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Vitorlással a Balaton körül 1884-ben
A Veszprém címû hetilap 1884. augusztus 31-én megjelent számá-

ban Érdekes körutazás a Balatonon címû tudósítás olvasható. Szalay
Imre országgyûlési képviselõ társaival, Éhn Kálmánnal és Szalay Ber-
talannal a júliusi regattán pályanyertes Senta nevû yachtján az egész
Balatont körülutazta. Lellérõl indult 9-én reggel 930-kor és visszaér-
kezett 15-én délután 645-kor. Megállapodási helyei Fonyód, Berény,
Keszthely, Szent Mihály hegy, Szigliget, Badacsony, Rendes, Fülöp,
Füred, Almádi, Kenese, Siófok, Szárszó, Öszöd és Szemes voltak.
Mint halljuk, szól a tudósítás, Szalay képviselõ ezen útról késõbb rész-
letes leírást fog kiadni.

Valóban így történt, mert a Hercules-könyvtár 1885-ben megjelent
kötetében Vitorláskalandok a Balatonon címû fejezetben, Aigner La-
jos kiadásában A Balaton körül 6 ½  nap alatt Szalay megírta a törté-
netet, egyéb vitorlás kalandok mellett. Az írást Méltóságos gróf
Nádasdy Ferenc úrnak mint a Balatoni Yachtsport megalapítójának
tisztelete jeléül ajánlja a szerzõ. Nyolc oldalon írja le a teljes utat, ami-
bõl a következõ rész szól Almádiról:

… vészvitorlával és a háromszor bereffelt nagy vitorlával haladunk
célunk felé; ..2 óra 30 perckor újból megindultunk Almádi felé…5 óra
volt mire Almádiban értünk, ágyúlövésünkre kiküldöttek a fürdõház-
tól csónakot,  - az egész fürdõközönség vendégszeretettel fogadott ben-

nünket, megnéztük
az ujjon épült ven-
dégfogadót s egy
darabig ott idõzve,
nem használt a ma-
rasztás, nem a kvár-
tély igérés, hivek
maradtunk a
Sentához és éjjelre
vendégszeretõ fe-
délzete alá csopor-
tosultunk, annál
jobban aludva az
eddigieknél, mert az
idõ is hûsebbé vált.
Berti szeretett volna
halat fogni az éjjel,
mert a megmaradt
sajt- és húsdarabok
horogra lettek tûzve
és a vízbe beboc-
sájtva, - reggelre
ugyan nem fogott
semmit, de annál
jobban lettek ku-

szálva horgai, úgy, hogy inkább ott hagytuk, a hol volt mintsem ve-
szõdtünk volna összeszedésével. A velünk volt magnesium sodronyt,
midõn egész sötét lett, meggyújtottuk s hajónkat kivilágítva is bemu-
tattuk a fürdõközönségnek. Az említett új vendégfogadó az 1884-ben
megnyitott Hattyú volt.

Szalay vitorlásáról az 1886 júniusában, a Stefánia Yacht Egylet ál-
tal rendezett regattán indulókról készült részletes listában Senta cutter
2 tonna tartalommal Szalay Imre (Lelle) címû ismertetést olvashatunk.
A rajtoló hajók között a Senta a kisebbek közé tartozott. A legnagyobb
hajó az Alma névre keresztelt, 30,5 tonnás kutter volt. Szalay részle-
tesen bemutatja hajóját a következõk szerint. Mielõtt azonban utunk
leírásához fognánk, mutassuk be hajónkat és útitársainkat a t. olvasó-
nak. A Senta elsõ hajója volt Youngnak a Balatonon, készíttette
Endrõdi Sándor, kitõl én késõbb megvettem s az elõbbeni vitorlázatot
úgy változtattam meg, hogy az én mostani vihar elõvitorlám az õ ren-
des vitorláját pótolja és a hajó nagyvitorlája pedig most majd kétszer
akkora, mint az elébbi volt. S hajó vitorlázata és alkata szerint Sloop
és némileg Centerboarder, melynek erõs vas lapját szükség esetén le
lehet ereszteni, mi által a hajó, mely e nélkül 1 és kétnegyed láb vízen
is mehet, már csak 3 láb mély vízen hajózható. Van a Sentán egy kis
fedett hely a hajó orránál, esõ esetében használható, de csak két sze-
mélyre, hogy a harmadik mikép fér el? azt majd az utazás közben meg-
tudjuk. Elegendõ kötél, egy nagy mentõ gyûrû, egy mentõ-öv parafá-
ból, egy evezõ, egy ágyú képezik felszerelését. Az enni és inni valók,
úgy a ruhák csak utazási felszereléséhez tartoznak.

Bemutatja az útitársakat, részletesen leírva a feladataikat, termé-
szetesen a tulajdonos kapitány. Az ismertetést a következõkkel zár-
ja. Egyszóval mindenhez érteni, türelmesnek lenni, fotografirozó
gépet elhozni, több tájképet levenni úgy, hogy egyik se sikerüljön,
ez volt az én kedves Szalay Bertalan rokonom az utolsó útitárs. Saj-
nálhatjuk, hogy a fényképfelvételek nem sikerültek, bizonyára az
írás mellett megjelentek volna, és gazdagabbak lennék néhány 120
éves fényképpel.

Szalay Imre még két vitorlás kalandot örökít meg az említett könyv-
ben. Egy rosszkor jött vihar cím alatt a következõket írja: A tarackok
durrogása, a nézõ közönség éljenzése közt suhant a célponton keresz-
tül az általam egyedül vezetett Senta az idei füredi júliusi regattán. Hi-
ába volt az ellenfélnek Blue Rocknak hibátlan vezetése, hiába öntözte
az öreg Harry hajója vitorláját, öt perccel elébb értem a célhoz. A
Blue Rock egyébként kutter típusú, 8 tonnás hajó volt, amelyet az
egyik 1885. évi regattán legyõzött. 

A mellékelt képes levelezõlapokon ábrázolt hajók kortársai voltak
a Sentának. Az 1800-as évek végén gyakran ábrázolták a korabeli ha-
jókat különbözõ települések üdvözlõ lapjain, így az Almádiról kiadott
lapokon is.

Schildmayer Ferenc



32006 - DECEMBER

Japán hitel – mennyivel tartozunk még?
1996 és 1999 között környezetvédelmi beru-
házások valósultak meg több környékbeli te-
lepülésen, így Balatonalmádiban is. A föld-
gázhálózatok létesítése, az ivóvíz ellátás kor-
szerûsítése valamint a szennyvízcsatorna há-
lózat és tisztítók létesítése egy, akkor rendkí-
vül kedvezõnek tûnõ fejlesztési forrásból va-
lósult meg, az ún. japán hitelbõl. A távol-ke-
leti országtól kapott támogatás nagy segítség
volt többek között városunk számára is, azon-
ban a hitel visszafizetése egyre nagyobb ter-
het jelent az önkormányzat számára. 

Dr. Hoffmann Gyöngyi alpolgármester
asszonnyal beszélgettünk arról, mekkora tarto-
zása van még Balatonalmádinak ill. a kölcsön
mennyire terheli meg a város költségvetését. 

– Úgy tudjuk, korábban már kérték az ön-
kormányzatok a törlesztõ részlet összegének
csökkentését. 

– Így van. 2002-ben országgyûlési képvi-
selõi javaslatra a törlesztõ részlet 50 %-át en-
gedte el az állam. A japán környezetvédelmi
beruházásban résztvevõ önkormányzatoknak
(Várpalota, Õsi, Öskü, Berhida, Tés és Bala-
tonalmádi) 6 milliárd forintot meghaladó, ám
kamatmentes kölcsöntartozása áll fenn a ma-
gyar állammal szemben, amelybõl kb. 1 mil-
liárd forint a ránk esõ rész. A 18 éves futam-
idõre szóló kölcsön visszafizetését 2001.
õszén kezdtük meg, a törlesztésre a fedezetet
a korábban kivetett építményadó adta meg.
Az érintett önkormányzatok egy része folya-
matos forráshiánnyal küzd, s a magas törlesz-
tõ részlet semmilyen további fejlesztést nem
tesz lehetõvé ezeken a településeken. Bala-
tonalmádiban nem ilyen súlyos a helyzet, de
a törlesztés komoly terhet jelent, ezért kérjük
most ismét a terhek enyhítését. 

– Milyen összegben törleszti Balatonal-
mádi a hitelt? 

– Idén novemberben csaknem 17 millió fo-
rint került befizetésre. A következõ részlet
2007. novemberig lesz esedékes, de annak
összege már meghaladja a 35 millió forintot.
A törlesztés 2019-ig folyamatosan emelkedik,
s az utolsó részlet eléri az évi 80 milliót. Ez
hatalmas összeg, de hangsúlyozom, hogy a
környezetvédelmi beruházás, amely ebbõl a
pénzbõl a 90-es évek második felében megva-
lósult, nagyban segítette Balatonalmádi fejlõ-
dését és a konstrukció is rendkívül kedvezõ
volt. Mára azonban változott a helyzet, hiszen
míg akkor 32% volt a saját erõ, mára már ha-
sonló beruházások akár 10%-os önkormány-
zati ill. lakossági hozzájárulással, és akár 80-
90% vissza nem térintendõ támogatással va-
lósulhatnak meg. Ez a legfõbb ok és érv, ami
alapján az un. Japán hitel törlesztõ részlet
csökkentését kérjük. 

– Hol és mikor kerülhet erre sor? 
– Október 28-án Várpalotán vettem részt

azon a megbeszélésen, ahol az érintett ön-
kormányzatok megegyeztek arról, hogy a
már említett tárgyban kérelmet nyújtanak be
a Magyar Kormányhoz. A Várpalota Kistér-
ség Többcélú Társulása nevében azt kérjük,
hogy a maradék kölcsöntartozásnak a jövõ-
ben csupán a 20%-t kelljen visszafizetni, s
ez a programban résztvevõ valamennyi ön-
kormányzatra, így Balatonalmádira is vo-
natkozna. Bízunk abban, hogy kérelmünk
meghallgatásra kerül, s a terheink csökken-
tésével az önkormányzat a jövõ évben na-
gyobb összeget tud majd további fejleszté-
sekre fordítani. 

V.E.

Lapunkban Kerényi László írta 1990-ben a novemberi
számba az elsõ „polgármesteri sarkot” NÉHÁNY SOR AZ
1. HÓNAPRÓL A VÁROSHÁZÁN címmel, s ezután 2002-es
távozásáig lapról lapra leírta e rovatban, mi  foglalkoztatja
õt, a város elsõ emberét az adott  hónapban a legjobban.
Pandur Ferenc fölvállalta a folytatást, de az idei önkor-
mányzati választás eredménye nyomán a 2006. októberi
számmal e sorozatnak vége szakadt. Az új polgármester,
Keszey János szerkesztõségünk közremûködésével a szemé-
lyes hangú tájékoztatás más útját választja: lapunk szerkesz-
tõje kérdez, a polgármester válaszol – arról, hogy szerinte
mi a legfontosabb ügy a lapzárta elõtti pillanatban… Almá-
diban! Elsõként arról kérdeztük Keszey Jánost, mi a helyzet
a Györgyi Dénes Általános Iskola tornaterem-építési terve-
ivel, miután a sajtó hírt adott arról, hogy országosan sem
arat nagy sikert az úgynevezett PPP tornaterem-építési el-
képzelés, amely az állam, a vállalkozások és az önkormány-
zatok, alapítványok összefogását, a magántõke közfeladatok
ellátásába való bevonását célozta meg. S azt is elárulhatjuk,
januárban valószínûleg arról kérdezzük a polgármestert
(mert hogy addigra pont kerül a dolog végére), valóban visz-
sza kell-e fizetni a csatorna-építésbõl 75 millió forint céltá-
mogatást?...      

A Györgyi tornaterme
A képviselõtestület nem tudja vállalni, hogy a város 15

éven át évente folyóáron számítva 29 millió forintot fizes-
sen a beruházónak a Györgyi Dénes Általános Iskola torna-
terméért, de mindent megteszünk azért, hogy ha mód nyílik
kedvezõbb lehetõségre, megépítsük azt.

A testület által most elutasított úgynevezett PPP hitel-
konstrukció lényege, hogy 15 évre háromoldalú szerzõdést
kell kötni a tornaterem építésére. Almádi esetében ez azt je-
lentette volna, hogy a beruházás költségének a felét az ál-
lam, másik felét az önkormányzat viseli, a beruházó építi föl
és üzemelteti. A közbeszerzési pályázatra sajnos csak egy
cég jelentkezett, a veszprémi Vemév-Szer Kft., amely évi 42
millió plusz áfa szolgáltatási díjért vállalta volna el a beru-
házást. A szolgáltatási díjban az építési és üzemeltetési költ-
ség egyaránt benne van. A teljes áfa-különbözetet nekünk
kellett volna fizetni, és a beruházónak fizetendõ díj eszten-
dõrõl esztendõre a pénzromlás miatt nõ. Így jön ki a város
által évente fizetendõ, mai áron számolt 29 millió forint, a
teljes beruházás pedig körülbelül 6-700 millióba kerülne.

A zánkaiak is elutasították a tornaterem-építésnek ez a le-
hetõségét, a várpalotaiak vállalták, de ott a tervezett almádi
tornateremnél kétszer nagyobb sportcsarnokot alapítványi
beruházásként építik föl.  

Én nagyon sajnálom, hogy most ebben a formában nem
épül föl a Györgyi Dénes Általános Iskola tornaterme, mert
kell a tanintézetnek tornaterem, csak nem így, nem ekkora
terhet hárítva a városra. Ha egyéb, jobb pályázat nem lesz,
hasonló feltételekkel banki hitelbõl is föl tudjuk építeni.
2007-2013 közt az Európai Uniós pályázatok, illetve a Nem-
zeti Fejlesztési Terv keretében, ha 20 százaléknyi kedvez-
ményes önrészt számolok, ilyen csarnok az önkormányzat-
nak 50 milliójába kerülhet. Most 250 millió forintért föl le-
hetne építeni a Györgyi iskola tornatermét, igaz, ebben nincs
benne a mûködtetési költség, ami a PPP-hitel esetében a
szolgáltatási díj része. 

A tornatermet föl akarjuk építeni, ehhez kérjük az iskola
diákjainak, tanárainak és a szülõi munkaközösségnek a tü-
relmét.

Áldott karácsonyi ünnepeket és nagyon boldog új esztendõt
kívánok minden kedves olvasónak! – fejezte be ünnepi jókíván-
ságaival elsõ alkalommal föltett kérdésünkre adott válaszát.

Keszey János

Megkérdeztük a polgármestert
A választások óta eltelt idõszakban több

alkalommal ülésezett az új testület, azonban
az elsõ „igazi” ülésre november végén ke-
rült sor. Az „igazi” jelzõ a szokásos idõ-
pontra, valamint az ugyancsak szokásos na-
pirendre, illetve témákra vonatkozik. A ki-
küldött napirend 17 témát ölelt fel, közülük
kettõ levételre került. Elsõként Keszey Já-
nos polgármester adott tájékoztatást a hó fo-
lyamán történt fontosabb eseményekrõl.
Ezt követõen Ambrus Richárd alezredes,
helyettes kapitányságvezetõ adott ismerte-
tést a város közbiztonsági helyzetérõl.
Csendes hónapként jellemezte a novembert,
az elkövetett bûnesetek számának jelentõs
csökkenése tükrében. 

Keszey János polgármester javaslatára
egyes napirendi pontok elõrehozására került
sor. Így következett a települési szilárd hul-
ladék elszállításáról szóló önkormányzati
rendelet módosítása, ami hosszú vitát gene-
rált. Érthetõ a vita, mert az állandó lakoso-
kat és a nyaralótulajdonosokat egyaránt
érintõ, anyagi kérdésrõl volt szó. A Kommu-
nális Szolgáltató Kft. kalkulációja szerint
kereken 12%-os emelés indokolt, a pénz-
ügyi bizottság ezzel szemben 7%-os emelést
tartott elfogadhatónak. A pro és kontra érvek
elhangzása után, a vitát lezárandó, a polgár-
mester 10%-os emelést tartott elfogadható-
nak, amit a testület elfogadott.

A következõ fontos napirendi pont az
önkormányzat szervezeti és mûködési sza-
bályzatának módosítása és a bizottságok el-
nökeinek és tagjainak megválasztása volt.
A bizottságok megválasztott elnökei és tag-
jai a következõk:
pénzügyi bizottság: elnök Szabó Jenõ
tagok: Felber Gyula és Pandur Ferenc

gazdasági bizottság: elnök dr. Kutics Károly
tagok: Boros László és Hegyi Zoltán
oktatási és kulturális bizottság: elnök 
Bálint Sándor
tagok: Schildmayer Ferenc és dr. Walter
Rózsa
szociális és egészségügyi bizottság: elnök
dr. Dávid Gyula
tagok: Balogh Csaba és Silló Piroska.

A bizottságok külsõ szakértõ tagjaira a
következõ ülésen tesznek javaslatot a bi-
zottságok elnökei.

Az SZMSZ egyik leglényegesebb dönté-
se szerint ezentúl kézfeltartással nyilvánít
véleményt a testület. Ezzel megszûnik az
1990 óta élõ gyakorlat, hogy a testület min-
den döntését névszerinti szavazással hozza
meg. Az új szervezeti és mûködési szabály-
zat 2006. december 1-jével hatályba lépett. 

Ezután tájékoztatót tárgyalt meg a testü-
let Balatonalmádi önkormányzata költség-
vetésének 2006 III. negyedévi teljesítésé-
rõl. Az idõszakra a takarékos és biztonságos
gazdálkodás volt a jellemzõ, ami várhatóan
az éves tejesítésre is vonatkozni fog.

A következõ napirend keretében megtár-
gyalta a képviselõ-testület városunk önkor-
mányzatának 2007. évi költségvetési koncep-
cióját. A 17 oldalas + 6 mellékletet tartalma-
zó elõterjesztést 21 pontból álló határozattal
fogadta el a testület. A takarékos gazdálko-
dást tükrözõ javaslat 117 m/Ft hiánnyal szá-
mol, 170 m/Ft pályázati önrész figyelembe
vétele mellett. Meg kell jegyezni, hogy a vá-
ros végleges költségvetését a parlament által
elfogadásra kerülõ költségvetés befolyásol-
hatja, mint ez idáig is megtörtént. Tehát a
koncepció nem jelent végleges költségvetést,
jelenlegi ismereteken alapul. SF

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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Kedves megjelentek, kedves megválasztott képviselõ-testület engedjék
meg, hogy mielõtt ülésünknek a hivatalos része folytatódna, néhány sorban
köszöntsem Önöket és vázoljam, hogy mit is szeretnénk mi tulajdonképpen
elvégezni itt, Balatonalmádi városában. 

Tisztelt Polgármester Úr, Balatonalmádi Város Képviselõ-testülete, tisz-
telt választóink, kedves vendégeink, elfogódottan állok Önök elõtt, átérezve
azt a felelõsséget, melyet a megválasztott német kisebbségi önkormányzatnak
hordoznia kell kettõs kötésben, hiszen meg kell felelnünk Balatonalmádi vá-
ros közönségének éppúgy, mint Európa legnagyobb kultúrkörét kialakító és
meghatározó német nemzetnek, német egységnek. A magyarországi németek
története mélyen beágyazódott a magyar nemzet történetébe, egy nemzettest-
nek számított Szent István elsõ magyar királyunk fellépése óta. A nyelvi, kul-
turális, gazdasági kapcsolatok immáron több mint ezer esztendõre tekintenek
vissza. A történelem zivataros századaiban megtizedelt magyarság a török
idõk után betelepített németektõl új gazdálkodási formákat, lakás- és faluépí-
tési mintákat kapott, melyek átvételével a magyarság eredményesebben gaz-
dálkodott, életmódjában európaizálódott, vagyonában gyarapodott. 

A ma Balatonalmádi részét képezõ Vörösberényben nagyobb arányú meg-
telepedésük a 18. századra tehetõ, amikor a jezsuita nagybirtok gazdasági
munkásaiként tudatos telepítés következtében jelentek meg. Szorgalmuk, bõ-
séges gyermekáldással kiegészülve hamar önálló gazdálkodásban öltött for-
mát: telkes jobbágyok, iparûzõk, kereskedõk, honoráciorok váltak belõlük.  A
19. század végére Vörösberényben a katolikus németek lélekszáma elérte,
majd valamivel meg is meghaladta a katolikus magyarokét. A Hoffmann,
Ébert, Ott, Máhl családok leszármazottai mai is köztünk élnek és társadalmi
megbecsülés övezi õket. A vörösberényi németség gyors megmagyarosodása
a katolikus iskoláztatásnak köszönhetõen a múlt század  ’30-as éveire teljes-
nek mondható olyannyira, hogy a második világháború alatt  senki nem val-
lotta magát németnek Vörösberényben, így elmaradt a 40-es évek végén be-
következett megtorlás is. Sõt a bakonyi sváb falvakból sokan menekültek
mind Balatonalmádiba, mind Vörösberénybe, hogy eltûnjenek a hatóság sze-
me elõl. 

A törzsökös német családok öregjei a mindennapos érintkezésben még
használták a sváb nyelvjárást, de a leszármazottaik már nem. Balatonalmádi-
ban jelenleg több mint 100 olyan német eredetû családról tudunk, akik beköl-
tözéssel váltak balatonalmádi lakosokká. Õk, kiegészülve a vörösberényi tõs-
gyökeres német leszármazottakkal jelentették azt a népességet, amely végül

is 34 személlyel jogosulttá vált a német kisebbségi önkormányzat megalakí-
tására. Hogy a lehetséges mintegy 120-150 személybõl miért csak 34 vállalta
a  német identitását, annak oka egyrészt a beléjük ivódott történelmi félelem,
mely a gulágra hurcolás, kitelepítések során mély gyökeret hagyott bennük.
Másrészt tudatosan magyarnak vallották magukat és a jövõben így kerestek
védelmet az esetleges újabb megtorlás ellen. A Balatonalmádi Német Kisebb-
ségi Önkormányzat egyik célja a velük való kapcsolat kialakítása félelmeik
legyõzése, bekapcsolásuk a közös munkába és most errõl szeretnénk néhány
lényeges dolgot elmondani. 

Mi a mûködésünket szolgálatnak tekintjük. Tehát nem elkülönülve, belter-
jesen mûködünk, hanem a legnagyobb nyitottsággal és áttekinthetõséggel, vá-
rosunk javára. Új színnel, kapcsolatokkal, mint új szellemi energiaközpont jel-
lemzõ és meghatározó szerepet kívánunk betölteni Balatonalmádi közéleté-
ben, sõt turisztikai, majd gazdasági életében is. Errõl a rövidesen kialakításra
kerülõ programunk - melyet kiterjesztünk megyénk német kisebbségi önkor-
mányzataival történõ együttmûködésre - is bizonyítást ad. Mi utat és lehetõ-
séget szeretnénk nyújtani a bakonyi falvak német kisebbségi mûvészeti együt-
teseinek balatonalmádi bemutatkozásra ezzel is színesítve, gazdagítva Bala-
tonalmádi turisztikai és kulturális kínálatát. Új kapcsolatokra törekszünk a né-
met tartományokban élõ magyarországi német kitelepültek meghatározó cso-
portjaival, elsõsorban Baden-Würtenbergben és környékén, és készen állunk
továbbá arra, hogy részt vegyünk a már régóta eredményesen mûködõ
Balatonalmádi-Eggenfelden Egyesületben az egyesület igényei szerint. 

A Balatonalmádi Német Kisebbségi Önkormányzat lazább, kötetlenebb
csoportosulása a „német törzsasztal” Deutscher Stammtisch, amely különféle
rendezvényekkel egész Balatonalmádi javára mûködik majd. November 4-én
tartotta elsõ nagyszabású megmozdulását az egészséges táplálkozás érdeké-
ben Együnk egészségünkért címmel, amely valójában egy sorozat elsõ ren-
dezvénye. A továbbiakban mûvelõdési, idegenforgalmi, városszépítõ és kör-
nyezetvédõ rendezvényekkel szeretnénk részt venni Balatonalmádi közéleté-
ben. Mindezekhez kérjük, és tisztelettel fogadjuk az Önök támogatását és jó-
indulatát. 

Dr. Kardos Józsefné

Dr. Kardos Józsefné korelnök, majd megválasztott elnökének beszéde október
13-án a Balatonalmádi Német Kisebbségi Önkormányzat alakuló ülésén
hangzott el.

Német önkormányzat Almádiban

San Michele al Tagliamento Velence tartományban, Velence és Trieszt kö-
zött félúton, az Adriai-tenger partján fekvõ üdülõvároska, amely több kisebb
településbõl jött létre a napóleoni idõkben. A
12 ezer lakosú város legismertebb része
Bibione, amely Rimini után a második legna-
gyobb tengerparti fürdõhely az Adrián. 

A város képviselõi 2006. februárjában meg-
keresték Balatonalmádi önkormányzatát test-
vérvárosi kapcsolat kiépítése, és egyben közös
EU-támogatású projekt elindítása érdekében.
Ennek folyományaként képviselõtestületünk
7/2006. február 14-i határozatában kinyilvání-
totta, hogy testvérvárosi kapcsolatot kíván lé-
tesíteni az olasz üdülõvárossal, és szorgalmaz-
za egy közös Európai Uniós pályázat benyúj-
tását. 

A március elsején benyújtott pályázat lehetõ-
séget kínál városunknak az EMAS (Környezet-
védelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer) ta-
núsítvány megszerzéséhez szükséges ismeretek
elsajátítására, ugyanis San Michele al
Tagliamento Olaszországban elsõként szerezte
meg e tanúsítványt, amely a magas színvonalú környezetgazdálkodást ismeri el,
és jelentõsen hozzájárul a turizmus színvonalának emeléséhez is. 

A sikeres pályázat csaknem 80 ezer euró költségvetésû, un. TownTwinning

projekt elindítását teszi lehetõvé, amelyhez az Európai Unió 48 ezer eurós támo-
gatást ad.  A további szükséges forrás nagy részét az olasz partner biztosítja, de

önkormányzatunk is hozzájárul, mintegy 5 ezer
euró értékû munkavégzéssel. 

November 11-én, San Michele al Taglia-
mentoban volt a projekt hivatalos indító érte-
kezlete. Dr. Hoffmann Gyöngyi alpolgármes-
tert és dr. Kutics Károly képviselõt Sergio
Bornancin polgármester úr és egy 11 fõs, vá-
rosi képviselõkbõl és EU-szakértõkbõl álló
tárgyaló csoport fogadta. A projekt - egyebek
között - két, egyenként 3 napos tanácskozás-
ból áll, amelyek közül az elsõ 2007. február 2-
4-én Balatonalmádiban, a második pedig má-
jus 10. és 20. között Bibionéban kerül megren-
dezésre. A két konferencián mindkét városból
25-25 fõ vehet részt. A résztvevõk az önkor-
mányzat mellett a vállalkozások és a közélet
helyi szereplõibõl tevõdhetnek össze. 

Az igen szívélyes légkörû és eredményes
tárgyalásokon a két város képviselõi további
projektek kialakítása céljából megállapodtak

az együttmûködés kiszélesítésében, amelynek érdekében még ebben az évben
létrehoznak egy kb. 6 fõbõl álló közös munkabizottságot.

K.K.

Bibione

Újabb testvérváros, új alapokon

Az olasz város polgármestere fogadja alpolgármesterünket



2006 - DECEMBER 5

Rendõrségi hírekVeszprémvármegye
Az elmúlt idõszak legjellemzõbb bûncselekmény fajtája a betöréses lopás volt. A

14 ismertté vált bûncselekmény közül 10 esetben rendeltünk el nyomozást ilyen ügy-
ben. A helyszíneket illetõen változatos a kép, a Vöröshegyi útról, a Veszprémi útról
- mely egyébként a város sûrûbben lakott területéhez tartozik -, a Hóvirág utcából, a
Galagonya utcából és az Erkel F. utcából is kaptunk ilyen jellegû bejelentéseket. 

Több esetben vélelmezhetõ, hogy családi vita áll a betörés hátterében. Több
olyan betörést is helyszíneltek kollégáim, ahol egy „bent lakó” használta idõle-
gesen az ingatlant, majd onnan eltávozva különbözõ értékesíthetõ felszerelési
tárgyat, gépet vitt magával. Ezzel kapcsolatos az is, hogy két személy ellen in-
dult betöréses lopások miatt büntetõeljárás, s a bizonyítás feladata lesz, hogy
mennyiben érintettek a városunk területén elkövetett bûncselekményekben.

Vagyon elleni bûncselekmények körébe tartoznak azok a lopások, amelyeket
épülõfélben lévõ ingatlanok tulajdonosainak sérelmére követtek el. Úgy tûnik,
hogy a színesfémgyûjtés sajátos változatával állunk szemben, amikor is az alu-
míniumból vagy a rézbõl készült szerszámokat, eszközöket, vagy éppen hasz-
nálati tárgyakat vittek el elsõsorban. Külön gondot okoz, hogy nem egy esetben
az elvitt tárgyak és eszközök mennyisége olyan jelentõs, hogy a bûncselek-
ményt csak többen követhették el, és a szállításhoz legalább kisteherautót kel-
lett használniuk. Ebbõl az is következik, hogy a bûncselekmény elkövetése
hosszabb idõt vett igénybe, mégsem akadt senki, aki látott volna valamit.  

Két rongálást is elkövettek városunkban. Az egyik esetben csatornaépítés
közben sérült meg egy faragott kõkerítés, míg a másik esetben közterületen par-
koló személygépkocsit rongált meg az ismeretlen elkövetõ, és okozott a tulaj-
donosnak 300.000 forintnyi kárt.  

Minden újságcikkben megemlítem, hogy mennyit és milyen módon segítettek
polgárõr barátaink. Nagyon jó visszhangja van a városban annak, hogy iskolakez-
déskor a vörösberényi általános iskola elõtti forgalmas keresztezõdésben minden
nap biztosítják a gyermekek balesetmenet közlekedését. Folyamatosan ellenõrzés
alatt tartják a város nyaralóövezetét, és ez az oka annak, hogy aránylag kevés bûn-
cselekmény történik ezeken a területeken. A Veszprém Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság egy másik terepjáró gépjármûvet biztosított az eddig használt és már ja-
víthatatlan gépkocsi helyett, így az elõttünk álló kedvezõtlen idõjárás okozta út-
viszonyok sem jelenthetnek akadályt az ellenõrzések folytatásának. A kapitány-
ságunk területén dolgozó polgárõr egyesületek vezetõivel továbbra is folyamato-
san tartjuk a kapcsolatot annak érdekében, hogy mindig az aktuálisan jelentkezõ
feladatokra koncentrálva tudjunk hatékony közös munkát végezni. 

Az elmúlt hónapban két helyi polgárral szemben folytatunk ittas jármûveze-
tés miatt büntetõeljárást. Ami e két ügyben említésre méltó, hogy egyikük már
több esetben került a hatóság látókörébe ilyen ügyek miatt, míg a másik hivatá-
sos gépkocsivezetõként dolgozott ez idáig. Az õ esetében a hosszabb idejû ve-
zetõi engedély bevonása komoly következményekkel járhat. Három súlyos bal-
eset is történt városunk területén. Mindhárom esetben tetten érhetõ a figyelmet-
len, nem az út- és látási viszonyoknak megfelelõ vezetési mód, valamint a köz-
lekedési szabályok durva megszegése. A közlekedési balesetek okozói közt
egyre jelentõsebb arányt képviselnek azok, akik valamilyen durva, kiemelt sza-
bályszegés okán okoznak súlyos sérüléssel járó balesetet. Folytathatnám a sort
azokkal, akik a sebességhatárok jelentõs túllépése miatt kerülnek szabálysérté-
si eljárás hatálya alá. Többször jeleztem már, hogy az idei évtõl rendszeresen
üzemeltetünk egy korszerû sebességmérõ berendezést. Ezzel lehetõvé vált,
hogy nemcsak a fõközlekedési útvonalakon, hanem akár a város belsõ útjain is
sor kerülhet alkalmazására. Legutóbb például a dr. Óvári Ferenc utcában nem
egészen fél óra alatt 19-en szegték meg a fenti közlekedési szabályt. 

Nagyon fontos, hogy újra beszéljünk általában a közlekedésrõl. Nemcsak az
említettek okán, hanem azért is, mert az elõttünk álló téli idõszakban a hirtelen
kedvezõtlenre forduló út- és látási viszonyok komoly gondot okoznak. Különö-
sen abban az esetben, ha nem a körülményeknek megfelelõen vezetjük jármû-
vünket, s ha nem készítjük fel erre az idõszakra. Gondolok itt a téli gumik hasz-
nálatára, a világításra, a fékberendezésekre, és folytathatnám a sort. 

Kollégáim és a magam nevében kívánok minden olvasónak kellemes kará-
csonyi ünnepeket és egy nagyon boldog új évet!

Grúber Sándor r.alezredes, rendõrkapitány

Lasztovicza: a túlélés éve
A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének hiánya a jövõ eszten-
dõben 852 millió forint a jelenlegi számítások szerint, mondta Lasztovicza Je-
nõ. A megyei közgyûlés elnöke az intézményvezetõknek rendezett értekezle-
ten beszélt a megszorító intézkedések várható következményeirõl. A bemu-
tatkozásnak szánt találkozón a megyei önkormányzat egyre mostohább gaz-
dálkodási körülményeirõl, és annak várható következményeirõl beszélt a me-
gye elnöke, és szóltak az alelnökök. A kormány által benyújtott költségveté-
si törvényjavaslat szerint a jövõ évi pénzügyi lehetõségeket 13 milliárd forint-
tal csökkentették országosan, hangsúlyozta Lasztovicza Jenõ. Hozzátette, a
közoktatásra fordítható támogatások is mintegy 10 milliárd forinttal csökken-
nek. Fejlesztésre csak pályázati forrásokból lesz lehetõség az intézményeknél,
illetve a saját bevételekbõl. A megyei közgyûlés elnöke kiemelte, a
Balatontourist részvényekbõl származó árbevételt fejlesztési, pályázati célok-
ra kívánja a közgyûlés fordítani. Pálfy Sándor úgy fogalmazott, olyan gazda-
sági év elõtt állunk, amikor mindenkinek a túlélésre kell gondolnia. A megyei
közgyûlés alelnöke arra kérte az intézményvezetõket, hogy vágyait mindenki
a lehetõségeihez igazítsa a következõ esztendõben. 

Megyei védelmi bizottság
Megtartotta év végi ülését a megyei védelmi bizottság. A beszámolókat köve-
tõen ezen az ülésen búcsúzott a bizottság elõzõ elnöke, és vette át tõle a tiszt-
séget az új elnök, Lasztovicza Jenõ. Az esztendõ utolsó ülésén dr. Zöld János
beszámolt a Pápa honvédelmi körzetben mûködõ veszélyes üzemek felülvizs-
gálatának tapasztalatairól. Tizenhárom helyen végeztek vizsgálatot, de sza-
bálytalanságot egyik esetben sem találtak. A megyei katasztrófavédelmi igaz-
gató beszélt a feltételezett balesetre épülõ gyakorlatokról is, melyeket
Gógánfán és Pétfürdõn hajtottak végre. A megyei védelmi bizottság elõzõ el-
nöke, Kuti Csaba megtartotta beszámolóját a 2006. évben elvégzett feladatok-
ról, majd átadta tisztségét Lasztovicza Jenõnek, aki az elõttünk álló esztendõ
legfontosabb teendõirõl beszélt. 

Almádiak: Veszeli, Czuczor
Veszeli Lajos tárlata a Budai Várban november 17-én nyílt meg. A húsz olaj-
és vízfestménybõl álló, a Magyar Tengert – elsõsorban a kelet-balatoni tájat –
ábrázoló alkotásokból álló kiállítást Czuczor Sándor nyitotta meg, közremû-
ködött az Almádi Kamaraegyüttes. A Magyar Borok Házában novemberben
a füredi-csopaki borvidék mutatkozott be, e napon – ráadásként – a zánkai
Varga-pince legfinomabb nedûit (olaszrizlinget, szürkebarátot, muskotályt)
kóstolhatták a vendégek, köztük a Veszeli-tárlat elsõ látogatói. Veszelinek no-
vember végén még egy bemutatkozási lehetõsége adódott: Mezõtúron a Vá-
rosi Galériában nyílt meg a Magyar Festõk Társaságának közös tárlata, ame-
lyen az almádi mûvész is szerepel alkotásaival.
A magyarok közül egyedül Czuczor Sándor almádi gimnáziumigazgató látta
a skótok legendás szabadsághõsének, William Wallace-nak a kardját, amelyet
az angolok által legyõzött skót nép évszázadok óta rejteget – olvasható a Szí-
nes Lap október 29-i számában. Mint az almádi igazgató elmondta, az 1960-
as években középiskolás diákként keszthelyi sátortáborban dolgozott, s ott, el-
nyerve egy skót házaspár bizalmát, az éjszaka sötétjében megmutatták neki a
lakókocsi mélyérõl elõkerülõ kardot. Mint a bulvárlap olvasói a cikkbõl meg-
tudhatják, a fölnégyelt skót hõs kardja az angolok kezére jutott, azt múzeum-
ban õrizték, ám a skótok visszalopták Angliából – s hogy ugyanez többször
megismétlõdött, ám mindmáig a skótok õrzik Wallace kardját, amely titokban
családról családra jár, hogy az angolok ne jussanak a nyomára.

Kifizette a szentkirályszabadjai repülõtér 1 milliárd 200 millió forintos vételárát
az angol, amerikai és magyar tulajdonosokból alakult, magyar vezetésû Budawest
Airport Holding Zrt. A Társaság a röpteret a fapados gépek igényeinek megfelelõen
alakítja át, és 2009-re már 150 ezer utassal számol. A 12-15 milliárdos beruházás a
tervek szerint 15 év alatt térül meg, s tíz éven belül állítólag ezer munkahelyet teremt.

Az önkormányzat – a testület határozatának megfelelõen – megkötötte az
EMLA környezetvédõ egyesülettel azt a megállapodást, amelynek alapján az egye-
sület jogi segítséget nyújt a városnak a reptér hatósági engedélyezési eljárásai so-
rán. A megállapodás célja, hogy a repülõtér létesítése és mûködtetése során mara-
déktalanul érvényesüljenek Balatonalmádi lakosságának jogos érdekei. 

A megkötött megállapodás alapján az önkormányzat elküldte az egyesület-
nek véleményezésre Szentkirályszabadja rendezési tervét. A repülõteret is tartal-
mazó rendezési tervet – a reptér-engedélyezési eljárás elsõ lépéseként – el kell
fogadnia a szentkirályszabadjai testületnek. Balatonalmádinak, mint szomszéd
településnek véleményezési joga van.

Balatonalmádi képviselõtestülete a jövõben is megtesz mindent azért, hogy a re-
pülõtér létesítése és üzemeltetése során ne sérüljenek városunk jogos érdekei. 

Bálint Sándor

Röptéri hírek

A Balatonalmádi Város Önkormányzat 
támogatásával az idei évben is sor kerül

a 70 éven felüli balatonalmádi idõskorúak 
karácsonyi ajándékozására.

Az idén 2000,-Ft-os vásárlási utalvánnyal szeretnénk megajándékozni
az idõskorúakat.

Kérjük, hogy az érintettek 
2006. december 27. napjáig

keressék fel  személyesen 
(személyi igazolványukkal) vagy meghatalmazott útján 

a Polgármesteri Hivatalt.
(Balatonalmádi, Széchenyi st. 1.)

A fenti idõpontot követõen utalványokat átadni sajnos nem áll
módunkban.

Hétfõ-csütörtök: 8.00-16.00-ig
Péntek: 8.00-13.00-ig

Kívánunk ezúton is Mindenkinek
BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT!

Együtt Egymásért Alapítvány
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Ha az ember csak egy kicsit is nyitott szívvel jár-
kel a világban és egy csöppet szemfüles is, sok izgal-
mas dolgot láthat meg, és érdekes embert ismerhet
meg. Ez történt egy jó ismerõsömmel, akit megfertõ-
zött a dendrománia (magyarán a famánia), és úgy gon-
dolta, a többi almádival is elõfordulhat ez. Erre terem-
tett lehetõséget azzal, hogy november végén a den-
drománia minden tünetét mutató Pósfai Györgyöt
meghívta városunkba. Pósfai György az MTA Bioké-
miai Intézetének vezetõje Szegeden. Tudományos
munkáján kívül a kortárs irodalmi alkotóként, novel-
listaként is számon tartott szerzõ. Vele beszélgettünk.

- Hogyan tört be életébe a dendrománia?
- A természet mindig érdekelt. Már gyermekko-

romban, Szombathelyen sok idõt töltöttem megfigye-
lésével. Gyakran jártam vadlesre, rendszeres vendég
voltam a Kis-Balatonnál, ahol a vadõrök egy idõ után
hozzászoktak a makacsul újra és újra megjelenõ gye-
rekhez. Eleinte kidobtak, késõbb maguk vittek be
madárlesre. A madarakat egyébként is kedveltem.
Odahaza, a tetõn tartottam jó néhányat, reggelente a
tetõablakon kellett kimásznom, hogy megetessem
õket. Egyik emlékezetes kalamajkám is az állatvilág
megfigyeléséhez kapcsolódik, amikor a tanító nénim-
nek átnyújtott borítékban, pusztán figyelmetlenség-
bõl, a rám bízott 20 forint helyett egy gyík volt. Egy
kis kitérõ után a baktériumok világába – amit nevez-
hetünk tudományos karriernek is – hirtelen megjelent
a dendrománia az életemben, mely a gyermekkorihoz
hasonló makacsul ismétlõdõ cselekvésekre késztet.

- Miért, mit csinál egy dendromániás?
- Ez a szenvedély idõnként kitör néhány emberen

- persze értsük ezt jó adag iróniával -, és ekkor elkez-
dik számba venni az öreg fákat. Több ilyen gyûjte-
mény született már a múltban. Az én célom felkeres-
ni Magyarország legnagyobb fáit. Ilyen címmel jelent
meg a könyvem is, mely a mai legpontosabb gyûjte-
mény hazánk nagy fáiról. A dendrománia örökös ke-
resgélést, kutatást, szaglászást kíván, a jelzett vagy
sejtett fa felkeresését, megörökítését, mérését. A fák
méréséhez, osztályozásához pontos szabályrendszert
állítottam fel. A legnagyobb öröm az igazán nagyok,
a 600 cm-nél nagyobb törzskör méretû fák megtalálá-
sa.

- Miért éppen a fák?
- Mert lenyûgöznek az öreg fák. A növények több-

sége rövid életû, de a fákéval összehasonlítható a mi
emberi életünk. A fa nagy, masszív, erõs, és bár ösz-
szevethetõ életünk a fáéval, mégis tanít, mutat egy
másfajta életstratégiát: nincs rohangálás, nyomako-
dás, harácsolás, információhabzsolás, csak végtelen
tolerancia minden idõjárási viszontagsággal szem-
ben. És hatalmas lépték, mely mellett létünk esetle-
gessége nyilvánvalóvá válik.

- A környékünkön hol talált igazán nagy fát?
- A legközelebbi talán a veszprémfajszi Öreg

Tölgyfa.
- Hogyan ismerhetik meg az almádiak az Ön által

már felfedezett fákat?
- Ennek talán a legegyszerûbb módja, ha megis-

merkednek a Dendrománia címet viselõ könyvem-
mel, melyben a felfedezett legnagyobb és legkülönle-
gesebb fák szerepelnek. Talán ajánlható a színes al-
bum karácsonyi ajándéknak is. A képek pedig kedvet
csinálnak majd a kiránduláshoz, a faóriások felkuta-
tásához.  

Szabó Kalliopé

Famánia
Elõadás a Pannóniában Talán a legrégibb idõktõl õrzött hagyomány Almádiban is az idõsek napja. Jól emlékezem, sõt

fényképeim is maradtak anyáink hasonló megemlékezéseinken való részvételérõl.
Ismét a helyi vöröskereszt szervezésében a Pannónia nagytermében dr. Hoffmann Gyöngyi alpol-

gármester és dr. Árkai Anna fõorvos asszony köszöntõit követõen a helyi néptánckör fergeteges tán-
cai, dalai keltettek élményt a jelenlevõkben. Az elegánsan megterített asztalok mellett mintegy száz
kortársam szembesülhetett az ízletes étekkel. A halk kísérõzene hangjai mellett volt lehetõség az
ilyenkor kedvenc témákról beszélgetni.

Szívesen hívnám fel mindnyájunk figyelmét a korosztályunkat érintõ jelenségekre. Legokosabb a
kedvezõ változásokat feltupírozni, a rosszakat elbagatellizálni. Nem is vesszük észre, mennyi kellemes,
örömteli eseménnyel vannak tele napjaink. Kicsit sorolgatnám, fõleg a családon belüli örömöket
elhagyva. Az sem semmi, hogy többnapos fejfájásom reggelre megszûnt, mivelhogy igen jól aludtam.
Vérnyomásom, cukrom a kedvezõ szint felé mozdult. Na és ízlett az ebéd, a meglepetésszerûen asz-
talra került töltött káposzta. Jó hír még, hogy az újság szerint alig drágul a gyógyszer, sõt ha tudni
akarom a mellékhatását, nemsokára nem kell orvoshoz, gyógyszerészhez menni. Teljes tájékoztatást
kaphatok a benzinkutasomtól. Nehogy elfelejtsünk örülni a vizitdíj bevezetésének adminisztratív okok
miatti halasztásáról. A várható gázáremelés? Nem veszélyes, nem fog fájni. A hamarosan kézhez kapott
kérdõív kitöltése igen egyszerû lesz. Cipõm, lábam méretéhez hozzáadjuk a derékbõségünk és ingnyak
méretünk számát, levonva belõle éhgyomorkor mért testsúlyomat. Az így kapott eredményt
megszorozzuk 3,14-gyel. Persze az is fontos, hogy az egy fedél alatt lakók hányan vannak. Hány szülõ
nevel hány gyermeket, van-e illegalitásban nagymama is. Amennyiben az utólagos APEH-ellenõrzés
nem állapítja meg, hogy nagyobb cipõben járok, nyert ügyünk van.

Nem hallgathatom el, a gondoskodás kiterjed a színtiszta, de fájó igazság elhallgatására is.
Megállapítom, hogy hazánkban születéstõl halálunkig állandóan szükséges, de megalázó támogatásban
élünk. Szülési, gyermekágyi, majd iskolás korban tankönyv, étkezés, ruházkodás, közlekedési támogatás.
Felnõttként házassági, lakásépítési, gyógyszervásárlási támogatásokat élvezhetünk. Végsõ állomás a
temetkezési segély lehet. Hát igazán nincs panaszra okunk.

Jó lesz véget vetni szatirikus humorizálásomnak. Egy biztos, hogy valamit, valahol elrontottunk.
Nem kicsit, de nagyon. Reméljük, a két szûk esztendõ elmúltával ismét ragyogni fog a fény az alagút
végén. Mi a legfontosabb tisztelt kortársaim? Legyen bor, búza, békesség, hozzá jó egészség. A töb-
bit a karácsonyfa árnyékában, családi körben megbeszéljük.

Ezután hadd kívánjak mindnyájunknak kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendõt.
Jövõre ugyanitt találkozzunk, és elénekeljük korosztályunkat érintõ dalainkat: Homokóra, Nemcsak
húszéveseké a világ, Szeressük egymást gyerekek... Majbó Gábor

Idõsek napján

Szeptember, akkor szüret…
…És ha szüret, akkor szüreti felvonulás és bál.
Az idén is a szüreti hétvége központi eseménye
volt a Vörösberényi Polgári Olvasókör által szer-

vezett látványos menet és az esti mulatság, mely-
nek jó hangulatához minden adott volt.

A résztvevõk és a nézelõdõk egyaránt örül-

hettek a must cukorfokát emelõ, melengetõ nap-
fénynek, a kínált gyümölcsöknek, és a finom bo-
rok kóstolgatása közben a több helyszínen elõa-
dott mûsorszámoknak. Az esti bált a megújult
berényi kultúrház öreg falai mint régi, több évti-
zedes ismerõsét fogadta be, ami tisztes vendég-
hez méltó módon jó hangulatú éjszaka után haj-
nalban, csendben, udvariasan „távozott”. Visz-
szatértére egy év elteltével számíthatunk!

Köszönet a megvalósításban az összefogá-
sért, ami jellemzõ civilszervezeteinkre, köszönet
minden segítõnek és támogatónak!

Varjas Zoltán

(Híradásunk „némi” késéssel jelenik meg, mert a számítógép megtréfált bennünket. Tisztelettel kér-
jük, hogy számítógépen írásos közleményt WORD formátumban (.doc), fényképet JPG kép formá-
tumban (.jpg) a szerkesztõség villanyposta címére - almadiujsag@balatonalmadi.hu csatolva küld-
jék! Köszönettel a szerk.)
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Az Új Almádi Újság novemberi számában számolt be Majbó Gábor az elké-
szült almádi Turulról, és megjelent az alkotás fényképe is. Elmentem és megnéz-
tem a Turult. Néhány megjegyzést kívánok tenni részben a konkrét mûrõl, és a Tu-
rulról úgy általában.

Almádis képeslap gyûjteményemben van egy 1937-es bélyegzésû levelezõlap,
aminek felirata: „Balatonalmádi, Turulos látkép”. Ennek az alkotásnak a hajdani
helyét és sorsát nem ismerem, de tény, hogy létezett. Anyaga valamilyen fehér kõ
volt. Vajon hova lett ez a Turul?

Amennyiben megnézzük az országban föllelhetõ és újabban egyre több helyen
megjelenõ turulokat, azt látjuk, hogy egy szárnyait szétterjesztõ, leginkább keselyûre
(fakó-vagy barátkeselyûre) emlékeztetõ madarat ábrázolnak az alkotások. Majbó Gá-
bor helyesen tudja, hogy az 50 forintos fémpénzünkön valóban a turul madár látható,
méghozzá egész pontosan egy ülõ kerecsensólyom. És itt van egy országos méretek-
ben elterjedt téves ismeret eldugva. Az õsmagyarok szent madara valóban a kerecsen-
sólyom, vagy turulmadár volt, és nem a turul emlékmûvek keselyûi. Egy olyan har-
cias nép, mint eleink voltak, egészen biztos, hogy nem dögevõ madarat részesített ki-
emelt figyelemben, hanem igazi harci madarat, a kerecsent. Emese álmában megje-
lenõ madár, melyet követve találják meg õseink a Kárpát-medencét, teljesen jól bizo-
nyítható, állatföldrajzilag igazolható tény. A kerecsensólyom honos az õshazának tar-
tott területeken és e faj nyugati elterjedésének legnyugatibb határa a Bakony. Ettõl
nyugatabbra még nem találtak fészkelõ kerecsent. Innen keletre azonban majdnem
Mongóliáig terjedõen honos. A turul keselyûkénti azonosítása sajnos az egyik legis-
mertebb madártani szakember, Hermann Ottó téves azonosításának következménye.

Sajnos ezt a tévedést senki nem akarja tudomásul venni, és a régi rossz beideg-
zõdés miatt ma is keselyût ábrázolnak a turulszobrok, az almádi is. Amikor a vé-
dett állatokat, növényeket felmutató fémpénzek bevezetésre kerültek, Bod Péter
Ákos, akkori MNB elnök mellett ültem és ezt a tévedést erõteljesen bemutattam a
megjelent szépszámú újságírónak, de mind hiába.

További problémám az almádi Turullal. A madár lábaival markol egy kardot.
Ez a kard a XVII-XVIII. századi, hosszú, ívelt lovas kard. Amennyiben a madár
és a kard egy egységet alkot, akkor illett volna az õsmagyarok által használt kar-
dot megformázni, mert ez így történelmietlen.

A madár kovács üllõn áll széttárt szárnyakkal, az üllõn pedig két évszám:
1956–2006. Én eddig nem találkoztam olyan történelmi adattal, amely ’56-ot ösz-
szekötötte volna a turullal. A turul megjelenése a magyar közéletben és köztere-
ken a trianoni békediktátum utáni kiábrándult, mélységesen megalázott idõszakra
esik. Jelképe lett az elszakadt országrészek  visszaszerzésének óhajával, majd egy
kis szélsõjobboldali nézettel való azonosulás is megjelent e szimbólumban. 1956-
ban semmilyen jobboldali és fõként nem szélsõjobb nézet nem került felszínre. 50
évvel ezelõtti forradalmunk egyértelmûen baloldali beállítottságú volt. A tüntetõk
és vezetõik nem akartak Magyarországon nyugati demokráciát megalkotni. Köve-
telésük a szovjet hadsereg kivonása hazánkból, és egy élhetõbb, igazságosabb szo-
cializmus létrehozása volt. Minden ma ünnepelt ’56-os hõs meggyõzõdéses szoci-
alista volt, és ezt még a halálraítéltek sem tagadták meg kivégzésüket megelõzõ-
en. Ma az aktuálpolitika õket, mint a jobboldali fordulat elõkészítõit élteti, pedig
õk ilyet nem akartak! Ezt illene 50 év távlatából elismerni és nem tovább görget-
ni a félremagyarázás egyre növekvõ hógolyóját. Dénes Péter

Olvasói levél

Gondolataim a Turul kapcsán
Zeneiskolai kirándulás
A balatonalmádi Kósa György Zeneiskola szervezésében október 19-én Budapest-

re látogattunk. A pályaudvarról kora reggel indult a vonat, hogy megnézzük a hangszer-
kiállítást, illetve meglátogassuk Bartók Béla házát. Az út jó hangulatú és kényelmes
volt.  

A Kossuth tér mellett a Néprajzi Múzeumban az idõszaki kiállítás címét már a be-
járat felett láttuk: „Síppal, Dobbal, Didzseriduval”. Az idegenvezetõnk kedves bácsi
volt. Elmondta, hogy a kiállításon majdnem három-ezer hangszer van, öt csoportra oszt-
va: aerofon hangszerek, idiofon hangszerek, membranofon hangszerek,  chordofon
hangszerek és mechanikus hangszerek. Ezeket a csoportokat a hangforrás szerint állí-
tották fel, minden teremben egy-egy csoport volt elhelyezve. 

Az aerofon hangszerek neve onnan származik, hogy bennük a hangot a levegõ rez-
gése hozza létre. Ezen család magába foglalja a fúvólyukas és fúvókás fuvolákat, szimp-
la és duplanádnyelves hangszereket, tölcséres fúvókájú, valamint szabadon rezgõ nyel-
vû és határtalan levegõrezgésû hangszereket. A legtöbb aerofon hangszernek csõ- vagy
edényformája van. A hang magassága annak a csõnek a hosszúságától függ, amelyben
a levegõ rezeg. A fuvolaszerû hangszereknek már a kõkorszak óta mágikus jelentõsé-
get tulajdonítottak, egyes népek még ma is használják idõjárási, termés- és halotti rítu-
sokban. Azt is láthattuk, hogy ezek a hangszerek készülhetnek agyagból, kõbõl, fából,
fémbõl és mûanyagból. Nekem a nádnyelves hangszerek közé tartozó dudák tetszettek
a legjobban, már a római korban ismerték.

Az idiofon hangszerek fejlõdése évezredekkel ezelõtt kezdõdött, amikor az õsember
elõször ütött össze botokat, köveket és csontokat, hogy tapsolásának és lábdobogásának
ritmusát fölerõsítse velük. Az idiofon hangszerekben a hang keletkezhet dobbantással,
rázással, ütéssel, dörzsöléssel, kaparással és pengetéssel. Itt tudtuk meg, hogy a bot is
hangszer, hiszt hangot ad, ha talajra, vagy más kemény felületre ütnek velük. A csör-
gõk pedig rázással mûködtetett idiofon hangszerek. Ebben a teremben örömmel ismer-
tem fel a kasztanyetteket, nekem is van otthon, Édesanyám hozta Spanyolországból. So-
kat mesélt a flamenco táncosnõrõl, aki egy kézben tartva ütötte össze.

A dob membranofon hangszer, ahol a hang kifeszített bõr vagy membrán rezgése
révén keletkezik. Dobok már 4000 évvel ezelõtt léteztek, számos nép velük remélte el-
ûzni a szerencsétlenséget és megnyerni a jó szellemeket. Az európai zenekarokban a 18.
században kaptak helyet.

A chordofon hangszerek esetében a hang egy vagy több húr rezgése révén jön létre.
Ilyenek az íjak, lírák, hárfák, lantok és citerák. A hárfák mintegy 5000 évvel ezelõtt jelen-
tek meg az ókori Egyiptomban és a sumer birodalomban, ma a modern hárfa a szimfoni-
kus zenekarok állandó tagja. Ebbe a csoportba tartozik a gitár is, mely a világ minden ré-
szén nagy népszerûségnek örvend.  Megtudtuk, hogy a hegedû a modern vonós hangszer-
család legkisebb tagja, melyhez még a brácsa, a gordonka és a nagybõgõ tartozik.

Érdekesnek tûnt a tekerõlant, mely mechanikus hegedû.
Nagy sikere volt a modern számítógépnek, ezen meghallgathattuk a hangszerek

hangját. A kiállítás végén öt „csodaládával” is találkozhattunk: ha megközelítettük, egy
bizonyos távolságnál megszólaltak. Múzeumi látogatásunkat fejtörõ feladattal zártuk, a
jó válaszok a sok érdekesség után könnyen megszülettek.

Budán Bartók Béla házát látogattuk meg, amit most újítottak fel. A ház alsó részén ru-
határ volt, valamint egy óriási térkép, itt lehetett látni, hol gyûjtött népdalokat Bartók. A
középsõ emeleten a hangversenyterem falait gyönyörû és érdekes fényképek díszítették. A
felsõ emeleten volt Bartók Béla lakosztálya, itt láthattuk dolgozószobáját is. Szép, kézzel
festett, faragott bútorok voltak benne. A padláson Bartók személyes tárgyait helyezték el.

Kora délután vonattal indultunk haza. A kirándulás tanulságos és izgalmas volt. Kö-
szönjük Gabi néninek!

Kovács Márton 3. oszt. gitáros

Mozgalmas volt az elmúlt hónap polgárõreink életében. Az õszi-téli idõ-
szak eleve több járõrszolgálatot kíván meg, hiszen a megüresedett nyaralóépü-
letek ilyenkor védtelenek. A reggeli ködös-párás idõ miatt különösen fontos
az iskolába tartó diákok közlekedésének biztosítása. Kedvezõ, hogy a jármû-
vek vezetõi megértik, segítik ezt a fajta munkát. Köszönjük nekik!

Október végén, november elején gyakran láthattak polgárõröket a város te-
metõiben. Reméljük, hogy jelenlétünkkel elriasztottuk a nem kegyeletüket le-
róni szándékozó egyéneket. 

Ahogyan tavaly, idén is kísértünk postai kézbesítõket, amikor nagyobb
összegû készpénzzel indultak a nyugdíjasokhoz. Ebben az esetben is a jelen-
létünk volt igazán lényeges.

November elején egy ráfutásos-koccanásos (három személyautó) baleset
történt a berényi élelmiszer-áruház elõtt. Az iskolai szolgálatot teljesítõ kol-
légánk azonnal a helyszínre sietett, segítendõ a forgalom irányításában, míg a
rendõrség megérkezett. Személyi sérülés nem történt, azonban az eset jellege
meggondoltabb részvételt kíván a közlekedésben résztvevõktõl! A megfelelõ
követési távolság betartása esetén nem keletkezett volna több százezres kár...

Egy kis „lazításra“ is lehetõség volt novemberben. A litériek rendõr-pol-
gárõr találkozót szerveztek. Lézeres lövészetben és tekében is összemérhették
tudásukat a résztvevõ csapatok. A hangulat kiváló volt, mint ahogy a rendõrök
lövészeti eredménye is.

Mint mindig, most is kérjük a lakosságot - különös tekintettel az évszakra
-, segítsék munkánkat azzal, hogy jobban figyelnek a környezetükben törté-
nõ, nem megszokott eseményekre! Figyeljenek idõs, egyedül élõ szomszéda-
ikra, és ha bármilyen furcsa dolgot észlelnek, hívják a rendõrséget, vagy szól-
janak polgárõr ismerõsüknek!

Békés, boldog karácsonyt és sikeres új évet kívánunk minden almádi la-
kosnak!

Fazekas Ferenc

Polgárõr hírek

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és 
eredményekben gazdag új évet

kívánunk 
valamennyi balatonalmádi családnak!

Keszey János, polgármester
Dr. Hoffmann Gyöngyi,  alpolgármerster

M E G H Í V Ó
A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ

szeretettel vár minden kicsit és nagyot

2006. december 15-én (pénteken)
1400–1700 óráig tartandó

adventi játszóházába!
Ahol együtt készíthetünk, természetes anyagokból 

karácsonyi hangulatot idézõ dísztárgyakat!
Helyszín: Vörösberényi kultúrház

Hozd magaddal testvéredet, barátodat, édesanyádat,
nagymamádat is bátran!

A játszóházon való részvétel díjtalan!
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Aki még nem tudott róla, ám tudja meg: hogy amikor
lent a földön megszólalnak a karácsonyesti harangok, oda-
fönt a Mennyeknek Országában a legeslegfiatalabb angyal-
ka megráz egy fényes aranycsengõt. Erre a jelre a mennyei
palota nagy szárnyas kapui maguktól megnyílnak s a
mennyország összes népe illõ sorban betódul a hatalmas
kupolaterembe, ahol várja õket Jézus Király karácsonyfá-
ja. Mikor mindenki együtt van már, akkor az Úr Jézus meg-
adja a jelt s a kiválasztott szentek sorjában meggyújtják a
mennyezetig érõ karácsonyfán az emlékezés gyertyáit. 

Nagy tiszteltetés ám a gyertyagyújtók sorába kerülni s
fontos hivatal. Mert ezen múlik, hogy kikrõl emlékezik
meg a mennyország népe azon a karácsony. Mikor aztán
a gyertyák már mind égnek, akkor az Úr Jézus intésére
sorra járulnak az ég lakói a karácsonyfához s ki-ki ráag-
gatja a maga imádságát. Ezeket az imádságokat aztán az
Úr Jézus megáldja s a szorgos angyalok nyomban aláin-
dulnak velök a földre, hogy szétosszák azok között, akik-
nek szólnak. Ezek a soha nem hiábavaló, de mindig be-
teljesülõ imádságok a mennyek lakóinak ajándékai a föl-
di emberek számára. Így ünnepelnek odafönn karácsonyt
azok, akik közülünk eltávoztak, tudja ezt mindenki. 

De ebben az esztendõben szokatlan dolog történt oda-
fönn az égben.

Már egy héttel karácsony elõtt hírvivõ angyalok járták
sorra a mennyország lakóit s tudatták velök, hogy Jézus Úr
parancsára ebben az évben magyar karácsony lesz odafönn. 

Ilyesmi még nem történt amióta világ a világ, hogy egyet-
len nép javára tartsák az ünnepet s méghozzá egy olyan kicsi-
ke maroknyi nemzetet tiszteljenek meg ezzel, mint a magyar.
De Jézus Úr így látta illõnek és helyesnek, s így is történt. 

Mikor aztán megszólaltak odalenn a földön ma este a ka-
rácsonyi harangok, egy szeplõs arcú, vézna kis angyalka, aki
még egészen új volt odafönn, rendelkezés szerint kezébe vet-
te a fényes aranycsengõt, hogy megadja vele a jelt. Azonban
olyan ijedt és elfogódott volt szegényke a nagy megtisztel-
tetéstõl, hogy nyomban el is ejtette a csengõt, amibõl aztán
egy kis bonyodalom származott. Padlót érve a csengõ ugyan-
is élesen felcsengett egyszer, amitõl a szárnyas kapuk nyom-
ban nyílani kezdtek. Mivel azonban a csengõ nyomban el is
hallgatott, a kapuk is abbahagyták a nyílást és a kinn vára-
kozók számára csupán egy szûk kis rést hagytak, melyen ke-
resztül csak a soványabbja tudott beférni, a kövérebbje nem.
Az újdonsült kis angyalka pedig úgy megszeppent a maga
ügyetlenségétõl, hogy szégyenében nyomban elszaladt s el-
rejtõzött a karácsonyfa lehajtó ágai alá! 

Az Úr Jézus, látva a bonyodalmat, maga vette fel a
csengõt s megrázta jó erõsen, amitõl nyomban szélesre tá-
rultak a kapuk s a nép betódulhatott az égi kupolaterem-
be. Jézus parancsára széles kört hagytak szabadon a kará-
csonyfa körül az égi magyarok számára, akik utoljára vo-
nultak be, ünnepélyes elfogódottsággal, hogy elfoglalják
a megtisztelõ helyet. Mikor aztán mindenki együtt volt,
az Úr Jézus megadta a jelt: gyúljanak hát ki az emléke-
zésnek lángjai a Magyar Karácsonyfán! 

Elsõnek õsz István király lépett a fához s néma méltó-
sággal gyújtotta rajta az elsõ gyertyát. Sorra követték az
Árpád-ház tagjai, Hunyadiak, Zrínyiek, Rákócziak s a
többiek mind, hosszú sorban. „Pro libertate“, suttogta a
Nagyságos Fejedelem s Petõfi Sándor keze reszketett,
amikor kinyúlt a márciusi ifjak emlékének gyertyája felé. 

S rendre kigyúlt az egész magyar történelem s ott ragyo-
gott pazar fényben a mennyei palota közepén, egész világ
csodálatára. S mikor már minden gyertya égett a karácsony-
fán, elõrelépett öreg Csikay Gyuri, esett vállú hajdani ko-
lozsvári cigányprímás, állához emelte kopott hegedûjét s
felsírt a húrokon a magyar „Mennybõl az angyal“. De olyan
szépen, olyan szívfájdítóan, hogy még az Új Jézusnak is
megkönnyesedett tõle a szeme s ártatlan kicsi angyalkák a
háttérben csupa gyönggyel sírták tele a mennyei padlót. 

Majd az Úr Jézus jelt adott megint s rangsor szerint Ist-
ván király lépett oda elsõnek a fához, hogy felaggassa rá
a maga ajándékát, földi magyaroknak. Aranytekercsre
írott áldásos imádság volt, súlya majd földig húzta le a
gyönge ágat. Szent László vitézi erejét, Zrínyi Miklós
bölcs megfontoltságát, Rákóczi Ferenc lelkes hitét s Pe-
tõfi Sándor lángoló szívét aggatta a fára. Úgy megtelt
rendre minden ág magyaroknak szóló magyar imádság-

gal, hogy mire a más nemzetbõl valók sorra kerülhettek,
már csak úgy roskadozott a fa a tehertõl. 

Sok-sok idõbe került, míg a mennyeknek minden la-
kója odajárulhatott a karácsonyfa elé a maga ajándékával.
Nemzet még ennyi imádságot nem kapott, amióta a világ
a világ! Mikor aztán az utolsó imádság is rajta csüngött a
fán, az Úr Jézus megáldotta valamennyit s míg a sok nép
vonulni kezdett újra kifelé a szárnyas kapukon, szorgos
kis angyalok nyomban hozzáfogtak, hogy batyuba kössék
a sok égi kincset s alászálljanak vele kicsi Magyarhonba. 

Végül aztán már csak az égi magyarok álltak ott még
mindig a magyar karácsonyfa körül, imába mélyülten. Az
angyalok elhord-
ták már az utolsó
ajándékot is s a
gyertyák is kezd-
tek csonkig égni,
amikor Úr Jézus
szeme hirtelen
megakadt valami
fehéren, a roppant
karácsonyfa alsó
ágai között. Job-
ban odanézett s
hát bizony egy kis
angyalka, aki el-
ejtette az arany-
csengõt, kuksolt
ott még mindig
nagy ijedten. Az
Úr Jézus félrehaj-
totta az ágakat s
kézenfogva elõ-
vezette onnan a
szeplõs kicsike angyalt. „Hát te minek bújtál oda?“, kér-
dezte tõle, mosolyogva. „Restellem magamat“, vallotta be
a szeplõs, „elejtettem volt azt a csengõt, lássa“. „Oh, hát
te voltál az!“, nevetett az Úr. „Ne búsulj semmit, megtör-
ténik az ilyesmi mással is. De téged nem láttalak eddig. Mi
a neved? Honnan jöttél s mikor?“ „Katinka a nevem s Bu-
dapestrõl jöttem“, felelte a vézna, szeplõs kicsi angyal,
„November negyedikén, Uram!“.

Néhány pillanatig mély-mély csönd volt a nagy kupo-
lateremben. Az égi magyarok mind a vézna kicsi angyal-
kát nézték s valamennyinek könnyes volt a szeme. Aztán
Jézus szelíd hangja törte meg a csöndet. „Isten hozott,
Katika“, mondta jóságosan s keze gyöngéden megsimo-
gatta a kis szöszke fejet, „aztán küldtél-e te is ajándékot
Budapestre a tieidnek?“. „Küldtem, Uram“, felelte Katika
s elpirult a szeplõi alatt. „Aztán mit küldtél?“, kíváncsis-
kodott az Úr Jézus, „Szép ünnepi imádságot szüleidnek,
kis testvérkéidnek?“. A kicsi angyal képe még pirosabbra
gyúlt. „Nem imádságot küldtem“, vallotta be szégyenkez-
ve. Az Úr Jézus igen nagyon elcsodálkozott. „Nem-é? Hát
mi egyebet lehet küldeni innen?“ „Kenyeret“, felelte sze-
pegve Katika, „szép, fehér égi kenyeret. Minden nap fél-
retettem, amit nekem adtak itt. Hiszen én kapok még más-
kor is“, tette hozzá bizalmasan. „S ha nem, hát az se baj.
De odalent Budapesten nincsen fehér kenyér, régóta már.“ 

Mély döbbent csönd volt, szentek, angyalok pisszen-
ni se mertek. Hiszen ilyesmi még nem történt emlékezet
óta, hogy valaki kegyes imádság helyett kenyeret küldött
volna alá a mennyországból. 

Aztán az Úr Jézus lehajolt s homlokon csókolta a ki-
csi lányt. „Jól tetted, Katika!“, mondta halkan s lopva ki-
törölt egy tolakodó könnycseppet a szemébõl, „Sokszor a
kenyér a legszebb imádság. Én is azt adtam egyszer az én
népemben, amikor lenn jártam a Földön. Kenyeret“. 

Valahol a meghatottan álló magyarok sorában egy
öreg mamából kitört az elfojtott zokogás. Katinka kitép-
te magát az Úr Jézus karjaiból, odafutott az öregasszony-
hoz és két vézna karjával átölelte. „Ne sírj, mama,“ kiál-
totta hangos csengõ angyalka-hangon, mely egyszeribe
betöltötte az egész mennyországot, „anyuék nem éheznek
többet odalent! A mennyei kenyér, amit küldtem, meg-
lásd, eltart sokáig“! 

Az Úr Jézus mosolygott. S mosolyától, bizony, akár hiszik,
akár nem: nyáriasan kisütött a nap Magyarország fölött!!!

József Attila

Betlehemi
királyok

Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk!
Három király mi vagyunk.
Lángos csillag állt felettünk,
gyalog jöttünk, mert siettünk,
kis juhocska mondta - biztos
itt lakik a Jézus Krisztus.
Menyhárt király a nevem.
Segíts, édes Istenem!

Istenfia, jónapot, jónapot!
Nem vagyunk mi vén papok.
Úgy hallottuk, megszülettél,
szegények királya lettél.
Benéztünk hát kicsit hozzád,
Üdvösségünk, égi ország!
Gáspár volnék, afféle
földi király személye.

Adjonisten, Megváltó, Megváltó!
Jöttünk meleg országból.
Fõtt kolbászunk mind elfogyott,
fényes csizmánk is megrogyott,
hoztunk aranyat hat marékkal,
tömjént egész vasfazékkal.
Én vagyok a Boldizsár,
aki szerecseny király.

Irul-pirul Mária, Mária,
boldogságos kis mama.
Hulló könnye záporán át
alig látja Jézuskáját.
A sok pásztor mind muzsikál.
Meg is kéne szoptatni már.
Kedves három királyok,
jóéjszakát kívánok!

Wass Albert

Magyar karácsony az égben

Népi imádság

A kis Jézus
aranyalma

A kis Jézus aranyalma,
Boldogságos Szûz Mária,
Egy kezébe ringatja,
A másikkal takargatja.

Aludj, aludj kisdedecske,
Betlehemi hercegecske,
Nem királyné a te dajkád,
Szolgálóbul lettem anyád.

Oh te dudás mit
Szundikálsz?
Fényes az ég, nem kell
Lámpás.

Ha kimegyek ajtóm elé,
Föltekintek az ég felé.
Ott látok egy szép kápolnát,
Benne a szép Szûz Máriát.
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A férfi észrevette felesége kezének riadt rezzenését. Levette lábát a gázpedálról. A szitáló ködtõl
valóban síkos volt az út.

- Köszönöm, Bélus. Tudod, félõs vagyok.
- Egyébként igazad van, itt is besározták a traktorok az utat. Könnyen megcsúszhatunk, de hát sze-

retnék sötétedés elõtt a mamáéknál lenni. Ha nem kellene levinnünk a karácsonyi ajándékokat, meg-
spórolhattuk volna ezt az utat – mordult fel a férfi. – Tudod, mennyi dolgom van.

- Illik, Bélám. Különben is régen voltunk náluk. Úgy várják évrõl évre ezt az ünnep elõtti látogatást.
- Éppen ez az illik, meg ez a karácsony. Már elõre fázom tõle. Boltból ki, rokonokhoz be, rokontól

ki, templomba be, templomból ki, evéshez be, evésbõl ki, újabb asztalhoz be. Ringlispil. Fáraszt. Mire
örülhetnék, már viselkedni is alig tudok. Álmos vagyok és fáradt. Torkig jóllakott, és fáj a gyomrom.

- Ez van, együtt csináljuk. Tudsz jobbat?
- Én elengedném karácsonyostul – dünnyögte a férfi és akaratlanul gyorsított.
Az asszony nem akarta ingerelni. Elhallgatott. Az egyre ismerõsebb tájat nézte. Az ázott tarlót és

egy tábla dércsípte napraforgót. A szotyoláról gyermekkora jutott eszébe, s a karácsonyról egyik kis-
iskolás barátnõje, aki elvitte a katolikus templomba az éjféli misére. Ott látott elõször „Betlehemet”.
Sziklaistállót, festett keménypapírból, agyagállatokkal, Máriával és ölében a Kisdeddel. Szinte érez-
te a tömjénillattal kevert gyertyafüstöt.

- Azért a jászol, meg a kis Jézus hiányozna – szólalt meg váratlanul.
A férfi észrevétlenül pillantott rá. Nem értette az összefüggést. Ismét az utat figyelte. Lassított, mert

kanyar közeledett.  Egyenesbe fordulva kérdezte csak meg:
- Ha nem volna karácsony, hiányozna, így gondolod?
- Igen. Meg a kis Jézus.
- Volt idõ, mikor még én is kerestem Jézust a jászolban. De elõlem mindig eltakarták bizonyos

pásztorok és kiskirályok. Máig sem látom tõlük…
Keserû volt a hangja. Az asszony meglepetten nézett a párjára. Eddig errõl sosem beszélt neki. Tíz

év után mennyi mindent nem tudunk még egymásról – fájdult belé.
Ahogy ráfordultak a bekötõútra, az asszony észrevette, hogy egy csalitos mellett néhány autó áll,

és emberek csoportosulnak. Csak nem karambol?
- Bélus, vigyázz!
- Látom.
Levette a gázt. Közelebb értek. Látták, hogy egy Skoda csúszott az árokba. Ablaka betört, de nem

borult fel. Mellette egy kissé felkunkorodott orrú Wartburg. Elõttük két férfi hadonászott egymás or-
ra elõtt. Nyílván a két vezetõ.

- Bélus, nem kellene segítenünk?
- Úgy látom, csak összekoccantak. Üveg- és pléhkár. Olcsón megúszták.
- Mit mutogat az az öreg a motorosnak?- kérdezte a felesége.
A férfi csak akkor nézett oda ismét. Már mindenki egy irányba figyelt. Még a két veszekedõ férfi

is. Némán és meredten bámultak. Fenyegetõ kezük is megállt a levegõben
Az út másik oldalán, az árkon túl, egy göcsörtös akácnak dõlve, csapzott ruhájú fiatalasszony ülés-

takarón ülve csecsemõjét szoptatta. Térdét felhúzta, gyermeke fölé hajolt. Arca se látszott, mert haja
elõre bukott. Nyílván az egyik sérült autó utasa lehetett. Maga volt a béke, a fészek és a vigasztalás.

Az egyik férfi elindult felé. Levette zakóját, és óvatosan az asszony vállára igazította. Az meg se rezzent.
- Bélus, láttad?
- Láttam. Még Józsefet is láttam…
A gázpedálra lépett és elindultak a városka iránt. Már feltûntek az elsõ házak, amikor ismét meg-

szólalt:
- Azért hiányozna a karácsony.
- Mi lenne, ha nem volna? – kérdezte inkább magától az asszony.
- Még több karambol, kedvesem - kicsiben és nagyban.
- Szünet nélkül – fejezte be férje mondatát az asszony. - De azt hiszem, megérkeztünk. Már látni

apáék fenyõfáit -, aztán szót váltott: - karácsonyfáit… 
És férjére villantotta mosolyát.
Az visszamosolygott rá és lassítani kezdett.

Gyökössy Endre

Karambol
A Marseillaise-t fütyülve
vonultak a bölcsészek, a jogászok,
a mûszakisok, orvosok,
barátok és szimpatizánsok,
elõre, a Margit hídon át
mely örök, mint az ideák,
amiben hittünk mi, egyetemisták,
civilek és katonák.

A Bem tértõl duzzadó tömeggel
a „Fehér Házhoz” meneteltünk,
ahol lassultunk, majd megálltunk.
„Hol a Piros?” kérdést skandáltuk,
de válasz nem jött, hiába vártuk.
Így mentünk tovább fütyülve,
Kossuth-nótákra „menetelve”,
a Parlamenthez, a Kossuth térre,
ifjú szívünket vittük ünnepelve.

Október volt. Halvány ködbe
öltözött a város.
A rádiók és újságok,
a híradók és telefonok,
vitték a hírt a hazán át:
„védekeznek a katonák”;
de a tankok mindent ledöntve
vonultak, mint oroszlánhad elõre,
szétrombolni szegény Pestet,
ezt a vérzõ, halott testet.
A Marseillaise-t sárba tiporták.

A gyászzene, a requiem,
a szégyen és a félelem
úrrá lett az embereken.
Halottak napja volt,
a novemberi hold
félve világított; szerte a sok holt
civilek és katonák,
idõsek, egyetemisták.
Mindegy ki volt, de ember volt és magyar,
s írt történelmi kort.

Bajcsy Gézáné pesti egyetemistaként élte át az Ötven-
hatos Forradalmat. E vers akkor, ott, ötven éve a pesti
utcán szakadt ki belõle…

Bajcsy Gézáné  

1956

…Fájón hiányzik ma nekem ez az
egység, amely akkor összefogta a
családokat, amely megtartó város-
egység, nemzetegység volt. Akkor
nem kérdezte senki, szlovák, magyar,
román vagy cigány vagy-e. Nem
érdekelte senkit, hívõ lélekkel éled-e
az életed vagy ateista vagy. Szóba sem
hozta senki, ki párttag és ki pár-
tonkívüli. Egyetlen dolog számított:
véres-e a kezed, vagy nem!? Akarsz szabadságban élni, kész vagy-e a szabadságért
meghalni? Ha azt akarod, hogy megmaradjunk, állj közénk és hidd, gyõzni fog az
igazság, jobbá lesz a világ.

Fekete Pál 
(„életfogytiglanos” ötvenhatos forradalmár író-történész

2006-ban a Magyar Rádióban)

1956-2006

Fájón hiányzó egység
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„Békesség nektek” (János evangéliuma 20,19)

ÁLDÁS - BÉKESSÉG
Mi, almádi reformátusok

KARÁCSONYI ALKALMAK
A BALATONALMÁDI-BALATONFÛZFÕI

REFORMÁTUS TÁRSEGYHÁZKÖZSÉGBEN – 2006
ADVENT

ADVENT-VASÁRNAPOK: DECEMBER 3, 10, 17, 24 (V)
Istentiszteletek a szokott idõben.
KARÁCSONYRA FELKÉSZÍTÕ ALKALMAK: DECEMBER 5-6, 8 (K, SZ, P)
December 5. K. 16.00 Tobruk, 17.30 Almádi.
December 6. SZ. 16.00 Gyártelep, 17.30 Almádi.
December 8. P. 16.00 Fûzfõ, 17.30 Almádi.
A FÛZFÕI GYÜLEKEZETRÉSZ 75 ÉVES: DECEMBER 10 (V)
December 10. V. 14.00: Az ünnepi istentisztelet a gyártelepi „Támasz” Idõ-
sek Otthona imatermében lesz, LORÁNT GÁBOR Bp. Újpest Belsõvárosi
Gyülekezet (Testvérgyülekezetünk) lelkipásztorának szolgálatával. Utána
szeretetvendégséget tartunk.
KARÁCSONYI ORGONAHANGVERSENY ÉS SZERETETVENDÉGSÉG:
DECEMBER 17 (V)
December 17. V. 16.00: KÁNTOR PÉTER orgonamûvész karácsonyi orgo-
nahangversenye a balatonalmádi református templomban. Utána szeretetven-
dégséget tartunk.
HITTANOS HÉTVÉGE: DECEMBER 23 ÉS 24 (SZO-V)
December 22. P. 16.00: Karácsonyi mûsor a Támasz Idõsek Otthonában
(Fûzfõgyártelep).
December 23. Szo. 16.00 órától hittanos hétvége, másnap istentisztelettel zá-
rul, a balatonalmádi gyülekezeti centrumban minden hittanos számára.
GYERMEKEK KARÁCSONYA: DECEMBER 24 (V)
December 24. V. 8.00 Gyártelep, 9.00 Fûzfõ, 10.30 Almádi. – Gyermekek
szolgálata és megajándékozása – Kántoraink köszöntése. (A karácsonyi cso-
magokra adományokat elfogadunk!).
BOLLA FERENC ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATÁNAK EREDMÉNYHIRDETÉSE
ÉS SZERETETVENDÉGSÉG: DECEMBER 24 (V)
December 24. V. 10.30 Almádi.

KARÁCSONY
December 24. V. Istentiszteletek 8.00 Gyártelep, 9.00 Fûzfõ, 10.30 Almádi. 
Karácsony I. Úrvacsora (úrvacsorára adományt elfogadunk!): December 25.
H. 8.00 Tobruk és Gyártelep, 9.00 Fûzfõ, 10.30 Almádi.
Karácsony II. Legátus (legátusnak adományt elfogadunk!): December 26. K.
9.00 Fûzfõ, 10.30 Almádi.

ÉVFORDULÓ
Szilveszter: December 31. V. Istentiszteletek 8.00 Gyártelep, 9.00 Fûzfõ,
10.30 Almádi. 
Újév: Január 1. H. 9.00 Fûzfõ, 10.30 Almádi.
December 18 – Január 7 között a hittanórák és a bibliaórák szünetelnek, va-
gyis csak az itt közölt alkalmak kerülnek megtartásra.
Egyéb környékbeli alkalmak, amelyen részt veszünk: November 27. 14.00: Gede-
on Társaság ülése Almádiban. December 1. 18.00: Evangélizáció Balatonarácson.
December 6. 18.00: Evangélizáció Csopakon. December 8. 17.30: Evangélizáció
Felsõörsön. December 11. 14.00: Lelkészértekezlet Balatonalmádiban. December
14. 16.00: Balatonfûzfõi Civil Társas Kör karácsonyi összejövetele Závodi Zsu-
zsanna református lelkész elõadásával. December 18. 17.00: Kertbarátok karácso-
nya Vörösberényben. December 21. 16.00: Mindenki karácsonya Budataván.

LUKÁCS
Kiáltó hangja szól a pusztában:
Készítsétek el az Úr útját,
Tegyétek egyenessé ösvényeit:
Minden szakadékot töltsetek fel,
Minden hegyet és halmot hordjatok el,
Legyen a görbe út egyenessé,
A göröngyös simává:
És meglátja minden halandó az Isten szabadítását!
(Lukács evangéliuma 3,4-6)

Steinbach József református lelkész

Szállást keres a Szent Család
A decemberi ünnepkör rendkívül gazdag mind az egyházi, mind a népi hagyo-
mányban. Kis városunk azonban nem egy régi és erõs hagyományokkal bíró te-
lepülés, így gyakran lehetünk tanúi – fõleg az utóbbi években – hagyományte-
remtõ közösségi rendezvényeknek, különösen így karácsony környékén. Ebbõl
is láthatjuk, mennyi jóakaratú ember él városunkban, akik önzetlenül munkál-
kodnak azon, hogy valódi, élõ, lüktetõ közösségek mûködjenek városunkban.

Egy ilyen hagyományteremtés indul a plébánián is. Sok helyen szokás volt
a karácsonyt megelõzõ 9 napban, hogy a Szent Családot: Szûz Máriát, Szent
Józsefet, Jézust idézõ kis szobrokat, kicsi betlehemet egy-egy napra befoga-
dott egy család, körülötte összegyûltek, imádkoztak, énekeltek, majd este to-
vábbvitték a következõ házhoz. Így ért el a Szent Család karácsonyra a temp-
lomba. Erre készül most néhány család a mi plébániánkon is.

A kedves szokásnak mély lelki jelentése, üzenete van mindannyiunk szá-
mára. Az egyházi ünnepek közül mindenki számára a legkedvesebb, legelfo-
gadhatóbb a karácsony. Nincs olyan család, ahol ne ünnepelnék meg Jézus
Krisztus születésnapját. Ilyenkor mindenki sóvárog a melegség, igazi emberi
közösség, szeretet után. Sajnos egyre több ember sóvárog hiába, mert magá-
nyát nem oldja fel a család melege. Az öregek, betegek, özvegyek, kitaszítot-
tak, hajléktalanok, szenvedélyek rabjai, a krízisben lévõ családok tagjai, vagy
egymástól elidegenedett, csak egymás mellett létezõ családtagok éhezik és
szomjazzák a közösség, együttlét, összebújás melegét. Erre int és figyelmeztet
minket a Szentcsaládjárás. Példát ad mindannyiunknak arról, mekkora érték a
család. Hiszen maga az Isten Fia sem csak úgy ukk-mukk-fukk jelent meg 2000
évvel ezelõtt, hanem családban született. Volt édesanyja és rendkívül tisztelet-
reméltó, szeretõ nevelõapja. És nekik hármuknak szükségük volt egymásra,
hárman valósították meg a nagy feladatot, amit az Atya adott számukra.

És ez a család nem volt jelentõs az emberek szemében. Nem volt gazdag,
tudós, vezetõ. Egyszerû volt és szegény, sõt, Jézus születése idején kitaszított
és hajléktalan. Hiszen az Isten Fia istállóban született. Így mindazok, akik be-
fogadják a kis jelképes Szent Családot, hitet tesznek arról, hogy mennyire fon-
tos nekik a családa, vágyat éreznek arra, hogy az õ családjukban is ugyanaz
az egyetértés, harmónia és szeretet legyen jelen, mint a Szent Családban egy-
kor, és kimondják, hogy, ha kell, befogadnak bárkit a szívükbe, akinek erre
szüksége van.

Áldott, békés karácsonyt minden családnak!
Szabó Kalliopé

Kápolna-fölújítás

A NABE is támogatta
Mindannyiunk örömére újíttatott fel a 121 éves Szent Margit kápolna, Al-

mádi elsõ temploma, és környezete. Az október 22-én megtartott ünnepségen
az adományozóknak, adakozóknak szóló köszönetnyilvánításba sajnos hiba
esett, amit ezúton szeretnénk helyesbíteni.

A felújítás kezdetekor, a Nõk a Balatonért Egyesület helyi csoportja fel-
ajánlott a parképítési munkákhoz 70.000 forint összegû támogatást, és a ké-
sõbbi szépítéshez még legalább ekkora összeget. (A kápolna mögötti terüle-
ten pihenõhellyel körülvett ivókút létesítését tervezi az egyházközség.)

A kertészeti munkák során elültetett növényeket és a felhasznált anyago-
kat Mitsch Jenõ díszfaiskolája támogatásként felajánlotta, ezért a NABE ado-
mányából a kápolna mögötti park újrafásítását kezdtük meg. Három darab kü-
lönleges fenyõ hibridet, egy nyírfát, két nagyméretû vörös tölgyet és egy kis-
levelû hársat ültettünk. 

Kérjük tehát az Egyesület tagjainak szíves elnézését, hogy a kápolna meg-
áldásakor elhangzott beszédben nem pontosan fogalmaztunk, és ezúton is ki-
fejezzük köszönetünket adományaikért az egész közösség nevében.

A liget felújítási munkálatai 2007-ben tovább folytatódnak, amihez min-
dennemû segítséget köszönettel fogadunk.

Boros László Szabó János
képviselõ plébános

„…Amikor a szívünket adjuk a karácsonyba, olyan lesz a karácsonyunk,
amilyen a szívünk. Meg kellene fordítani! Engedjük, hogy Jézus adja a szívét
a mi karácsonyunkba! És mi lenne, ha ezen a karácsonyon, ezen a szentestén,
éppen karácsony szentestéjén történne karácsony?

Milyen csodálatos lenne! Ha ezt nemcsak mi csinálnánk, hanem ott
történne valami, ami mindazt, amit mi csináltunk, megszentelné, igazzá tenné
– többé, mint szeretetjáték, többé, mint egynapos fegyverszünet: valami plusz,
valami többlet, valami mennyei, valami angyali adódna hozzá!

Gyökössy Endre

Szeretet-ajándék

ADVENTI ORGONAHANGVERSENY
A BALATONALMÁDI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN

KÁNTOR PÉTER ORGONAMÛVÉSZ

HANGVERSENYE
2006. DECEMBER 17-ÉN, VASÁRNAP, 16.00 ÓRAKOR

A BALATONALMÁDI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN
(Baross Gábor utca 24)

A KONCERT INGYENES
ÚJ ORGONÁNKRA ÖNKÉNTES ADOMÁNYOKAT 

A PERSELYBEN ELFOGADUNK
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Ebben az esztendõben ünnepelte 70. születésnapját városunk sokak által szeretett
és tisztelt lakója, Péterfia Katalin doktornõ. Az Almádiban gyermekorvosként eltöltött
majdnem 40 év elég idõ volt ahhoz, hogy több nemzedék nõjön fel kezei alatt. 

- Hogyan került a doktornõ Almádiba? Hogyan indult itt a pályája?
- A családom, a Péterfia család az Alföldrõl származik, én is ott születtem, majd

késõbb Pécsett éltünk. Itt végeztem el a gimnáziumot, egyetemet, itt ismertem meg a
férjemet. Mielõtt összeházasodtunk, állást kaptam Veszprémben, a gyer-
mekkórházban, majd Fûzfõgyártelepen voltam üzemorvos. A hatvanas évek végén
hozták létre a járási orvosi körzeteket, és ekkor 1969-tõl, megbíztak az almádi járás-
ban a gyermek-szakorvosi feladatok ellátásával.

- Hogyan emlékszik vissza a kezdeti idõkre?
- Nagyon nehezen éltünk – mint a legtöbben akkoriban. Szegények voltunk,

mondhatom, hogy semmink sem volt. A munka azonban rengeteg volt, hiszen a het-
venes évek elején volt a második nagy gyermekszületési hullám. Balatonudvaritól
Aligáig ide tartozott minden gyermek. A 70-es években csak Almádiban 100-120
gyermek született évente. Gyermekorvosként végigkövethettem azt a szomorú
folyamatot, hogy egyre csökken a gyermekek száma. Ez számomra igen fájdalmas
tény. A férjem is, én is nagycsaládból származunk. Mi tízen, férjemék öten voltak
testvérek. Hiszem és vallom, hogy a nagy család igen nagy érték.

- Milyen volt a kapcsolata Almádival?
- A rengeteg munka miatt kevés idõ maradt barátságok kiépítésére, de mond-

hatom, hogy igen sok nagyon jó ismerõsöm van Almádiban. De a legjobb érzés az,
hogy gyermekorvosként láthattam felnõni a gyermekeket, és aztán az õ gyer-
mekeiknek is én lehettem az orvosa. Unokáimnak tekintem a sok-sok volt
betegemet. Sikerült lelkes kis közösséget is felépíteni. 1989-ben, az országos
szervezet megalapítása után, megalapítottuk Almádiban is a nagycsaládosok
szervezetét. Akkor még nem nagyon voltak mûködõ közösségek, így igen nagy
kedvvel vettek részt a családok az összejöveteleken, rendezvényeken. Késõbb a
nagycsaládok fogyásával egy kicsit a lendület is elfogyott, de most az új elnök új
ötleteivel újra mozgásba hozza a nagycsaládosokat.

- Volt-e olyan esete, amit igazán nehéznek gondol?
- Azt hiszem a legnehezebb esetem a nyugdíjba vonulásom elõtt volt, amikor

egy egyszerûnek ígérkezõ arcüreggyulladás agyhártyagyulladásba ment át. A
gyermek kómában is feküdt, és én azt hiszem, a gondos kezelések mellett valójában
az imák mentették meg õt.

- Mi az, amit fontosnak érez a családján és a munkáján kívül az életébõl?
- A legfontosabb a hitem, amely átfonja az egész életemet. A férjem és én is

hívõ evangélikus családból származunk, egész életünkben fontos volt számunkra
a vallás.  Most a helyi evangélikus gyülekezet gondnoka vagyok, és örömmel
látom, hogy bár a szülõk nemzedéke nem gyakorolja a hitét sok esetben, a gyer-
mekeit mégis elindítja ezen az úton. Viszonylag sok a hittanos. A másik, szintén a
családból hozott nagyon fontos érték a hazafias nevelés, amit a szüleimtõl kaptam.
Ez tette családunk tagjait az elmúlt rendszerben meglehetõsen ellenzéki gondo-
lkodásúvá, annyira, hogy több testvérem részt vett az 56-os forradalomban. Ennek
természetesen minden negatív következményét érezhettük. 

- Én is kifejezetten politizálásra neveltem gyermekeimet. A testvéreim közül
csak én, a többiek nem beszéltek még a családban sem 56-ról és az azt követõ
eseményekrõl. Nagyon sok fontos történetet magam is csak most tudtam meg. Ez
az ellenzéki gondolkodás, nevelés eredményezte, hogy a Fidesz alapító tagjai
között volt 2 nagyobbik gyermekem, és Zsuzsi lányom igen fiatalon, 21 évesen
tagja lehetett a törvényesen választott Országgyûlésnek. Ennek nagyon örültem.
Bár ma már nem tagjai a Fidesznek.

- Ha visszatekint, milyennek látja az életét?
- Mire az ember 70 éves lesz, sok mindent megél. Én úgy gondolom, a talen-

tumokat ki kell használni, és aki sokat kapott, annak sokat kell teljesítenie, mert az
van rábízva. Szabó Kalliopé

Egy egész élet
Almádiban – Almádiért
Beszélgetés Péterfia Katalin gyermekszakorvossal

Nem szívesen használok közhelyeket. Sokszor hallani, hogy a születés az élet
csodája, vagy hogy a gyermek a legnagyobb ajándék. Azonban a csodát megélni,
valamint az ajándékot megtartani és megõrizni nemcsak szép pillanatokkal jár,
vannak nehéz és gondokkal teli napok, amikor kell a segítség: akár a jó szó, akár
a szakmai támogatás. 

Turzó Gáborné Ági több mint 30 éve dolgozik védõnõként, két évtizede
Balatonalmádiban. Hivatása szeretetét szülésznõ édesanyjától látta, örökölte, s az
elmúlt években õ is sok apróság tiszteletbeli anyukája, késõbb nagymamája lett. 

Almádiban kevés a fiatal, de ez a helyzet az utóbbi években egyre csak javul –
válaszolja arra a kérdésre, hogy milyen a szülési kedv a városban. – Úgy három
évvel ezelõtt kb. 20 gyermek született, idénre ez a szám csaknem duplájára
emelkedett. Elégedettek még nem lehetünk, de az adatok nagyon reménykeltõek. 

Beszélgetés közben folyamatosan mosolyog, és a belõle sugárzó jókedv betölti
a szobát. Azon gondolkodom, mikén nyeri meg az anyukák és a gyermekek
bizalmát, de a kérdés hamar értelmét veszíti. Ági kedvessége és egész jelleme azt
mutatja, hogy õ olyan ember, aki hivatásában is megtalálta a boldogságot, ezért
könnyedén segít más embereknek. 

Többet kellene beszélnünk a születésrõl és a terhességrõl, mert még mindig az
a tapasztalat, hogy a részletek homályosak, és a tudatlanság miatt a nõk nem tudnak
megfelelõen felkészülni a 9 hónapra és azt követõ évekre. A magzat a 12. hétre
szinte teljesen kifejlõdik, de sok anya a 12. héten még nem is tudja, hogy várandós.
Pedig rengeteg probléma kiküszöbölhetõ lenne azzal, ha egy kis odafigyeléssel
csökkentenék a kockázatot. A dohányzásról való leszokás, a meggondolatlan gyó-
gyszerszedés és a környezeti ártalmak – nem lehet elégszer elmondani, hogy
milyen szörnyû következményekkel járhatnak. Én gyakran tanácsolom a
kismamáknak, hogy már a várakozás idõszakában szedjenek magzatvédõ vitamint. 

Az utóbbi években kitolódott az anyává válás idõszaka a nõk életében. Elõbb a
diploma, a karrier és sokaknak már alig marad idejük a családalapításra. 

Igen, Almádiban is hasonló a helyzet, az utóbbi évek tapasztalata azt mutatja,
hogy 30 év felett, általában 32-35 évesek a kismamák. És bár a veszélyeztetettség
itt már magasabb, mint 20 éves korban, szerencsére az orvostudomány egyre job-
ban fejlõdik és a legújabb genetikai vizsgálatok is elérhetõvé váltak. Ráadásul már
a szemlélet is módosult, ma már nem teherbe esnek a nõk, inkább áldott állapotba
kerülnek – és sokak ezt nemcsak mondják, de így is érzik. 

30 év a szakmában – nem gondolt még arra, hogy utánaszámoljon, ennyi év
során hány apróság fejlõdését kísérte figyelemmel? 

Hát, 200-nál is több, de sosem számoltam össze. Az én „gyerekeim” 6 éves
korukig látogatnak engem, akkor adom át õket az iskolai védõnõnek. Rövid idõ ez,
mégis annyi szeretetet és élményt kapok tõlük, hogy nem gyõzöm továbbadni a
környezetemnek a sok jót. És bár nem minden kismamával találkozom, egyre
többen jönnek el hozzám és veszik igénybe a szolgáltatásokat, melyek ingyenesek,
és jó szívvel válaszolunk minden kérdésre, adunk tanácsot és segítünk, ha kell. 

(Folytatás a következõ számban.) Vincze Eszter

Kilenc hónap, és ami még utána jön….

Segítség babáknak és mamáknak
I. rész – A VÉDÕNÕ

Anyanyelvi rovat

Ami, amely, amelyik…
Három olyan vonatkozó névmás, amirõl–amelyrõl–amelyikrõl érdemes egy ki-

csit elgondolkodni. Vajon ebben a mondatban bármelyiket használhatom? Miért
lenne három olyan vonatkozó névmás, amelyek közül – az adott szövegben – bár-
melyiket használhatom?

A fenti három névmásnak megvan a jól körülírható szerepe, és csak a laza köz-
beszédben tapasztalható ezek csereberéje. A Magyar értelmezõ kéziszótár azon-
ban jól megvilágítja ezek helyes használatát.

Ami: a vele kapcsolatos mellékmondatban közelebbrõl meg nem határozott dolog
-Amit nem tudsz, arról ne beszélj! Elmondott mindent, ami csak eszébe jutott. Ebben
a mondatban az ami csak a mellékmondatban szereplõ minden dologra vonatkozik.
Használhatjuk felkiáltásként: Amit ez mûvel! Nem helyes: Meleg van, ami azonban
nem jelenti azt, hogy… Helyesebben: Meleg van, de ez nem jelenti azt, hogy … A
nép nyelvében él jelzõként is; ez sem helytelen: Ami bánata volt, azt mind elsírta.

Amely: a vele kapcsolt mellékmondatban közelebbrõl meghatározott dolog -
Ez a könyv, amelyrõl szó volt. Nem valódi alárendelésben: Tervet készített, ame-
lyet teljesített is. (Megjegyzi a kéziszótár, hogy ilyen szövegben helyesebb a vo-
natkozó névmást elhagyni: Tervet készített, és teljesítette is.)

Amelyik: a vele kapcsolt mellékmondatban közelebbrõl meghatározott - Ame-
lyik fa kiszáradt, azt kivágják.

Mai nyelvhasználatunk legjellemzõbb hibái közé sorolja Grétsy tanár úr az aki
használatát gyûjtõnévhez. Van néhány olyan csapat, akivel még nem találkoztunk…
Van olyan család, akinek ne lenne televíziója? Eljött az egész társaság, akiket meg-
hívtam. Bizony, nemcsak pongyola, hanem egyenesen csúnya, szabálytalan és ke-
rülendõ az aki a fenti mondatokban. Helyesbítsük is ezeket menten! …néhány csa-
pat, amellyel; olyan család, amelynek….; az egész társaság, amelyiket…

Az utóbbi mondatban az vezet tévútra, hogy az említett társaság személyekbõl
áll. Átfogalmazva azonban már más a helyzet. Nézzük csak: Eljött a társaság min-
den tagja, akiket meghívtam. Itt a tag-ban már kifejezésre jut maga a személy.

Óvatosan bánjunk hát a vonatkozó névmásokkal! Láng Miklós

Mostanában, így szüret után, az új bor ünnepének tájékán, hiába sétálgatunk
Felsõörs-Öreghegy dülõben a Söveg pince felé, nem halljuk az ismerõs, kedves
invitáló hangot: „Gyere be! Igyál egyet! Kóstold meg az új boromat, az idei ter-
mést!”. Szinte látni véljük a mackó mozgású, kedves embert, a hang tulajdonosát,
s ekkor döbbenünk rá, hogy csak képzelgünk.

A hang, az ember sziluettje, akit látni véltünk, nincs többé. Elragadta közülünk
a halál. Söveg Miklósnak hívták, talpig igaz ember volt. 

Számtalan jó tulajdonsága feledtetni tudta gyengeségeit. Szinte egy emberöltõn
keresztül, 1983 óta dolgozott vállalkozásában, öregbítve ezzel környékünk ide-
genforgalmának hírnevét. Úgy gondolom, hogy az egyik legismertebb ember volt,
úgy belföldrõl, mint külhonból számos vendég megfordult pincéjében.

Eltávozása hiányérzetet kelt, nemcsak szeretett családja, de vendégei és ismerõ-
sei körében is. Hiányozni fog szerénysége, embersége, önzetlen segítõkészsége,
adakozókészsége, humorérzéke, öniróniája, mely tulajdonságok A MIKLÓS-sá tet-
ték, csupa nagybetûvel. Osztályának, a pannon rögön kialakult, szívós és állhatatos
keresztény és magyar szõlõ és földmûves ember egyik utolsó képviselõje volt.

Fájó szívvel búcsúzunk Tõled, kedves Miklós, mi, akik ismertünk és szerettünk,
hitünk szerint annak reményében, hogy „odafenn”, a Mindenható jobbja felõl
pohárnokolsz ezután.

Míg élünk, kedves emléked szívünkben él. Nyugodj békében! Rásky Mihály

Nekrológ
Egy igaz ember, egy jó barát halálára
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Süssünk-fõzzünk!
- Öhlmann Ági rovata -

Fû, fa -  orvosság

Körömvirág

Egészségmozaik

Karácsonyi ajándékként több
szeretet, egymásra figyelést!

Humorzsák

Brassói
Ezt az ételt sokan készítjük. Mégis szeretném leírni, hogyan készíti a recept

feltalálója.
Füstölt szalonnát gyufaszál vékonyra vágjuk, kiolvasztjuk, felaprított

hagymát párolunk rajta. Csíkokra vágott sertés szûzérmét pirítunk rajta.
Karikára vágott paprikát, paradicsomot teszünk rá. Párolt borsót keverünk
bele. Só, bors a fûszere. Köret: héjában fõtt burgonyát lereszelünk, lepirítjuk
kevés hagymán.

Fûszeres zöldségvagdalt burgonyapürével
Hozzávalók: 2 közepes vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 4-5 dkg vaj,1

csomag (50 dkg) fagyasztott mexikói zöldségkeverék, 1 kiskanál ételízesítõ,
1 mokkáskanál õrölt fekete bors, késhegynyi reszelt szerecsendió, fél csomag
petrezselyem,1 nagy burgonya, 2 tojás, 2 fõtt tojás, 10 dkg füstölt sajt, 2
szikkadt zsemle, tej a zsemleáztatáshoz, 4-5 evõkanál zsemlemorzsa, bõ olaj
a sütéshez. A hagymát, fokhagymát megtisztítjuk, felaprítjuk, összezúzzuk. A
vajat lábasban felolvasztjuk, a hagymát megfuttatjuk rajta, majd hozzákever-
jük a fokhagymát. Éppen csak megforrósítjuk, azután ráöntjük a fagyasztott
zöldséget. Lefedve saját levében pároljuk, közben az ételízesítõvel, a borssal,
szerecsendióval és a finomra vágott petrezselyemmel fûszerezzük. Ha kész, a
tûzrõl lehúzzuk, a burgonyát nyersen belereszeljük, hûlni hagyjuk. Ezután a
tojásokkal, a kis kockákra vágott fõtt tojásokkal, a reszelt sajttal és a tejben
áztatott kifacsart zsemlékkel alaposan összedolgozzuk. 

Megnedvesített kézzel 3-4 cm-es golyókat formálunk, zsemlemorzsában
meghempergetjük, bõ, forró olajban nem túl hirtelen, hisz a burgonya nyers
benne, 6-7 perc alatt megsütjük. Konyhai papírtörlõre szedve lecsöpögtetjük.
Burgonyapüré illik hozzá köretnek. (Nagyné Éva kolléganõm receptje.)

Meggyes krémes
Hozzávalók a tésztához: 5 tojás, 25 dkg cukor,10 evõkanál víz,13 dkg

liszt,12 dkg dió, fél  csomag sütõpor. A tojás sárgákat kikeverem a cukorral,
majd a vízzel, belekeverem a lisztet, a darált diót, a sütõport, végül óvatosan
belekeverem a keményre vert tojásfehérjéket.

Gáztepsit kikenek zsírral, meglisztezem, beleöntöm a tésztát, és mint a
piskótát megsütöm.

4 evõkanál lisztet 4 dl tejjel megfõzök, kihûtöm. 15 dkg vajjal, 10 dkg
cukorral jól kikeverjük.

A kisült tésztára kenjük. Meggyszemeket nyomkodunk a krémbe, nem túl
sûrûn. A tetejére csokimázat teszünk. 10 dkg étcsokoládét gõz fölött
megolvasztunk, majd kevés étolajjal elkeverünk. Hûtõbe tesszük, majd kock-
ákra szeljük.

Az elõzõ számban a lepénynél tévesen került a leírásba a fél kg só, ez ter-
mészetesen fél kis kanál.

Minden relatív
A focista panaszkodik a szurkolónak: 
– Képzelje, 8 hónapja nem kapunk fi-
zetést! 
Mire a szurkoló: 
– Én meg már 20 éve nem láttam focit.

Semmi sem lehetetlen
Egy fickó a golfpályán dicsekszik az új
labdájával: 
– Ez a világ legjobb golflabdája! Nem
lehet elveszíteni! Ha beütöd a sûrûbe,
fütyül, ha erdõbe ütöd, sípol. A vízben
nem merül el, sötétben pedig világít. 
– És hol szerezted? 
– Találtam… 

Ez a mai ifjúság!
– Szia, anyu! Megyek diszkóba. 
– Diszkóba?! Tizenhárom évesen a
diszkózáson jár az eszed, bezzeg anyád
huszonhatodik születésnapjáról meg-
feledkezel!

Kandúrok egymás közt
Két kandúr beszélget.
- Képzeld, tegnap felcsíptem egy kelle-
mes kis cicust.
- És?
- Hazavittem a padlásra, közben simo-
gattam selymes, fehér bundácskáját.
- És?
- Leültettem a kanapéra.
- És?
- Megkínáltam egy kis meleg tejjel.
- És?
- Ha azt láttad volna, milyen szexisen
lefetyelte a kis nyelvével.
- És?
- Végigfektettem a kanapén.
- És?
- Átöleltem szorosan.
- És?
- És akkor elmeséltem neki, hogyan he-
réltek ki.

A karácsonyvárás izgalmában szeretetre, figyelemre, megértésre vágyunk
és örömet akarunk szerezni szeretteinknek. Vágyunk arra, hogy felolvadjanak
a jégfalak a gyertyák fényében: békét, melegséget áhítunk.

A hétköznapok teendõi gyakran elvonják figyelmünket önmagunkról. A
magányos embereket az ünnepek alatti tétlenség elgondolkodásra készteti,
még mardosóbbá válik számukra az egyedüllét. Forduljunk egymás felé
szeretettel, érdeklõdéssel! 

A haragnak, elkeseredettségnek, aggodalmaskodásnak, gyûlölködésnek az
idõ múlásával halmozódó hatása van, kedvezõtlenül hat az egészségi állapotra
is, nemcsak környezetünket keserítjük meg vele. Nagyobb a valószínûsége a
szív-, agyérbetegség, infarktus, daganat elõfordulásának, hiszen a lélek nem
képes elviselni a tartósan ránehezedõ nyomást, a szervezetre vetíti a problémát.
Békesség akkor vesz körül bennünket, ha lelkünket igazság, nyugalom uralja. 

Legyen önbecsülésünk: bízzunk meg önmagunkban, szeressük önmagunkat!
Az önbizalom és a saját tulajdonságok elfogadása elégedetté tesz bennünket. Ne
sóvárogjunk elérhetetlen dolgok után, vágyainkat a realitásokhoz kell igazítani,
így nem érhet bennünket nagy csalódás! Veszélyes, ha elveszítjük örömforrá-
sainkat, mivel ezekbõl tudunk nap mint nap újra feltöltõdni. Vegyük észre ezeket
az „akkumulátorokat”, hagyjuk, hogy átmelegítsék szívünket, lelkünket!
Mûködjünk magunk is mások örömére, ezáltal mi is boldogabbak leszünk! A
szeretetet nem pótolja semmi, a családnak fõ összetartó ereje kellene, hogy
legyen! Vigyázzunk rá, hisz létünk legfontosabb eleme!

Sokszor családban magányosnak lenni fájdalmasabb, mint az egyedüllét!
Sajnos ma mégis sok családban a kapcsolat kiég, érzelmileg sivárrá, üressé
válik.  Szeretet helyett a megszokás, vagy az anyagi érdek uralkodik, pedig az
odaadó, feltétel nélküli szeretet ad igazi boldogságot, nem a karácsonyfa alá
rakott ajándékcsodák. A pénz nem lehet az ember elsõdleges életcélja, teljes
életet a szeretet, a törõdés tud csak adni.  Ne sajnáljunk hát idõt szakítani
szeretetünk kifejezésére, ez lesz a legnagyobb karácsonyi ajándék! Örüljünk
együtt a gyermekekkel az ajándékoknak, együtt fedezzük fel a játék örömét!
Így nem ér véget a karácsony este az ajándékozással, hanem a  közös élmény
a családhoz tartozás csodás érzését erõsíti mindannyiónkban.

Kívánom, hogy minél többen élhessék át a szeretet ünnepének
meghittségét, melegségét!

Kállai Tünde
vezetõ védõnõ

Bár több mint kétezerféle gyógyító hatású növénybõl válogathatunk, ezek
közül az egyik legnépszerûbb a körömvirág.  Ezt a mediterrán területekrõl
származó, kora tavasztól késõ õszig nyíló, aranysárga virágú dísznövényt
nemcsak kertdíszítésre használják, de elsõdleges alkotóeleme sok gyógy-
hatású készítménynek is. 

A körömvirágot sokféle módon lehet alkalmazni: forrázat, kenõcs vagy tin-
ktúra formájában, de nem egy homeopátiás szernek is fontos alapanyaga. Levele
és virága fertõtlenítõ, sebgyógyító hatású, ezt már az ókori görögök is tudták. A
körömvirág illóolajat (mentont, izomentont, karvont, terpinént), karotinoidokat,
flavonoidokat, szaponinokat, szabad triterpéneket (faradiolt, taraxaszterolt),
poliszacharidokat, E-vitamint tartalmaz. A körömvirágról tudományosan bebi-
zonyították, hogy kiválóan alkalmazható epehólyag-gyulladás ellen, jó görcsol-
dó és fertõtlenítõszer. Belsõleg gyomor- és hólyaghurut, gyomor- illetve
nyombélfekély, nyirokcsomók gyulladásának kezelésére ajánlott. Gyakran
használják torokfertõzés vagy szájpenész esetén, mint öblítõ szert. 

Külsõleg használják visszérgyulladás, felfekvés, lábszárfekély, nyálka-
hártya-gyulladások, aranyér, ekcémák, sebek, egyéb bõrproblémák, méhc-
sípések esetén. E jótékony tulajdonságát használja ki a kozmetikai ipar, mely
elõszeretettel hasznosítja krémek, kenõcsök alapanyagaként. Bõrkiütések és
napégés okozta fájdalmak enyhítésére szintén ajánlják. A homeopátiás orvosi
gyakorlatban sebgyógyításra, fertõtlenítésre, zúzódások kezelésére alkalmaz-
zák. Szoptatós anyukák mellbimbója gyakran begyullad, körömvirágkrém
használatával jól kezelhetõ a gyulladt állapot.  

Hogyan használjuk? Tea: tegyünk 1 csészébe 1 teáskanálnyi szárított
körömvirágot, forrázzuk le, majd 10 perc elteltével szûrjük le. Naponta 3
csésze tea fogyasztása ajánlott. Lehûtve gargarizálásra is alkalmas. A teát
általában epebántalmak, gyomorgörcsök esetén fogyasszuk. Kenõcs: két
maréknyi friss körömvirágot dörzsöljünk szét, keverjük el 50 gramm vajjal,
hagyjuk állni negyedórán át, majd mullkendõn nyomjuk át. Ha kihûlt, tegyük
tiszta üvegbe, és hûtõszekrényben tároljuk. Bõrkiütésekre és napégés okozta
fájdalmakra ajánlott. Borogatás: forrázzunk le 1 csésze forró vízzel 2
teáskanálnyi szárított körömvirágot, majd 10 perc után szûrjük le. Borogassuk
vele a sérült felületet. Naponta 2-3 kezelés ajánlott. 

Ny. J.
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Almádi horgász

Bajnok születik?
Közel a karácsonyhoz, szeretném megismertetni Önöket egy fiatal hölgy

kiváló teljesítményével. 4 éves kora óta rendszeresen vesz részt a házi hor-
gászversenyeken, így szinte mindenki ismeri, aki kijár ezekre a rendezvények-
re. Azonban kevesen tudják, hogy nem csak helyi, hanem megyei, sõt, orszá-
gos versenyeken is kiváló eredményeket ér el. Beleszámítva a gyermek kate-
góriában elért gyõzelmeit is, túl van már az 50 aranyérmen, és ezek között iga-
zán rangos versenyek is szerepelnek.

Herczeg Erzsébet jelenleg 14 éves, de teljesítménye felülmúlja sok felnõtt
horgász eredményeit is. Ezt az is bizonyítja, hogy idén nyáron, június 10-én a
Nagybivalyos horgásztavon megrendezett megyei bajnokságon utánpótlás ka-
tegóriában egymaga több halat fogott, mint a nõi kategória összes indulója.
Ezzel elnyerte kategóriájának elsõ helyezését, és lehetõséget kapott, hogy a
megyei csapattal induljon az országos bajnokságon, ahol a csapat 5. helyezést
ért el. 

De ez csak egy a sok közül. Az ország szinte minden pontján (Balaton part-
ja, Pápa, Mezõtúr és még sorolhatnánk) indul az „egész család” versenyeken
és mindenhol kiválóan szerepelnek. 2005-ben A Balatoni Halak Napja nevet
viselõ rendezvényen minden létezõ kategóriában a Herczeg család hozta el az
elsõ díjat. Kivételt csak a legidõsebb versenyzõ jelentett, azonban itt is egy al-
mádi horgász, nevezetesen Kalocsay László kapta az oklevelet.

Eleinte Almádit képviselte a versenyeken, de az utóbbi idõben elismerés
hiányában saját csapatnéven, Herczeg Team néven indult. A jövõben azonban
ez ismét változhat. Kiváló eredményeire már többen is felfigyeltek. Mezõtúr
csapatával már régóta jó viszonyt tart fent, és most felkérték, hogy a jövõ évi
versenyeken az õ csapatukban induljon. Ezen túl Szolnok megye csapata is
megkereste ugyanezzel a kéréssel. A fiatal hölgy az ismerõsökre való tekin-
tettel Mezõtúrt választotta, ahol reményei szerint sokat fog még fejlõdni, és a
jövõben is jobbnál jobb eredményekkel büszkélkedhet. Eddigi versenyeire
édesapja készítette fel, de úgy érzik, hogy ennél többet tõle már nem tanulhat,
és a sok apró trükköt, amik a profik sajátjai, csak profiktól lesheti el.

Eddigi büszkesége az idén megszerzett megyei elsõ helyezett, de maga-
sabb célok is lebegnek elõtte. Szeretne ismét kijutni az országos versenyre,
ahol jó eredményt akar elérni, hogy utána részt vehessen az egyik legnevesebb
nemzetközi horgászversenyen, a Horgász Világjátékokon. Ehhez azonban sok
gyakorlásra és tapasztalásra van még szüksége, de reméljük, és kívánjuk ne-
ki, hogy minél hamarabb teljesüljenek álmai!

Számfira Balázs

Egyrészt megnyertük a 2006. évi senior bajnokságot A60-as kategóriában
(70 éves Knauer József vezetésével), másrészt sikerült egy hibátlan eredmény-
nyel elnyerni az egyik fordulót (Baross Gábor csapata). Ez utóbbira már na-
gyon régen nem volt példa… De vegyük sorjában! 

A versenyek a MTSZ Versenyszabályzat szerint kerültek megrendezésre,
a bajnokságba év elején neveztünk két csapattal, „két rivális” vezetésével a
Fõdolomit és a Júra csapattal. A szabályok szerint a csapat összetételében fe-
le-fele arányban lehettek 60 éven aluliak. A csapatkapitányok 5-5 versenyzõt
vihettek magukkal a bajnoki versenyekre. Az év legjobb öt eredményét veszik
figyelembe a bajnokság eredményeként. Közhelyek írása helyett a két csapat-
vezetõ nyilatkozzon. Knauer József: „Megnyugvás számomra, hogy még min-
dig tudok tájékozódni…., tudok mozogni…., hazatalálok”. Baross Gábor lap-
zártáig nem nyilatkozott, de az eredményeit (idõ + feladatok /itiner, fésû, tá-
volságmérés, stb./ + bójatévesztés) nagyon elégedetten nézegette a célban. 

A versenyeken légvonalban általában 7-8 km-es pályák voltak, átlag 20 fel-
keresendõ objektummal, kötött idõs menetidõkkel. A kitûzött pontokat rend-
szerint ifjabb sporttársak rejtik el, lehetõleg térképhibás területen. A valóság-
ban átlag 15 km, avarban elásott, cikk-cakkban elhelyezett bójákat keresgé-
lünk. Utána loholunk, hogy ne legyen késés…. 

Kik voltak 2006-ban az OB I. helyezett csapat tagjai? Bauxitkutató TSE,
Balatonalmádi, „Júra” csapat: Knauer József, Pál Gabriella, Schulteisz László,
dr. Kovács Györgyné, Nagy Rudolf. Akik viszont az év utolsó bajnoki fordu-
lóját (Gödöllõ, Köztársaság Kupa) nulla hibaponttal nyerték („Fõdolomit”,
fényképfelvételünkön láthatók): Baross Gábor, K. Gellai Mária, Knauer Anna. 

Következõ közgyûlésünket 2007. január 27-én tartjuk, jelentkezés január
20-ig Sütõ Margónál a polgármester hivatalban.

Köszönet az egy százalékért
A Bauxitkutató Természetjáró Sportegyesület (8220 Balatonalmádi,

Móra u. 5.) hálásan köszöni támogatóinak, hogy jövedelemadójuk 1%-át
felajánlották. Az átutalt összeget (187 ezer Ft-ot) nyugdíjasok, gyerme-
kek és kis jövedelmûek természetjáró rendezvényeken (gyalogtúrákon,
tájékozódási versenyeken) való részvételének elõsegítésére fordítottuk,
ill. fordítjuk. Ezen belül hozzájárultunk nyugdíjasaink budapesti város-
nézõ látogatásához is. Már megkaptuk az idei 1%-ot (202 ezer F-t),
amelynek felhasználásáról következõ közgyûlésünk dönt.

Reméljük, a jövõben is támogatnak bennünket. Adószámunk 18914836-1-19.

A Bauxitkutató Természetjáró SE hírei

Kettõs almádi siker az Országos
Túraverseny Bajnokságon

A Vörösberény Lovas Egyesület évzáró közgyûlésén több mint 110-en vet-
tek részt, hogy fölelevenítsék az eseményeket egy kiadós vacsora kereteiben.
Futó Kornél sajnálatosan korai halála miatt alelnököt is kellett választani. Az
új alelnök Molnár Enikõ lett. A tavaly Pannóniában kiállított karikatúrák a Lu-
dovikások életébõl Hosszúpihenõ címmel most a Berényi kultúrban látható-
ak. A kiállítást vitéz ifj. Káplán György nyitotta meg. 

A ló többek között azért is csodálatos állat, mert ebben a furcsa világban
ilyen közösségkovácsoló rendezvény keretén belül búcsúztathattuk el az évet.
Békés, szeretetteljes ádventet és karácsonyt, valamint egészségben gazdag új
évet kíván a lovas társadalom nevében minden kedves olvasónak

Szentesi István
VLE elnök

Évzáró és kiállítás

A Balatonalmádi SE serdülõkorú (14-16 év) labdarúgói sikeres évet hagy-
hatnak maguk mögött. Az elõzõ bajnoki idényben (2005/2006.) a Veszprém
megyei serdülõ bajnokság Balaton csoportját meggyõzõ fölénnyel zárta a
csapat, így elhódította a bajnoki címet. Az õsz folyamán az almádi fiúk foly-
tatták az elõzõ évek jó eredményeit. A bajnokság téli szünetében a balaton-
füredi csapattal együtt, pontegyenlõséggel állnak az élen. Remélhetõleg a
hasonlóan sikeres tavaszi mérkõzéseken megõrzi a csapat az elõkelõ
helyezését, és ismét sikerül a bajnokság élén végezni. 

A képen látható játékosok. Állnak (balról jobbra): Heilig András, Horváth
László, Szentesi Vajk, Koscsó Ádám, Keszey Dániel, Stiger Ádám, Bolla
Ádám, Meiczinger Marcell, Szolga Norbert, Polgár Dávid. Guggolnak: Vajai
Dániel, Csaplár Tibor, Nagy Gergõ, Otlecz Gergõ, Németh Gergõ, Vámos
Csaba, Fébert Ádám, Silye Sándor, Viszt Péter. (A képrõl Szolga István,
Csepely Dávid és Szalai Róbert hiányzik).

Eredményes év a BSE
serdülõ csapata mögött
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BALATONALMÁDI
PANNÓNIA KULTURÁLIS
KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

2006. DECEMBERI KÍNÁLAT

Balatonalmádi központjában, 13 lakásból és 8 üzletbõl álló

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

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

Irányár: 260.000,- Ft/négyzetméter

Lottó-Totó-Hírlap-Újság-Kávé-Ingatlanközvetítés-Kertépítés-
Hitelügyintézés-Értékbecslés 

Keresünk-Kínálunk ügyfeleink részére, eladó ingatlanokat.
Balatonalmádi-Balatonfûzfõ-Tihany vonzáskörzetében.

Címünk: Gold-Garden, Balatonalmádi, Jókai utca(Régi Mozi épülete).

Telefon:06-30-330-11-64, 06-30-277-65-64

December 15., péntek, 17 óra - Pannónia tehetségei - A Pannóniában mûködõ tánc-
csoportok bemutatkozása. Pannónia Balett Csoport, Acro Dance Rock & Roll SE, Rin-
gató Balaton Néptánc Csoport, Botorka Néptánc Csoport. Kb. 18 órától TÁNCHÁZ a Jur-
ta Zenekarral – a táncházat vezeti: Jakab László (Kiskurázsi Táncegyüttes). Helyszín:
Pannónia nagyterem.
December 16., szombat, 17 óra - Ismeretterjesztõ elõadássorozat az egyiptomi kul-
túráról – Negyedik elõadás. Az egyiptomi masszázs és a mágikus testszimbólumok.
Elõadó: Borza Attila – 70/263-93-52. Helyszín: Pannónia olvasóterme.
December 17., vasárnap, 16 óra - Karácsonyi hangverseny. Közremûködnek:
Vörösberényi Népdalkör, Kósa György Városi Zeneiskola növendékei, Balatonalmádi Vá-
ros Vegyeskara.  Helyszín: Pannónia nagyterem. 
December 20., szerda, 16 óra - Mindenki Karácsonya – Káptalanfüred. Helyszín: Bol-
dogasszony Kápolna. Szervezõk: Káptalanfüredi Fürdõegyesület és a Pannónia.
December 21., csütörtök, 16 óra - Mindenki Karácsonya – Budatava. Helyszín:
Budatava Rock Café terasza. Szervezõk: Pannónia és almádi segítõk. Támogató:
Budatava Rock Café. 
December 22., péntek, 16 óra - Mindenki Karácsonya – Almádi. Helyszín: Városház
tér – Pannónia elõtti platánsor. Szervezõk: Pannónia és almádi segítõk. 
December 23., szombat, 16 óra - Mindenki Karácsonya – Vörösberény. Helyszín:
Vörösberény – Templomtér. Szervezõ: Vörösberényi Polgári Olvasó Kör.
December 31–2007. január 1., szombat–vasárnap, 21-02 óra között PANNÓNIA
SZILVESZTER – BATYUS BÁL HAJNALIG TÓTH PISTÁVAL. Asztalfoglalás december 21-
ig az intézmény elérhetõségein – Tel.: 438-011; 438-956; Fax: 88/431-772; 
E-mail: pannoniakonyvtar@invitel.hu Helyszín: Pannónia nagyterme.
2007. január 1., vasárnap, 00.00 óra - ALMÁDI VÁROSI SZILVESZTER – TÛZIJÁTÉK ÉS
POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTÕ. Közösen meghallgatjuk a Himnuszt, majd a polgármes-
teri köszöntõt, s ezután, 00.30 órakor zenés, látványtervezett tûzijátékkal üdvözöljük az
újévet. A térre érkezõket finom étellel és forralt borral várjuk! Helyszín: Városház tér.
FIGYELEM! A PANNÓNIA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 
2006. december 23. és 2007. január 7. között ZÁRVA TART!
2006. december 22. péntek 14-19 óra között - szombati nyitvatartási rend szerint  
2006. december 31. szombat 21-02 óra között - Almádi Városi Szilveszter
Nyitás: 2007. január 8. hétfõ 10 óra

BOLDOG BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS
EREDMÉNYEKBEN ÉS SIKEREKBEN GAZDAG,

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN A 
PANNÓNIA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR!

A Pannónia fölhívása
Kedves Szülõk! 
Gyermekeik a Mikulás-rendezvények kapcsán a Kívánságfalra felírták karácsonyi kívánsá-
gaikat. Szeretettel várjuk Önöket a Pannónia elõterében, ahol elolvashatják ezeket! Keressék
ki az Önökre vonatkozó kéréseket és szerezzenek igazi örömet gyermekeiknek!

KÖZLEMÉNY
A Bauxitkutató Természetjáró Sportegyesület KIEMELKEDÕEN KÖZHASZNÚ
SZERVEZET ELEGET TÉVE TÖRVÉNYI KÖTELEZETTSÉGÉNEK ezúton
hozza nyilvánosságra 2005. évi mérlegének fõbb adatait. Bevételeink (ezer Ft):
elõzõ évi maradvány: 282, tagdíj: 134. Támogatások: városi önkormányzat: 611,
magánszemélyek (1%) 187, pályázatok: 505, rendezvények bevétele: 415, kamat-
bevétel: 2. Bevétel: 1, 854 ezer Ft. 2005. évi kiadások megoszlása (ezer Ft): anyagk-
tsg.: 502, munkabér: 0, szolgáltatás 343,  szövetségi tagdíj: 47, szállítási költségek:
511, nevezési, részvételi díjak: 207, szállás, étkezés: 0, bankköltség: 41, posta: 12,
egyéb: 3. Összes kiadás: 1,666 ezer Ft. Megtartottuk éves munkatervünk túráit, tel-
jesítménytúráit és túraversenyeit, egyesületünk alaptevékenységével összhangban.
Tevékenységünk célja továbbra is az, hogy elõsegítse az egészséges életmódra, a
természet szeretetére való ösztönzést, s ezekhez szükséges feltételeket biztosítsa.

A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ
ügyeleti nyitvatartási rendje

2006 December 21. csütörtök 9-1430 óráig
December 22. péntek 9-1200 óráig
December 27. szerda 9-1430 óráig
December28. csütörtök 9-1430 óráig
December 29. péntek 9-12 óráig

2007. január 2-tõl (keddtõl) az intézmény a megszokott nyitvatartási renddel
mûködik.

A pszichológus 2006. dec 13-án, ill. 2007. jan. 10-tõl fogadja a hozzá for-
dulókat, a megszokott rend alapján(14.30-tól 17.30-ig).

A jogi tanácsadás legközelebb 2007. jan. 18-án, az Idõsek Klubjában várja az
érdeklõdõket.(15.00-tõl 17.30-ig)

Szeretettel  kívánunk minden Balatonalmádiban élõ kicsinek és nagynak,
családban élõnek és egyedül lévõnek, reménykedõnek és bizakodónak, jó
egészséget, békés, örömteli karácsonyt, vidámabb, és egyre jobb új esztendõt!

A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ munkatársai
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SZEREZZEN JOGOSÍTVÁNYT HELYBEN
Az 1. sz. Gépjármûvezetõ-képzõ Munkaközösség 

Autós Motoros Iskola
kedvezményes elméleti tanfolyamot indít

(személygépkocsi, motorkerékpár, smkp kategóriában) 
2007. január 11-én, csütörtökön 17 órakor

Helye: az iskola ügyfélfogadó helyisége
Balatonalmádi, Jókai u. 1. (Ipartestület-Szolgáltatóház)

Igény esetén elõzetes egyeztetés alapján 
intenzív elméleti tanfolyamokat tartunk  a téli szünetben!

Karácsonyra ajándékozzon KRESZ oktatási utalványt!
Minden 2007. február 28-ig beváltott 4.000,-Ft értékû utalvány 4.500,-FT-ot ér!
Beszerezhetõ az ügyfélfogadáson H, Sz, P: 8-12, K, Cs: 13-17. Tel: 06/20/471-6988

Balesetmentes boldog új évet kívánunk!

T

APRÓHIRDETÉS

Jó állapotú régi könyveket, könyvtárakat vásárolok készpénzért. Tf.: 70/37-41-150.

Kertbarátaink vidám Márton napi pincelátogatáson-borkóstolón látták
vendégül zánkai barátaikat. Ízletes vacsora után zene és tánc következett. Kö-
szönjük, hogy városunk volt és jelenlegi polgármestere is megtisztelt bennün-
ket részvételével! Hangulatos Erzsébet-Katalin bált rendeztünk, sokak meg-
elégedésére. 

Amikor e sorokat olvassák, már hallhattuk Keszey János polgármester elõ-
adását Balatonalmádi és a vörösberényi városrész jövõjével kapcsolatban. De-
cember 18-án, 17 órakor „karácsonyi-elõzetes“ gyûlést tartunk. Várunk min-
den tagtársat és belépni kívánó leendõ tagot! Kellemes ünnepeket kívánunk
az Olvasóknak!

F. F.

Vörösberényi Fábián János Kertbarátkör
December: 6-án klubnap 16 órakor. Kártya, sakk, kötetlen beszélgetés.
13-án vezetõségi ülés 15 órakor. Klubnap 16 órakor. Kártya, sakk stb.
20-án zenés karácsonyi elõzetes vacsorával 16 órától. Születésnapi

köszöntések.
31-én  zenés szilveszteri rendezvény vacsorával 19-04 óráig.
Január 3-án klubnap 16 órakor. Kártya, sakk stb.
10-én klubnap 16 órakor. Kártya, sakk, kötetlen beszélgetés. Ea. Boros Gyula.
Megjegyzés: a rendezvényekre a befizetések a szokásos módon minden
szerdai napon 16-17 óráig lehet.

Boros Gyula klubvezetõ

Vörösberényi Nyugdíjas Klub

Báli meghívó
A Nõk a Balatonért Egyesület ismét megrendezi

városszépítõ jótékonysági bálját
2007. január 27-én 19 órai kezdettel a Ramada Szállóban

Jegyek rendelhetõk az Ottilia Vendéglõben
Telefon: 574 - 365

Ének és tánc a Gálán és a Ki mit tud-on
A nyugdíjasklubok és az idõsek „Életet az éveknek” megyei és országos szövet-

sége Gála és Ki mit tud mûsorokat szervezett megyei és országos szinten. A megyei
szövetség gálamûsorát Gyulafirátóton rendezték meg, amelyen a Vörösberényi
Nyugdíjas Klub népdalköre is részt vett. A jól szervezett rendezvényen a 2006. év
folyamán a zsûri által javasoltak vehettek részt. A szorgalmas és kitartó munka
eredményeként a kiválóak közül is a legjobbak között szerepelt a népdalkör.
Büszkék vagyunk rátok! 

Az országos szövetség Ki mit tud mûsorát Budapesten rendezték meg. Mivel
egy klubból egy csoport vehetett részt, így csak a táncosok mehettek. A kitûnõen
szervezett rendezvény második napján hét megye mérhette össze tudását. Az
értékelésen kiemelték a Vörösberényi Nyugdíjas Klub gyönyörû ruhába öltözött,
jól felkészült néptánccsoportját mint a kiválók közt is a legkiválóbbat, és ezt dísz-
oklevéllel ismerték el.

A Vörösberényi Nyugdíjas Klub vezetõsége és tagjai büszkék mindkét cso-
portra, akik nemcsak a helyi rendezvényeken, hanem azon túl is megmutatták,
hogy szorgalmas és kitartó munkával szép eredményeket lehet elérni. A vezetõség
és a tagság nevében köszönetemet fejezem ki mindkét csapatnak. A további
munkához jó egészséget, összetartást kívánunk. Csak így tovább!

Boros Gyula klubvezetõ
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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

VÁSÁROLJA MEG TÜZELÕJÉT NÁLUNK!
27 q felett az ár tartalmazza a házhozszállítás költségét is, 50 km-en belül.

Az ezen kívüli szállításra kérje egyedi, kedvezõ ajánlatunkat.
PONTOS MÉRÉS LENGYEL SZÉN KAPHATÓ Tel.: 06/30/9565-660

TÜZIFA
KONYHAKÉSZ KUGLI

BÜKK, GYERTYÁN, CSER, TÖLGY 1800,- Ft/q 1700,- Ft/q
AKÁC 2000,- Ft/q 1900,- Ft/q

SZÉN
Fûtõérték KJ/Kg ÁR

Lengyel feketeszén 22000-25000 3040,- Ft/q
Tisova dara /cseh/ 14665-15500 2150,- Ft/q
Tisova dió /cseh/ 14665-15500 2230,- Ft/q
Sokolovi kocka /cseh/ 14665-15500 2050,- Ft/q
Ledvicei dara /cseh/ 18000-19000 2620,- Ft/q
Ledvicei dió /cseh/ 18000-19000 2750,- Ft/q

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

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
BALATONALMÁDI VÁROS LAPJA

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

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

Felelôs vezetô: Tóth Zoltán
Tipográfia: Kiss Csaba

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

Czuczor Sándor, Sarusi Mihály,
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Tisztelt balatonalmádi polgárok!

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket,

egészségben, eredményekben gazdag

boldog új esztendõt kívánunk!

Fidesz Magyar Polgári Szövetség
balatonalmádi csoportja

SZEREZZEN JOGOSÍTVÁNYT HELYBEN!

a Baksai Autósiskolánál
Kellemes karácsonyi ünnepeket,

és balesetmentes boldog új évet kíván mindenkinek!
Meglepetésként adjon szeretteinek karácsonyra 

ajándékutalványt, a jogosítvány megszerzéséhez!

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

T

"BEZÁR a BAZÁR!"
De megtalál mindent egy helyen!

Értesítem kedves vevõimet, hogy a FÓRUMNÁL a

CIPÕVILÁG BEZÁR!

Az adventi hetek alatt még mindkét üzletben megtalálja

esetleges karácsonyi ajándékát!

A Baross úti CIPÕVILÁGBAN folyamatosan bõvülõ

árumennyiségbõl válogathat!

Kérésre karácsonyi ajándékutalványt is vásárolhat!

Decemberben vasárnap délelõtt is várom Önöket,

továbbra is hazai gyártók kiváló minõségû bõr lábbelijeivel,

szép harisnyákkal, táskákkal, övekkel...

Szeretetteljes boldog karácsonyt!

„Gyógyíthatatlan betegség nincs“

Hippokratész

TERMÉSZETGYÓGYÁSZATI

RENDELÕ
Balatonalmádiban

Rendel: Dr. Horváth Balázsné természetgyógyász

belgyógyász szakorvosi konzíliummal

Fülakupunktúra - Lézerterápia- Biorezonancia

Rendelõ: B.almádi, Baross G.u. 44. /Labor mellett/

Egész nap elérhetõ tel.: 06-30-348-96-21


