!

Közeledik a báli és farsangi szezon, városunk minden lakójának kellemes
szórakozást, jó mulatást kívánunk!

(Felvételünkön: polgárõr a kikötõben...) Fazekas Ferenc

POLGÁRÕR HÍREK
Nagy várakozás után, január 20-án végre megnyílt a Horgászati kiállítás a

Pannóniában. Hatalmas, 10 kg feletti halak trófeái, régi horgász és halászeszközök,
folyóiratok, egyesületi emléktárgyak teszik változatossá a tárlatot. Az ünnepi meg-
nyitón szép számmal jelentek meg az érdeklõdõk, akik elismerésüket fejezték ki a
kiállítás szervezõinek. 

A rendezvény Fébert Ádám zongorajátékával kezdõdött, amit Horváth Gyuri
bácsi beszéde követett. Az egyesület elnöke köszönetet mondott a szervezõknek,
és a kiállítási tárgyak
tulajdonosainak, akik
lehetõvé tették, hogy
három héten keresztül
bárki megtekinthesse a
horgászsport történel-
mének, fejlõdésének
lépcsõfokait. Külön kö-
szönetet mondott a
Herczeg családnak, akik
a kiállítás beren-
dezésében vállaltak
nagy szerepet.

A kiállítást Rajnai Árpád, a Veszprém Megyei Horgász Szövetség ügyvezetõ
elnöke nyitotta meg. Elismerõen beszélt a kiállítás megszervezésérõl, annak tar-
talmi színvonaláról. Beszédében szót ejtett a közel száz éves magyar
sporthorgászat történelmérõl és fejlõdésérõl. Hatvan évvel ezelõtt alig húszezer
horgászt tartottak nyílván az egyesületek, és ez a szám napjainkra már 320 ezer
fölé emelkedett. Kifejtette, hogy a horgászatban nem feltétlen a zsákmány, az
élelemszerzés a fontos, hanem az, hogy közel legyünk a természethez, és megis-
merjük annak szépségeit. Tõlünk nyugatra egyre nagyobb körben terjed el a kifo-
gott hal mérlegelés utáni szabadon eresztése, ami minden horgász számára
követendõ példa lehet.

A megnyitóra Szegedi Benjámin tette fel a koronát, aki trombitán játszotta el a
minden horgász által jól ismert, A nagy hohoho horgász címû rajzfilm dallamait.
Zongorán kísérte Dr. Molnár Tivadarné.

A tárlat február 11-ig látható az intézmény nyitvatartási idejében. A nagy sikerre
való tekintettel a szervezõk lehetõséget keresnek egy állandó kiállítás beren-
dezésére is.

(Felvételünkön az egyesület kikötõje látható.) Számfira Balázs

Almádi horgásznapló

Adótanácsadás
EGYSZERÛSÍTETT ELLENÕRZÉS

Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 107. §-a teremti meg az egyszerûsített
ellenõrzés lehetõségét. Egyszerûsített ellenõrzés esetén az adóhatóság az adóbevallásban foglal-
tak valódiságát az adóbevallásban közölt adatok, illetõleg az adatszolgáltatás alapján rendelkezésre
álló adatok egybevetésével ellenõrzi. 2006. január 1-jével két ponton változik a szabályozás.

Ha az adóbevallásban közölt adatok, illetõleg az adatszolgáltatás alapján rendelkezésre álló
adatok eltérést mutatnak, - a 2006. január 1-jétõl hatályos új szabályozás szerint - az eltérés
okának tisztázására az adóhatóságnak fel kell hívnia az adózót (értesítés). Ennek célja, hogy
a megalapozottabb döntés biztosítása érdekében, még a jegyzõkönyv megküldését
megelõzõen tisztázza az adóhatóság az eltérés okait. A gyakorlati tapasztalatok szerint az
adóbevallás egyszerûsített ellenõrzése esetén a jegyzõkönyvre vonatkozó adózói
észrevételezési jog biztosítása - figyelemmel az ellenõrzési határidõk betartására - sok eset-
ben megnehezíti a tényállás teljes körû tisztázását a határozathozatal elõtt. Ezért a törvény
szerint az adóbevallás, illetõleg az adatszolgáltatás adatainak eltérésekor az adóhatóság az
eltérés okainak tisztázása érdekében az adózóval a jegyzõkönyv megküldését megelõzõen
egyeztetést kezdeményez. Amennyiben az adózó nem tett eleget a felhívásnak vagy az eltérés
tisztázása nem volt sikeres és így a bevallott adó, költségvetési támogatás alapja, az igénybe
vett adómentesség, adókedvezmény, a megállapított adó, illetve a költségvetési támogatás
nem felel meg a jogszabály rendelkezéseinek, az adóhatóság az adózót a megállapított tényál-
lásról és az adókülönbözetrõl a jegyzõkönyv kézbesítésével értesíti. 

Az adózó a jegyzõkönyvre 15 napon belül észrevételt tehet, amelyhez – a 2006. január 1-
jétõl hatályos új szabályozás szerint - csatolnia kell az abban foglaltak bizonyításához szük-
séges iratokat. A bizonyítási kötelezettség így átszáll az adózóra. Ez után kerül sor a határozat
meghozatalára.

APEH-végrehajtás Veszprém megyében 2005-ben
2005. évben 9.600 db folyószámla felülvizsgálatot végzett el a szakterület, amelynek során

10.642.559 ezer Ft hátralék került végrehajtásra. A hátralék beszedése érdekében az elmúlt
évben 2.549 db fizetési felszólítás került kiküldésre adósaink részére, 537 millió forint
hátralékra vonatkozóan. A végrehajtási cselekményeink során 13.818 db inkasszót bocsá-
tottunk ki 2005-ben adósaink bankszámlái ellen, mintegy 15 milliárd forint összegben.

Munkabérre történõ letiltásra 245 esetben került sor, 491 millió forint hátralékra vonatkozóan.
Követelés-foglalás 57 esetben történt, 173 millió forint értékben. Jelentõsen növekedett az ingó-
foglalások száma, melyek során a lefoglalt ingóvagyon értéke 2005. évben meghaladta az
egymilliárd forintot. 143 esetben ingatlan-foglalásra is sor került, összesen 637 millió forint
értékben. 2005-ben összesen 197 db ingó- és 35 db ingatlan-árverésre került sor. Végrehajtási
tevékenységünk során 2005. évben összesen 5.800 millió Ft került beszedésre.

Februári üzemanyagárak
Ólmozatlan motorbenzinek
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin 253 Ft/l       ESZ-98 ólmozatlan motorbenzin 266 Ft/l
Keverék 258 Ft/l       Gázolaj 259 Ft/l

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat balatonalmádi csoportja megköszöni a város
lakosainak a rászorulók megsegítésére 2005. évben felajánlott bútor, ruha, hagyaték
adományait.

A Vörösberényi Katolikus Plébánián van raktárunk gyûjtõ és elosztó helyünk.  2006.
február 9-ig téli szünetet tartunk, utána minden csütörtökön 15-17 óráig továbbra is
fogadjuk az adományokat és rászorultakat, valamint azokat a kötni, varrni és kézi-
munkázni tudókat, akik bizonyára találnak a holmik között felhasználásra, vagy át-
alakításra valókat. 

Megköszönjük az elmúlt évi adó 1%-ának fölajánlását, és köszönettel vesszük az ez
évi felajánlásokat is. Címünk: Budapest, Szarvas G. u. 58-60. Adószámunk:
19025702143.

„Mindenki úgy adjon, ahogyan eltökélte szívében,
ne kedvetlenséggel vagy kényszerûségbõl, mert
Isten a jókedvû adakozót szereti.” (Pál II. kor: 9, 7)

Máltai-köszönet

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.

A belépõ jegy ára: 3800 Ft.
Mindenkit szeretettel vár a RENDEZÕSÉG.
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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 1990,- Ft/q
Tisova dió /cseh/ 14665-15500 2040,- Ft/q
Sokolovi kocka /cseh/ 14665-15500 1890,- Ft/q
Ledvicei dara /cseh/ 18000-19000 2250,- Ft/q
Ledvicei dió /cseh/ 18000-19000 2390,- Ft/q
Oroszlányi dara /magyar/ 17460-20460 2250,- Ft/q
Oroszlányi dió /magyar/ 17460-20460 2390,- Ft/q

PÉTA-COOP KFT ZIRC, VASÚTÁLLOMÁS
A fenti árak Zirc 50 km-es körzetében érvényesek.

SZEREZZEN JOGOSÍTVÁNYT HELYBEN!

Baksai Autósiskola
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. 02. 16. 18.00 órakor
a Magyar-Angol Tannyelvû Gimnáziumban. Tanfolyam igény szerint

délelõtt, délután vagy hétvégén. Gépkocsiválasztási lehetõség.
Jelentkezni: Baksai Gábornál, 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.

APRÓHIRDETÉS
Balatonalmádiban, 400 négyszögöl mindenfajta gyümölcse, diója, szõleje, szakszerû gondo-
zóját várja egész évi terméséért. Érdeklõdni (tf.): 06/20/206-24-45, este 18-20 óra között.

Gyermekfelügyeletet vállalok a

hétvégeken 0-5 éves korig. 

Angolul és németül is. Eü végzettség.

Töltési Erzsébet 30/9719-446, 88/438-633

FEHÉR ABLAK típusú

homlokzati nyílászárók és télikertek
forgalmazása 21 színben, 3 és 5 légkamrás Deceuninek profilból.

Nyílászárók beépítése és cseréje felméréssel, helyreállítással.

2006. március 31-ig 10% engedmény.

Telefon: 30/99-72-153    E-mail: hansagi.ablak@merill.hu

Hansági Endre márkaképviselõ Balatonalmádi

VÖLLER ADÉL

MAGÁNÉNEK-STÚDIÓJA
felvételt hirdet

Apró-Dalmák gyermekkórusába 8-14 éves korig, valamint

Szirén-Szirénák nôi karába korhatár nélkül.

Meghallgatásra jelentkezni lehet

a következô telefonszámokon:

20-9-123-859

30-33-42-494

SZERETTEL VÁRUNK MINDEN

ÉNEKELNI VÁGYÓT!

Balatonalmádi három csillagos hotel és vízitelep

idegenforgalmi végzettséggel rendelkezõ,

angolul tárgyalni és levelezni tudó

környéken lakó lakost keres

teljes munkaidõs, recepciós munkakörre. 
Jelentkezni lehet az alábbi telefonszámon: 

06-70/383-6670

e-mail cím: iroda@marathon.hu


