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C sónakkikötők A lm ádiban
I. rész

A hajóközlekedésbe 1889. jú lius 7-én kapcsolódott be A lm ádi, ad
dig csak csónakok já rtak  A lm ádi vizein. A csónakázás a szórakozás 
egyik form ája volt, sportolási lehetőséget is je len tve. Ennek egy va

lószínűleg legkorábbi dokum entum a, M árton A ntal Tekintetes N e 
mes Veszprém  Várm egye jegyző jének  1829. m árcius 18-án kelt ké

relm e a Tekintetes N em es K ápta lanhoz . A kérelem ben ism erteti, 
hogy egy barátságos kis ha jócskát m ulatságom ra építettem , csak

azt kéri, hogy ladikját a B alatonnak A lm ádi P usztánál levő  öblibe  
tarthassa, kijelentve, hogy egy talpalatnyi fö ld e t sem kívánok elfog
lalni. M árkus A ntal egyébként alm ádi szőlőbirtokos volt, így a K áp
talannak dézsm át fizetett, tehát szinte biztosra vehetjük, hogy m eg
kapta az engedélyt.

A V eszprém  cím ű hetilap  1881. jú n iu s 12-i szám ában m egjelen t 
tudósítás szerin t két csónakkal lett gazdagabb az A lm ádi Fürdő 
R észvénytársaság , egyiket V eszprém , a m ásikat A lm ádi névre k e 
resztelték . A nagyobb, 20 szem élyeset egy ó rára egy forin tért, a 
k isebb, 8-12 szem élyeset 50 k rajcárért lehete tt k ibéreln i. A B ala

ton  első gőzőse a K isfaludy, 1884. jú liu s  11 -én e lőször érkezett a l
m ádi vizekre, k ikötő  nem  lévén a fürdőháztó l k ikü ldö tt csónakok
kal szállíto tták  partra  a vendégeket. A 1888. pünkösdkor tarto tt 
idénynyitóró l adott tudósítás élénk lendü letkén t értékeli öt új csó 
nak beá llításá t, de nem  em líti, hány csónak van A lm ádiban ö ssze
sen.

Az első csónakkikötő közvetlenül a Remete patak torkolatánál volt, 
am it a tudósítások és az 1900-as évek elején kiadott képes levelező
lapok tanúsítanak. A képeken a stéghez kikötött csónakok mellett, sza
bad vízen horgonyzó csónakok is láthatók. A következő csónakkikö
tő a hajókikötő északi oldalához csatlakozott és 1913-ban m ár létezett, 
m ert a Balatoni Yacht Club 1913-ban alakult almádi osztályának kis 
„klubháza” ezen a kikötőn állt, m int ez képes levelezőlapokon látha
tó.

Schildm ayer Ferenc

Nézet a kikötőről a település felé. Látható a Kis Jancsi villa, a Kneipp-gyógy
ház és a védett tiszaháti nyárfasor. A sétány vége mellett folyik a Balatonba a 
Remete patak 1906 körül.

A csónakok mellett nyílt vízen horgonyzó vitorlások és csónakok látszanak 
1910 körül.

A csónakkikötő teljes képe a part felől. A kép jobb alsó sarkában látható a Re
mete patak torkolata 1910 körül.

Csónakkikötő a móló északi oldalán. A kis építmény a BYC almádi osztályá
nak „klubháza” volt 1913-1925 között.

A csónakkikötő, a fürdőház széle és a jégtörők.



Balatoni festmény, balatoni bor...

Veszeli budavári bem utatkozása
Novem ber 17-én a M agyar Borok Házában nyílt meg Veszeli Lajos k i
állítása , am elyet Czuczor Sándor nyitott meg. A z alábbiakban részle
tet közlünk a megnyitóból.

Huszonöt kép hullámokkal, csónakokkal és mólókkal nem  tűnik so
katmondónak, de a stég körül összegyűlt vadkacsák m ár felvillantják 
az úgynevezett normálistól eltérő látómező lehetőségét, sőt ígéretét. 
(Galád módon az irodám ban látható V öcsökvilág című képe m ost nem

lehet itt, de jelzem , hogy alulnézetben izgalm asabbak a dolgok: néha 
sokkal több látszik onnan, m int felülről egyesek hinnék.) Sirályok per
sze nem láthatók, de magányos és csoportos csónakok sejtetik a tájban 
élő em ber jelenlétét.

Balatonfüred, Balatonalm ádi és Csopak part-vonala van olyan izgal
mas, hogy még felzaklatott jelenünknek is üzenhessen. Üzen is a ba
latonfelvidéki tájra vigyázó tem plom tornyokkal, a nádasok által óvott 
öblökkel és a szőlőkre felügyelő présházakkal. A színek és az árnya
latok persze egyéni hangulatot, látásm ódot és filozófiát tükröznek, de 
vegyük észre az évszakok zordabb pillanataiban is az ott bujkáló de
rűlátást, az acélkék rianások közötti reményzöldet, am elyen a jégv i
torlások siklanak könnyedén.

M inden évszak, m inden hónap, sőt m inden nap m ást m utat a tó m el
lett, m ert az éles téli fény sarkosabban m etszi a tájat. Az őszi esti

csend narancsos derengése többet sejtet, m int gondolná az ember. 
Van, akinek fideszes fényben sejlik a táj, m ásnak bíborvörösben iz
zik az a szegm ens, am it lát - m indez V eszeli Lajos liberális ecsetve
zetésével. N em  po litikai érte lem ben persze, csak  úgy, m űvészi 
m eglátással...

H am vas Béla filozofikus m eglátással azt m ondaná, hogy „Az ivás
nak egy törvénye van: bárm ikor, bárhol, bárhogyan. K om oly idő, ko 
m oly em ber és kom oly nép szám ára ennyi elég“ . Képi nyelvre lefor
dítva és V eszeliesítve m indez az akárm ikor látott, akárhol tapasztalt 
és akárhogyan átélt élm ények m ind a balatoni tájban csúcsosodnak 
ki. N ádfélszigeteken és zsom békm aradványokon botorkálunk ecset
vonásai nyom án, am elyek letagadhatatlanul helybeliek, porhóban 
több m int sejtelm esek, felnagyítva és nyáriasítva pedig Füred és T i
hany között, vagy a K erekedi öbölben találjuk m agunkat. Felü lné
zetből az aszófői Ö reghegyről, vagy a csopaki szőlőnevelő dom bok
ról, illetve a vörösberényi M egyehegyről távolabbinak, m égis k ívá
natosnak tűnik az azúrkék világ odalenn a parton.

Pontosan bem érni csak H am vas B éla nyom án lehetne m indezt: 
„Volt idő, hogy egész télen csopakit ittam, egy kicsit sárgarózsaszín 
pezsgő italt, am ely bám ulatra méltó arányérzékével állt az édeskés és 
savanykás között. K ísérletet tettem  m ásokkal is, és nem  volt ember, 
akinél ne vált volna be. Ebből a borból három  és fél deci! Ilyen eg
zakt, kétszer kettő négy bor ez. Az Alm ádi kedveli a könnyű ebéde
ket és a délutáni alvást. A  Füredi a rom antikus. Az A rácsi bájos és 
egyszerű”.

Tessenek egyszer, m ajd többször m egpróbálni V eszeli-képeket 
Hamvas szemével nézni!

M ost ezen a rendhagyó és szem élyes em lékekkel tűzdelt k iá llítá
son V eszeli Lajos m indenkori önm agát, szuverén látásm ódját szeret
né azok elé tárni, akik eddig nem  ism erték unióssá tágult szűkebb b a
latoni pátriáját. Találjuk m eg m ost mi is saját kérdéseinket és h ite
les válaszainkat V eszeli Lajos képei közt önm agunkat keresve, és v i
gyük el hírét tiszta látásm ódjának. M egérdem li, m ert m egszenvedett 
érte, szüleivel együtt. M egérdem li, m ert m egszeretteti velünk a ha
zai közelm últat m éghozzá kontinentális keretbe illesztve. M egér
dem li, m ert senki más nem  tudna ilyen hiteles, európai tükröt tarta
ni egy ősi város tiszteletrem éltó polgárai és m inden kedves tárlatlá
togató elé.

(Felvételünket Zatkalik A ndrás , a Balatonfüredi Napló főszerkesz
tője készítette.)

Czuczor Sándor

Elhunyt Lázár Ervin
Az év végén örökre eltávozott közülünk 
Lázár Ervin Kossuth-, Pri m a Prim issim a-, 
József Attila-díjas író. A  Jelenkor, az É let és 
Irodalom, a M agyar Fórum  és a H itel volt 
szerkesztője, a gyerm ekirodalom  és a realis
ta elbeszélés m estere asszonyával, a pápai 
születésű, A lm ádit egykor veszprém i egye
tem istaként megism erő és m egszerető, férjé
hez hasonlóan kitűnő író Vathy Zsuzsával 

2005. őszén vásárolt nyaralót városunkban, így Lázár Ervint alm á
diként is búcsúztathatjuk. A tisztviselőtelepi ház új gazdájaként már 
nem  adatott idő arra, hogy alaposabban m egism erje városunkat, 
megismerje és m egszeresse az itt élőket. Tavasszal még elfogadta, 
hogy fővédnöke lesz a 2006-os Hattyú bálnak, ám szinte azonnal

kórházba került, a bálba el nem  jöhetett, a kórházból az útja m ár m ás
felé vezetett...

Lázár Ervin vérbeli dunántúli volt: (1936-ban) Pesten született, de 
a Tolna megyei A lsó-Rácegrespusztán töltötte gyerm ekéveit, kö
zépiskolát Szekszárdon végzett, az ELTE m agyartanári oklevelével 
Pécsett vállalt szerkesztői munkát. M ajd pesti lapoknak dolgozott, 
de visszatért gyerm ekkora káprázatos m esékkel-történetekkel teli 
tolnai világába: ott vett először m agának s családjának alkotóházat- 
nyaralóházat. Hogy a minap a m agyar tenger partját, A lm ádit válas
sza.

Sajnos - A lm ádiban - alig volt köztünk.
Attól még örökre bennünk m aradhat... az emléke, s könyveinek 

köszönhetően m egannyi gyönyörű története!
Vathy Zsuzsát - s gyerm ekeiket - várja A lm ád i... S.



Megkérdeztük 
a polgármestert
75 millió visszafizetése

75 millió forint céltám ogatást kell a városnak 
visszafizetnie a csatornaépítést támogató összegből. 
A csatornahálózatot bővítő beruházás értéke 580 
millió forint, az eredetileg elnyert állami céltámoga
tás 284 millió forint volt. A beruházással 843 ingat
lant kötöttünk a csatorna-hálózatra, egy-egy érintett 
290 ezer forintot fizetett. A csatornaépítésre a Bala
ton Fejlesztési Tanácstól 20, a megyei területfejlesz
tési tanácstól 31 millió forintot kaptunk.

A szabálytalanságot az Állami Számvevőszék 
vizsgálata tárta föl: az érintett utcákban csak az utol
só állandó lakos ingatlanáig lehet céltámogatással 
csatornát építeni, nálunk nem ez történt. A beruhá
zást december elején adtuk át, és a 31/2006. PM- 
ÖTM együttes rendelete szerint 75 millió forintot 
kell visszafizetnünk, illetve ennyiről kell lemonda
nunk a 2007-es költségvetésünk terhére. Ekkora ön
résszel a 2007-2013 közti pályázati lehetőségeket ki
használva 3-400 millió forinttal több jutott volna fej
lesztésekre! Mire e lap megjelenik, a költségveté
sünk ezzel a 75 millió forinttal szegényebb lesz.

Hiány 2007-ben, tervek 2010-ig
Sokkal jobbat nem ígér városunk 2007-es 1,5 mil

liárd forintos költségvetése sem: a hiány 116 millió 
forint. 2006-ban 29 millió volt a hiányunk; most 
azért terveztünk többet, mert a pályázati önrészre 
fejlesztési alapként 170 millió forintot szántunk. A 
75 millió, amit vissza kell fizetnünk valószínűleg ezt 
az alapot fogja csökkenteni. A II. Nemzeti Fejlesz
tési Terv nyújtotta lehetőségekkel élve azt tervez
zük, hogy többek közt ligeteink, a csatornahálózat, 
a vízelvezetés és az utak felújítására-bővítésére pá
lyázunk ebben az esztendőben.

2006 és 2010 között az egészségügyben létesít
mény-fejlesztést, az oktatásügyben a Györgyi isko
la tornaterem-építését, új óvoda létesítését tervez
zük, és döntenünk kell a volt Váci iskola sorsáról is. 
Folytatjuk a Wesselényi, előkészítjük a budatavai 
strand felújítását. Terveink közt szerepel az Ady 
Endre-Veszprémi úti csomópont kiépítése, az almá
di városközpont rekonstrukciója, járdák építése-ja
vítása, a Vörösberényi Mandulás felújítása, a vasúti 
aluljáró rendbetétele. Támogatjuk a vörösberényi 
református templom felújítását, a vallási turizmus 
fejlesztését, babakötvénnyel ajándékozzuk meg az 
állandó lakosok újszülötteit, s kezdeményezzük a 
vörösberényi művésztelep újraélesztését is.

Kelet-balatoni társulás
Megalakult Almádiban, Almádi központtal a ke

let-balatoni többcélú társulás, amely 12 település
28.000 lakosának az életét befolyásolja. (A 12 tele
pülés: Balatonalmádi és Balatonfűzfő város, Alsó
örs, Balatonfőkajár, Balatonkenese, Balatonvilágos, 
Csajág, Felsőörs, Küngös, Litér, Szentkirálysza
badja, Lovas község.) Elnöke Litér polgármestere, 
Szedlák Attila, a három alelnök: Majomé Kiss Zsu
zsanna fűzfői, Forró Zsolt főkajári polgármester és 
jómagam. A társulás többek közt a közoktatás, a csa
ládsegítő tevékenység és a gyermekjóléti munka 
összehangolására vállalkozik. A többcélú társulás 
Almádinak körülbelül nyolcmillió forint többletfor
rást -  normatíva-kiegészítést - biztosít.

Ezúton kívánok boldog új évet a lap minden olva
sójának!

Keszey János

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A 2006. utolsó képviselő-testületi ülésére 

december 14-én került sor. A polgármester 
tájékoztatást adott a legutóbbi ülés óta tör
tént fontosabb eseményekről. Ezt követően 
Gruber Sándor rendőrkapitány tájékoztatott 
a város közbiztonsági helyzetéről. Két témát 
emelt ki, nevezetesen a télre bezárt nyaralók 
biztonságát, valamint a trükkös lopások elő
fordulását. Figyelembe ajánlotta a téli köz
lekedés feltételeit, azaz a megfelelő sebes
séget és felszerelést.

Megtárgyalta a testület a 2006. évi költ
ségvetés módosítását a november 30-ig is
mertté vált változások függvényében, 
amelyről rendeletet alkotott. Lényeges napi
rend volt a helyi adókról szóló rendelet mó
dosítása. Ez elsődlegesen az idegenforgalmi 
adót érinti, mely 300 forintról 330 forintra 
emelkedik 2007-ben. A helyi adókat szabá
lyozó törvény értelmében 347,5 forint lehet
ne ez az összeg. Egyébként a környező tele
pülésekhez igazodik a 330 forint/vendégéj
szaka összeg.

Bálint Sándor oktatatási és kulturális bi
zottsági elnöke előterjesztésében tárgyalta a 
testület a Pannónia 2007. évi munkatervét, 
amelyet jóváhagyott. Keszey János polgár- 
mester előterjesztette a képviselő-testület 
2007. évi munkatervét. A testület elfogadta 
a lényegében törvényileg kötelező témakö
röket tartalmazó tervet azzal, hogy az min
denkor kiegészül az éppen aktuális témák
kal. Következett a bizottságok elnökeinek 
előterjesztésében, a külső szakértők megvá
lasztása. A képviselő-testület egy kivétellel 
az előterjesztésben javasolt személyeket, 
egyenkénti szavazással megválasztotta.

Dr. Szűcs Sándor jegyző előterjesztésé
ben tárgyalta a képviselő-testület a 2007. évi 
települési szilárd hulladék kezelésének dí

ját. A korábbi egyeztetés szerinti 10 %-os 
emelés került elfogadásra a következők sze
rint: állandó lakos bruttó 14.755 Ft/év (58 
ürítés), nyaralótulajdonos bruttó 8.395 Ft/év 
(33 ürítés).

Részletesen tárgyalta a képviselő-testület 
a Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társu
lás megállapodását, amelyet jóváhagyott az
zal a megkötéssel, ha bizottság alakul a tár
suláson belül, abban többségben legyenek a 
helyi választott képviselők. A következők
ben szociális és gyermekjóléti intézmény- 
fenntartó társulatot hozott létre a testület, 
Alsóörs és Szentkirályszabadja községek 
önkormányzatával közösen. Ennek megfe
lelően elfogadásra került a szociális alap
szolgáltató központ alapító okiratának mó
dosítása.

Keszey János polgármester előterjeszté
sében tárgyalta és elfogadta a képviselő-tes
tület a hajléktalan személy ellátásáról szóló 
megállapodást a Magyar Vöröskereszt 
Veszprém Megyei szervezetével az eddigi 
gyakorlatnak megfelelően. A testület három 
pályázó közül a GLÓRIA IT Kft. ajánlatát 
fogadta el a köztemetés kegyeleti feladatai
nak ellátására vonatkozóan. Több eseti je 
lentőségű napirendi téma megtárgyalása és 
elfogadása után a testület a helyi német ki
sebbségi önkormányzattal kötendő együtt
működési megállapodás tervezetét tárgyalta 
és azt elfogadta.

A képviselő-testület tárgyalta Szentkirály
szabadja településrendezési tervét, mint a 
törvényből fakadóan érintett szomszéd tele
pülés. A testület hiányolta és utólagos meg
küldését kérte a  „környezeti vizsgálat” mun
karészt, ugyanis e nélkül nem tárgyalható és 
véleményezhető a rendezési terv.

SF

BURSA HUNGARICA 
PÁLYÁZATOK

Balatonalmádi Város Képviselő-testülete 2006. 
november 30-i ülésén 221/2006. (XI.30.) Öh-val 
döntött a 2007. évi Bursa Hungarica Felsőokta
tási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokról. Eb
ben az évben „A ” típusú pályázatra 36 érvényes 
pályázat érkezett. ”B ” típusú pályázónk nem volt.

A Bursa Hungarica ösztöndíj helyi keretössze
gét az önkormányzat 146/2006. (IX.7.) sz. határo
zatával 500.000, Ft-ban határozta meg. Az Okta
tási Minisztériummal kötött általános szerződési 
feltételeknek megfelelően ebből az összegből kell 
a kiválasztott hallgatóknak 10 hónapon keresztül 
(havi azonos összegű) támogatást nyújtani. A 
döntés értelmében: 25 pályázó részesül 10x2.000 
Ft/hó támogatásban. 11 pályázó kérelmét nem 
tudja támogatni az önkormányzat.

Az eredményesen pályázók bírálati lapjait a 
megyei önkormányzatnak, a nem támogatott pá
lyázatokat az OM Alapkezelő Felsőoktatási Pá
lyázati Osztályának küldjük tovább. (Ezt az ös
szeget a Veszprém Megyei Önkormányzat és az 
Oktatási Minisztérium még kiegészítheti.)

A döntésről minden pályázót névre szóló levélben 
értesítünk, és közzé tesszük a névsort Balatonalmádi 
város honlapján és az önkormányzati hirdetőtáblán.

Rásky Mihályné, oktatási referens

Csepregi Éva a Pannónia egyik nagy sikerű 
Mikulás-napi műsorán a gyermekekkel. 
(Pászti György felv.)



Veszprémvármegye
Veszprém: város és megye együttműködése
Együttműködésre van szükség ahhoz, hogy Veszprém város és Veszprém megye önkor
mányzata csökkenthesse a kormányzat vidéket is sújtó intézkedéseinek káros hatásait -  hang
zott el Lasztovicza Jenő megyei közgyűlési elnök és Debrecenyi János polgármester közös 
megyeházi sajtótájékoztatóján. Összességében mintegy másfélmilliárd forint a megye 2007-es 
költségvetési hiánya (ebből 650 millió forint hiány a megyei kórház működtetését érinti), a kor
mány a megyei hatóságok sorát szünteti meg s veszik át tevékenységüket a fehérvári székhe
lyű régiós intézmények -  ez elbocsátásokkal, s vidékünk szerepének a csökkenésével is jár. A 
központi költségvetési hozzájárulás csökken, nő a forráskivonás, a megyei intézmények fela
datai viszont több tekintetben növekednek. Jövőre a város és a megye önkormányzata is 
takarékosságra kényszerül, de a közös fenntartású intézmények támogatásában az eddigieknél 
nagyobb az összhang a két önkormányzat között. Például a megyei kórháznak orvosi műszer
vásárlásra a város - pénzügyi nehézségei ellenére - a tavalyi 22,9 helyett 25 millió forintot biz
tosít (a kórháznak összesen 130 millióra van szüksége a legfontosabb orvosi berendezések 
sürgős beszerzésére). Az ésszerűség jegyében tervezik, hogy a városi rendelőintézet és (a kor
szerűtlen) hétvégi orvosi ügyelet a megyei kórházba települ. A megyeszékhely összesen 50 mil
lió forinttal járul hozzá jövőre a megye és a város által közösen fenntartott intézmények 
működtetéséhez. Az új év kihívásai az együttműködésnek is köszönhetően kezelhetők -  
hangsúlyozták a két önkormányzat vezetői. Veszprém és a megye a továbbiakban együtt lép föl 
például a Varsány-Győr közti vasútvonal megmentéséért, az idegenforgalom és a gazdaság más 
ágazatainak a lehetőségeit is befolyásoló útépítésekért, a környezet megóvásáért.

Legjobb sportolóink
Hagyomány, hogy a Veszprém Megyei Sporthivatal és a Sporttanács díjazza az esztendő legjobb 
eredményt elért sportolóit. Idén is átadták az év legjobb sportolója címeket, a Tüskés Endre-díjat, 
valamint a szakszövetségek elismeréseit. A sportnagyságokat a Megyeháza Szent István ter
mében díjazták. Lasztovicza Jenő ünnepi beszédében hangsúlyozta, a megyénkben élő, közülünk 
való sportolók elismerése a megyei önkormányzat kötelessége. A megyei közgyűlés elnöke 
kiemelte, az eredményekért köszönet jár a családtagoknak, és az edzőknek is. Az ünnepségen 
átadták a korábbi sportigazgatóról, Tüskés Endréről elnevezett díjat is. Az elismerést Tüskés 
Tivadarné, az egykori sportember édesanyja Kuti Csabának (a Veszprém Megyei Önkormányzat 
volt elnöke), dr. Soós Kálmánnak (Veszprém Megyei Kézilabda Szövetség), és Sinka 
Endrénének (Veszprém Megyei Röplabda Szövetség) adta át. A sportolókat nem és korcsoport 
szerint díjazták számos kategóriában. Donát Tamás harminc éves újságírói tevékenységéért 
kapott elismerést.

Irodalmi lap nélkül
Megyénk irodalmi folyóirat nélkül marad -  tudták meg az irodalombarátok a december 7-én 
Veszprémben megtartott Új Horizont esten. A Raffai István által szerkesztett lap jövőre már 
a 35. évfolyamába lépett volna, ám a magyar művelődési-művészeti életet érintő megszorító 
kormányzati intézkedések miatt az anyagi ellehetetlenülést megérő folyóiratnak az idei 4. volt 
a búcsúszáma, a továbbiakban az Új Horizont nem tud megjelenni. Ehhez hozzájárulhatott, 
hogy -  mint a minap a Napló a lap főszerkesztőjének fölróta -  túl sok nemzeti szellemű toll
forgató és közéleti ember szerepelt a veszprémi folyóiratban, ami nyilván nem előny bal
liberális kurzus idején. A búcsúesten Sára Sándor mutatta be Nehézsorsúak című könyvét, 
amely a szovjet lágerok, a GULÁG világát megjáró, a megszállók által ártatlanul elítélt mint
egy százezer magyar polgári személy Szovjetunióbeli börtönélményeiből ad ízelítőt. Az Új 
Horizont utolsó számában almádiak is szerepelnek, ugyanis az Öreghegyen innen, Öreghe
gyen túl című írásban Keszei József és Walterné Rózsa mama is bemutatkozik.

Almádiak
A Káptalanfüreden élő Bajcsy Gézáné nyugalmazott magyartanár is szerepel az Újbudai 
pedagógus portrék című kötetben, amelyben azok az óvónők, tanítók s tanárok szólalnak meg, 
akik a főváros XI. kerületének tanintézeteiben több évtizeden át kiváló oktató-nevelő munkát 
végeztek. Bajcsy Gézáné Aki szeret, az ad és kap címmel számol be változatos tanári 
pályájáról.
Ót éve, 2001. december 9-én hunyt el Kurucz György ny. vörösberényi református lelkész. 
Az évfordulón a Vörösberényi Horváth József Honismereti Egyesület koszorúzással egy
bekötött megemlékezéssel tisztelgett sírjánál a Veszprém-Alsóvárosi temetőben.

Rendőrségi hírek
Az elmúlt időszakban 15 bűncselekmény elkövetése okán rendeltünk 

el nyomozást. Többségében betöréses lopások szerepeltek a bejelentések
ben, így a Malomvölgyi útról, a Rákóczi utca egy lakóingatlanából, a Szú
nyog utcából, valamint a Megyehegy több nyaralóingatlanából kaptunk 
ilyen jellegű bűncselekmények elkövetéséről bejelentést. Sajnos jelentős 
tételt képviselnek az ittas vezetés vétsége miatt indított eljárások is. Igaz, 
az elkövetők között csak egy helyi polgár akadt, a többiek átutazóban vol
tak városunk területén, amikor is a rendőri ellenőrzés során kiderült, hogy 
a járművezetés megkezdése előtt szeszes italt fogyasztottak. Két munka
helyi lopásról érkezett bejelentés. Ez utóbbiaknál készpénz, mobiltelefon, 
illetve kerékpár szerepelt. Kaptunk bejelentést lakóközösségtől is egy is
mert személy ellen csalás, sikkasztás miatt.

Egy kiemelten súlyos közlekedési baleset helyszínénél kellett az elmúlt 
időszakban intézkedni. A Szúnyog utcai vasúti átjáróban tilos jelzés elle
nére hajtott be egy személygépkocsi, és a Budapest-Tapolca között közle
kedő gyorsvonat elütötte a járművet. A helyszínen mindkét utason ugyan 
könnyű sérüléseket diagnosztizáltak a mentők, azonban biztonság kedvé
ért mindkét idős embert kórházba szállították. A járművet vezető hölgy né
hány nap múltán sajnos meghalt a kórházban, és a vizsgálat feladata 
lesz tisztázni, hogy halála összefüggésben van-e a balesettel.

Az ittasságról szólva meg kell állapítanom, hogy nem csökken az ilyen 
állapotban volán mögé ülők száma. Úgy tűnik, semmi sem változott, leg
feljebb a magyarázatok lettek változatosabbak, amelyek azonban utólag 
már teljesen feleslegesek, hiszen nem adnak, nem adhatnak felmentést a 
büntetés alól. Úgy látom, hogy a büntetési tételek emelkedése, a vezetői 
engedélyek bevonásának következetes gyakorlata sem képes változtatni 
ezen a kedvezőtlen helyzeten. Ugyanezt lehetne megállapítani a közleke
dési baleseteket illetően is. Ugyanazok a kiváltó okok szerepelnek tovább
ra is dobogós helyen, mint a figyelmetlenség, a közlekedési szabályok dur
va megsértése, az agresszív, a mások érdekeit figyelmen kívül hagyó ve
zetési stílus. Ezen a kedvezőtlen helyzeten nem érhető el mindaddig érzé
kelhető változás, amíg maguk a járművezetők nem változtatnak. Előttünk 
a tél, amelyre külön is fel kell készíteni a járműveket (téli gumi, az autó 
műszaki állapota, hólapát stb.). A hirtelen kedvezőtlenné váló útviszonyok 
nagyon komoly gondokat okozhatnak.

Az év vége alkalmat ad arra is, hogy néhány az évre jellemző tapaszta
latot átgondoljunk, következtetéseket vonjunk le annak érdekében, hogy a 
munkánkat a következőkben hatékonyabban tudjuk végezni. A közel- és 
távoli jövő rendőri munkájában megítélésem szerint nagyon fontos szere
pet kell kapnia a polgárőr egyesületekkel történő együttműködésnek. Kü
lönösen például a jelen időszakban a külterületek közbiztonsági ellenőrzé
se, valamint a nagyobb bevásároló helyek, forgalmasabb parkolók ellen
őrzésében segíthetik a rendőri munkát. Ez a feladat áll előttünk télen is. 
Meg kell őriznünk közösen a nyaralók biztonságát, továbbá az idős korú
ak fokozott védelmét is garantálnunk kell. Nagyon jó visszhangot keltett 
a városban, hogy az iskolakezdés előtti órákban a polgárőrök segítik a 
gyermekek biztonságos közlekedését, és most a téli szünet idején a bal
esetmentes szünidő eltöltésében is fontos feladatuk van. Fenn kell tarta
nunk, és minden lehetséges eszközzel erősítenünk kell az együttműködést 
az önkormányzatokkal, képviselőtestületekkel, hiszen rajtuk keresztül 
kaphatunk közvetlen visszajelzést munkánk minőségéről, továbbá azokról 
a problémás területekről, melyekre fokozottabb gondot kell fordítanunk.

Régi hagyomány már az is, hogy minden évben meghívjuk nyugdíjas 
kollégáinkat egy baráti vacsorára. Ezt az alkalmat használjuk fel arra, 
hogy tájékoztassuk őket kapitányságunk életéről, helyzetéről, és kikér
jük tanácsaikat terveinkkel, elképzeléseinkkel kapcsolatban. Ezt a na
gyon fontos hagyományt meg kívánjuk a jövőben is őrizni.

Ha már a hagyományoknál tartunk, kérem, engedjék meg, hogy jókí
vánsággal fejezzem be cikkemet. A kollégáim és a magam nevében min
den újságolvasónak boldog új évet kívánok!

Grúber Sándor r. alezredes 
rendőrkapitány

Felhívás a vízmérő elfagyások megelőzése érdekében
A víziközmű szolgáltatók által folytatott tájékoztató tevékenység ellenére az elmúlt 

években a hideg időjárás következtében tömegessé vált a vízmérők elfagyása. A károk 
megelőzése érdekében ezúton felhívással fordulunk Tisztelt Fogyasztóinkhoz.

A vízmérő elfagyások túlnyomó többségben a kellő gondosság hiánya miatt 
alakulnak ki. Sajnos gyakran nem fordítanak kellő figyelmet a vízmérők 
megfelelő szigetelésére, takarására. Az aknafedelek akár gondatlanságból, akár 
lopásból bekövetkező hiánya is okozhat fagyást. A gond a legtöbb víziközmű 
szolgáltató területén jelentkező országos jelenség.

A víziközmű szolgáltatást szabályozó 38/1995 (IV.5.) kormányrendelet 
értelmében az elfagyást megelőző intézkedések elmulasztásából adódó költségek 
(vízmérő javítása, pótlása, szerelése, hitelesítése) a fogyasztót terhelik. A károk a 
szolgáltatás helyreállítását és az elfolyt vízmennyiséget tekintve több tízezres 
nagyságrendűek is lehetnek. A szolgáltatókra pedig a megszaporodó meghibá
sodások és a kialakult vitás helyzetek kezelése ró jókora terheket.

A megelőzés érdekében honlapunkon, valamint a helyi, megyei és országos 
sajtóban próbáljuk fogyasztóink figyelmét felhívni a problémára. Nehezíti a helyzetet, 
hogy a DRV Zrt. -  a működési területén fekvő Balaton és Velencei-tó környéki 
nyaralóingatlanokból adódóan -  nagy számú idény-fogyasztóval rendelkezik. Ők és 
az ilyen szempontból hasonló helyzetben lévő pincetulajdonosok gyakran csak 
tavasszal észlelik, hogy az elfagyás következtében jelentős károkat szenvedtek.

A mérőelfagyás megelőzése érdekében javasoljuk, hogy a Fogyasztók gon
doskodjanak az alábbiakról.

• A vízmérőakna belső felületét megfelelő szigeteléssel javasoljuk ellátni. A 
szigetelés az akna mennyezetére és az oldalfalakra is javasolt. A 
szigetelőanyag tekintetében fontos, hogy nedvesség hatására ne veszítsen 
szigetelőképességéből, alkalmazható pl. hungarocell. A hőszigetelés 
mértéke mindenkor függ a külső hőmérséklet alakulásától.

• Az aknafedlap illeszkedését, megfelelő zárását ellenőrizni kell. Nem lehet
nek hézagok, ahol a levegő az aknába áramolhat. A lebúvónyílást záró 
aknafedlapot szintén hőszigetelő anyaggal javasoljuk ellátni, annak rés
mentesen záródnia kell.

• Az esetleges vízelfolyások megelőzése érdekében javasoljuk, hogy a téli, 
használaton kívüli időszakra a vízmérő előtti, közterület felé eső csapot 
ideiglenesen zárja el!

• Javasoljuk továbbá a télen nem használt ingatlanok rendszeres időközönként 
történő ellenőrzését, vagy megbízott útján való ellenőriztetését az esetlegesen 
bekövetkező károk mihamarabbi észlelése érdekében.

Kérjük Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a károk elkerülése érdekében szükséges 
intézkedéseket még a fagyok beállta előtt tegyék meg!

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.



1956, Balatonfűzfő
A négy vértanúból három 

a berényi temetőben nyugszik
(...) A gyárat, ami akkor, a hazai lőpor- (lőszer-) és robbanóanyag gyártás egyik legfontosabb 

helyszíne volt, rendkívül szigorú őrizet védte; a kék paszományos ÁVO. (Akkor már a korábbi 
Államvédelmi Osztályt -  ÁVO-t - Államvédelmi Hatóságnak - ÁVH-nak - nevezték.)

A Gyártelepen régen a gyárőrség külön, önálló laktanyában volt elszállásolva. A második vi
lágháború után, ebből a laktanyából alakították ki az Állami Általános Iskolát. Amikor a szocia
lista munkaverseny (Ebben az Iskolában Szocialista Munkaverseny folyik! -  ez volt a régi gyár
őrség laktanyájára, az én iskolámra pingálva, úttörőségem idején túl is, úgy 1962-ig.), és a terme
lés védelme megkövetelte a rendkívül éber őrzést, a Litéri kapun kívül újabb laktanya létesült, ez 
volt az ÁVÓ laktanyája.

Ahogy október 23. után felborult az ország addigi „rendje”, a gyár őrzésére ide telepített világ
végi kommandó (ártatlan és ártalmatlan kiskatonák serege) a szélrózsa minden irányába szétröp
pent, azaz futott, ki merre látott, messze az Alföldre. Akinek szerencséje és bátorsága volt, szerzett 
magának civil ruhát, akinek nem, alsóneműben menekült, anélkül, hogy üldözték volna, az „ese
mények” hírének hallatára. Nem volt senki felettes, aki tartóztatta volna őket. Máig bízom abban, 
hogy útközben a Jó Isten segítette őket és bántódás nélkül hazaérkezhettek otthonukba. (...)

Egy ilyen komoly és fontos hadiipari kapacitás, mint a Nitrokémia Nemzeti Vállalat, még normá
lis körülmények között sem maradhat komoly, fegyveres őrzés nélkül, nemhogy ilyen feszült nemzet
közi helyzetben (Szuez...). Ezért, és a forradalmi helyzet miatt kézenfekvő volt, hogy az elmenekült 
gyárőrség (ÁVÓ) helyébe önkéntesen szerveződő nemzetőrség álljon a gyár és a lakosság védelmére.

A gyárőrség többnyire a dolgozók köréből verbuválódott, de a lelkesedés egyetemistákat és kö
zépiskolásokat és ipari tanulókat is közéjük vitt. Egyenruhájuk nem volt, mivel a hátrahagyott 
ÁVH-s öltözetet senki sem vette volna magára. Leginkább az akkor divatos, gumírozott vászon 
viharkabátot viselték, nemzetiszín karszalaggal. Fegyvert, az orosz dobtáras géppisztolyt, vagy 
marokfegyvert és lőszert kaptak az elhagyott laktanyából, és megszervezték az állandó, teljes őr
zést, nemcsak a gyár, hanem a lakótelep területén is. (...)

Negyedikén hajnalban riadtan ébresztett bennünket Édesanyánk. A rádióból méltóságteljes, ko
mor zene szólt, ötpercenként bejátszották Nagy Imre közleményét, mely inkább volt kétségbeej
tő, mint buzdító: „Ma hajnalban a szovjet csapatok megtámadták hazánkat, a Magyar Köztársa
ságot. Csapataink harcban állnak, a kormány, a helyén van. Ezt közlöm az ország népével, és a 
világ közvéleményével”. Hitetlenkedve, kétségbe esve és összetörve hallgattuk, de még nem ad
tuk fel a reményt, hittük, hogy a kivonuló csapatok maradékát mégis legyőzheti a lelkes forradal
mi sereg, akik már tanúbizonyságot tettek elszántságukról, bátorságukról, és erejükről a harcok 
kezdetén. Abban is bíztunk, hogy a világ nem nézi tétlenül ezt az orv támadást, hanem azonnal 
rohan segítségünkre. A hírek is erről szóltak.

Virradatra, a gyakori fegyverropogás meggyőzhetett bennünket a helyzet kilátástalanságáról. Aztán 
jött a hír, a gyárőrség négy fiatal tagját, akik a gyár-kerítésen kívül voltak szolgálatban, lelőtték. (...)

Vasárnap van, és semmi mozgás a szabadban. Lassan megérkeznek az első hiteles hírek a gyá
ri telefonhálózaton keresztül a hajnali eseményekről. Már tudhatjuk, hogy halottak vannak. Az 
egyik, Kertai Misi, őt mindenki ismeri. Alig múlt 18. Most holtan fekszik valahol. Vele volt Ba
lassi Sanyi, őt Veszprémbe vitték reggel, talán még él. A két másik fiú, Balogh Ferenc és Schiszler 
Jóska, halottak szintén. Ők nem gyártelepiek.

Vajon mi történt? Miért és hogyan? Egyelőre senki sem tudja. Találgatás, okok, miértek, fáj
dalom, szánalom, félelem és kétségbeesés. Először úgy mondták, tűzharc volt, abban estek el. Ké
sőbb, napok múltán megtudtuk, hogy orvul lőtték le őket. A 72-es úton, a gyár kerítésén kívül, az 
út menti árokban fekve őrködő fiúk az érkező gépkocsioszlopot próbálták volna megállásra inte
ni. Látva azonban, hogy orosz katonaság vonul, észlelve a túlerőt, megadták magukat. Hiányos 
orosz nyelvtudásukkal közölték, hogy a gyárat őrzik, mire, lefegyverezve, feltessékelték őket a 
leghátsó teherautóra, és elindultak a gyártelep irányába.

Bekanyarodva a lakótelepi bevezető útra, a gépkocsi megállt, és a hátul álló négy fiatalt egy gép
pisztoly-sorozattal leterítették, úgy, hogy azok az úttestre zuhantak. Hárman a helyszínen belehaltak 
sebesüléseikbe, Balassi Sanyi ágyéki és combnyaki találatokkal, nagy vérveszteség árán nehezen el
kúszott a körülbelül százötven méterre lévő gyógyszertárig, de erőtlen kopogására nem nyitottak aj
tót. Csak virradatkor észlelték az ajtó előtt vérben fekvő sebesültet, és nagy-nehezen, alkalmi teher
autós fuvarral sikerült a veszprémi kórházba bevinni, ahol ellátták sebeit. Miután az oroszok és az 
őket kiszolgáló ÁVH megtudta, hogy Sándor él még, keresni kezdték a kórházban is. Ekkor Sándor 
menekülni próbált, de a nagy vérveszteség és gyengesége miatt nem jutott messzire, meghalt.

A fegyveresek közül, többen, akik időben hírt kaptak az oroszok bevonulásáról, igyekeztek mi
előbb megszabadulni fegyvereiktől, vagy biztonságos helyre rejteni azokat. Úgy tudtuk, hogy jó 
néhányan, a Vendégház melletti Légó-medencébe dobták géppisztolyukat, karabélyukat. (’57 ta
vaszán a tűzoltók szivattyúzták ki a vizet ezekből a medencékből és találtak is néhány fegyvert 
bennük. A Rucskai-dombon a fenyők aljában pedig több száz elásott géppisztoly-töltényt talál
tunk ibolyázás közben.)

November 4-én estétől jó néhány napig, szürkülettől hajnalig puskaropogás töltötte be az éj
szakákat. Soha nem lehetett tudni, mi történik odakint. Később megtudtuk, hogy a sötétben az 
őrök puska-, vagy géppisztoly-lövésekkel morzéztak egymásnak, hogy félelmüket eloszlassák és 
jelezzék, épségben megvannak.

Hétfőn reggelre sok embert összefogdoztak, válogatás nélkül, a Nagyiroda és a Pártbizottság 
pincéjébe zárták őket. Korunkbeli gyerekek is voltak köztük. Kaszás Jani, 14 évesen, ártatlan, ár
talmatlan túszként. Az a hír járta, hogy kivégzik, vagy elhurcolják őket, ahogy tették ezt a Ráko
si-korszakban. Néhány nap után aztán legtöbbjüket elengedték, hiszen semmit nem csináltak. (...).

Nem tudom, hogy a november 4. után lefogott 50-60 emberből, akiket a Pártbizottság és a Nagy
iroda pincéjében napokig tartottak fogva, hányat vittek el, és hogy bántak velük, hogy kik voltak 
a vallatok és a fogva tartók, de a dolog félelemmel töltött el bennünket. Különösen a négy halott 
miatt, és amiatt a galád híresztelés miatt, amit a magukat újra biztonságban érző kommunisták ter
jesztettek, hogy létezett egy úgynevezett halál-lista azokról, akiket a forradalmárok ki akartak vol
na végezni. Mindenki tudta, hogy szemen-szedett hazugság ez, mégis nyugtalanító volt.

Balatonfűzfő, és a Gyártelep is ekkor még anyakönyvileg Vörösberényhez tartozott. A három 
fiú temetését sokáig nem lehetett halogatni, de a berényi temetőbe elvinni is lehetetlen volt őket. 
Balogh Feri, Kertai Misi és Schiszler Jóska ideiglenesen, kényszerűségből, nagy részvét és tisz
telet mellett, a gyártelep főterén, az országzászló mellett lettek eltemetve. Balassi Sanyit később 
temették melléjük. ’57 tavaszán kerültek újratemetéssel mai nyughelyükre, Vörösberénybe. Ba
logh Feri kivételével, mert őt otthon, Balatonkenesén temették el. (...)

Tavasszal voltak az újratemetések Berényben. Néma tüntetés volt, a kihantolás az Ország-zász
lónál, a gyászmenet és a sírba tétel. Nem voltak hangzatos beszédek, csak csendes sírdogálás, s 
az arcokon dacos keménység, a szemekből kiolvasható fogadkozás.

(Részletek B. L. írásaiból)

Kommunista terror Erdélyben
Amióta elkészült az úgynevezett Tismăneanu-jelentés a kommunizmus 

rémtetteiről, és Traian Băsescu államfő elítélte a romániai vörös terrort, vége- 
hossza nincs a kommentároknak, értékeléseknek, tévé- vagy sajtóvitáknak. A 
jelentés egyik kitétele szerint az 1948-ban megalakított Securitate volt a kom
munista megtorlás legfontosabb eszköze. A terror többféle agresszív módon 
nyilvánult meg: letartóztatások, kihallgatások, kínzások, előre meghatározott 
ítéletek, de nem szabad megfeledkezni az általános zsarolásról, megfélemlí
tésről, félretájékoztatásról, fenyegetésről stb.

A politikai terror 1948 tavaszán kezdődött, több történész szerint május 14. 
volt a romániai “Szent Bertalan- éjszaka”, amikor egy széles letartóztatási hul
lám vette kezdetét. Más oldalról pedig szovjet mintára kialakított “csendes” 
népirtás indult meg, hisz 1989-ig több százezer politikai foglyot, különböző 
korú, nemű, vallású, nemzetiségű, foglalkozású állampolgárt gyilkoltak meg, 
deportáltak.

Az Academia Civică Alapítvány által végzett készített tanulmány szerint 
Romániában 1945-1989 között 240 olyan egység működött az országban, 
ahol a lakosságot fogva tartották, kihallgatták, megkínozták, munkatáborba 
kényszerítették. A 240 egységből 44 volt börtön, 61 helyen folytak kihallga
tások, száműzetések, ugyanakkor felállítottak 72 kényszermunkatábort, 63 de
portálási övezetet és kényszerlakhelyet. Mindezek mellett létezett tíz pszichi
átriai kórház-menhely, ahol a politikai nézeteik miatt üldözötteket tartották 
fogva, és találtak 93 kivégzőhelyet, tömegsírt. S ha ehhez hozzáadjuk, hogy a 
rajonokban-megyékben a Securitaténak még volt közel száz kihallgató helye, 
az egységek száma eléri a 450-et.

Temes megyében már 1949-ben megkezdődtek a leszámolások, a Securitate 
hajtóvadászatot indított a Bánsági-hegyekben bujkáló antikommunista partizá
nok ellen. 1949. július 16-án a csoport öt tagját egy gyorslefolyású per után ha
lálra ítéltek és kivégezték, hét személy meggyilkolásához azonban már bírósá
gi ítélet sem kellett a kommunistáknak: augusztus 2-án azt hazudták nekik, 
hogy Temesvárról Enyedre szállítják őket, ám a Zölderdőben leszállították őket 
és lelőtték. Sírjukat a mai napig nem találták meg. A rendszer módszereit mi 
sem jellemzi jobban, mint hogy a Zölderdőben lelőttek halotti bizonyítványai
ba a halál okaként tuberkulózist, szívelégtelenséget, magas vérnyomást és ha
sonló okokat írtak, természetesen az orvosok közreműködésével. A cinizmus 
netovábbja pedig, hogy a kivégzést követően átiratot küldtek az enyedi börtön
nek, hogy az küldje vissza a hét személy holmiját. A megkerült lap felső szé
lén azonban azt írja: “kivégezve”. Az előkerült iratokból kiderült még, hogy az 
ország más börtöneiből is küldtek Temesvárra elfogott ellenállókat, akiket az
tán a Zölderdőben kivégeztek: 1950 tavaszán Szamosújvárról vonaton szállí
tottak le 38 politikai foglyot, de érkeztek ellenállókkal “paktáló” személyek 
Dobrudzsából, Nagyszebenből vagy Pitesti-ről is.

Fehér megyében Gyulafehérváron börtön volt, de létezett kivégzőhely, 
megtalálták a kivégzettek közös sírját. A nagyenyedi börtön az ország egyik 
leghírhedtebb büntetés végrehajtó intézménye, “a romániai Gulag”, ahol poli
tikai foglyokat nem csupán az 1964-es amnesztiáig, hanem ezt követően is 
őriztek, kínoztak. Az enyedi börtönt a XVIII. században építették a veszélyes 
bűnözők számára, ezért számukra kis zárkákat alakítottak ki. 1926-1943 kö
zött az akkori hatalom ide szállította, például, az elfogott légionáriusokat, a 
politikai üldözötteket. A kommunizmus hatalomra jutásával aztán a börtönt, 
a lehetőségekhez mérten, átalakították, hogy alkalmazni lehessen a szovjet 
módszereket, ami többek között abból állt, hogy drasztikusan lecsökkentették 
a fejadagokat, megszűnt a szervezett egészségügyi ellátás. Később, az ’50-es 
évek végén aztán, szintén szovjet mintára, bevezették az átnevelést. 
Nagyenyeden több ezer embert kínoztak meg vagy ítéltek csendes halálra csak 
azért, mert nem értett egyet a kommunista hatalom “demokratikus” módsze
reivel, mert felemelték szavukat az alapvető emberi jogok védelmében.

Az 1944. szeptember 12-én született fegyverletételi-konvenció előírta az el
lenséges vagyonok zárolását Románia területén. A magyarok földjeit aztán az 
agrárreform-törvénnyel is elkobozták, hisz habár a rendelkezés csupán az 50 
hektár feletti területekre vonatkozott, a “kollaboránsok”, “menekültek” kate
góriába bárkit besorolhattak, és akármilyen kis földje volt, azt elkobozták. Per
sze, az elvtársak próbáltak ügyelni a látszatra, ezért a különböző agrárreform
bizottságok élére magyarokat is kineveztek, akiknek döntési hatalmuk termé
szetesen nem volt. Hogy pontosan mennyi földet koboztak el a magyaroktól, 
nem tudni, de a mezőgazdasági minisztérium 1946-os statisztikájából kiderült, 
hogy például Kolozs megyében az elkobzott földek 35 %-a magyaroké volt.

A közel fél évszázadnyi kommunizmus ideje alatt Romániában a hatalom 
mindent megtett, hogy ellehetetlenítse a történelmi magyar egyházakat. 1948. 
július 17-én a román állam egyoldalúan megszakított mindenféle kapcsolatot 
a Vatikánnal, s ennek eredményeként tragikus helyzetbe sodorta, például, a 
gyulafehérvári püspökséget, amely közel 700 ezer hívével együtt kénytelen 
volt mindenféle kapcsolatot megszakítani a külföldi testvér-egyházkerületek
kel. 1949. június 21 -én letartóztatták Márton Áron püspököt, akit két évvel ké
sőbb életfogytiglani kényszermunkára ítéltek. A hatalom megbénította a pap
képzést, felszámolta a szerzetesrendeket, elkobozta az egyházi vagyont, a 
szerzeteseket pedig deportálta.

Ezzel párhuzamosan drámaian csökkent Erdély magyar lakosságának száma, 
elsősorban a nagyvárosokban, ahova Ceausescu masszívan telepítette a románo
kat. 1948-ban az erdélyi városok lakosainak 39,7 %-a volt magyar, 1966-ban 26,8 
%-a, 1992-en pedig 13 %-a, s miközben a magyarság fogy, a románság száma 
megháromszorozódott Erdélyben. 1948-ban 547 ezer román élt Erdélyben, 1966- 
ban 1,69 millió, ma már több mint kétmillió. A kommunisták asszimilációs po
litikája a csángókat is sújtotta, akik az ’50-es évek elején még legalább 60 ezren 
éltek Moldvában, ma már viszont csak mutatóban maradtak.

Írházi János
(Megjelent az aradi Nyugati Jelen, 2006. dec. 22-i számában -  rövidítve 

közöljük. Hasonló, például a várpalotai-inotai rabmunkatábort és a kenesei- 
akarattyai ’56/57-es haláltábort is érintő értékelés Magyarországon máig 
nincsen -  a szerk megjegyzése.)



Történelm i lecke  
Dénes Péternek

Ön az Új Almádi Újság 2006. decemberi számában közölte magvas gondolatait a Tu
rul kapcsán. Kioktató mondanivalóit ál-madártani köntösbe öltöztetve.

Boldog nemzet lennénk, ha egyéb bajok híján csak ez a falrengető kétely gyötörne: 
vajon az ősmagyarok totemállata kerecsensólyom volt-e, avagy dögkeselyű. Dilettáns 
ornitológusnak minősíti -  természetesen önmagához képest -  Hermann Ottót. Helyszű
ke miatt a türelmes és kíváncsi olvasó figyelmébe ajánlom az 1962-ben megjelent Új 
magyar lexikon harmadik kötetét.

Nagyobb baj, hogy Bod Péter Ákos közgazdász professzor, a Magyar Nemzeti Bank 
egykori elnöke is érzéketlen maradt az Ön erőteljes érveivel szemben. A mellőzött zse
nik élete közismerten sanyarú. Fogadja őszinte részvétemet!

A lényeget -  parádés zsurnalisztikai bravúrral -  írása utolsó tíz sorába sűrítette. Ebből 
idézem a legfényesebb gyöngyszemeket. „50 évvel ezelőtti forradalmunk egyértelműen 
baloldali beállítottságú volt. A tüntetők és vezetőik nem akartak Magyarországon nyuga
ti demokráciát megalkotni.” (Sic!) „Minden ma ünnepelt ötvenhatos hős meggyőződéses 
szocialista volt, és ezt még a halálraítéltek sem tagadták meg kivégzésüket megelőzően.”

Pártunk és kormányunk fölösleges, sőt reakciós csökevénynek tartja a történelem ok
tatását. A nemzet többsége másként vélekedik. Csupán a „szabad madarak szövetsége” 
gondolkodik történelemhamisítás terén a világelsőségről. Ékes bizonyítéka ezen dísz
pintyek turulfóbiája. (Ha már belegabalyodtunk a madaras eszelősségbe...)

Több ország címerében szerepel madár. A hitleri nemzetiszocialista birodaloméban 
harciasan kiterjesztett szárnyú sas kapaszkodott a körbefogott hírhedt horogkeresztbe. 
Mely mellékesen több ezer éves hindu szimbólum (volt). A romokon felépült -  de nem 
jogutód! -  Német Szövetségi Köztársaság címere már szárnyait leengedő, stilizált ma
dárra szelídült. Innét csak egy lépés Ausztria címere, ami a K. u. K. Monarchiára emlé
keztető kétfejű sast ábrázol. Tetejében e torzszülött madár egyik karmában kalapácsot, 
a másikban sarlót szorongat...

1956. októbere-novembere meglepte Ausztriát, amely pontosan egy évvel korábban 
szabadult meg a négyhatalmi megszállástól. 1955. október 26-án iktatta törvénybe a nem
zetgyűlés az úgynevezett Államszerződésben (Staatsvertrag) vállalt örökös semlegessé
gét. E nap máig nemzeti ünnep. Az ’ 56-os szovjet hitszegés és merénylet -  nem teljesen 
alaptalanul -  riadalmat keltett. Az ország ún. nagykoalíciós vezetői, Julius Raab kancel
lár, Adolf Scharf alkancellár, Leopold Figl külügyminiszter éppen külföldön voltak.

A bel- és hadügyminiszter pánikszerűen mozgósította a 7500 fős, nevetséges kézi fegy
verekkel rendelkező hivatásos katonaságot. Komolyan tartva attól, hogy a szovjet vörös 
hadsereg nem áll meg a magyar-osztrák határon. Néhány Duna-hidat aláaknáztak... Egye
dül a kommunista párt (KPÖ) napilapja, a Népszava (Volksstimme) ujjongott a magyar 
„ellenforradalom” vérbefojtásán. Ugyanezen párt máig szilárdan tartja egy-másfél száza
lékos támogatottságát. Az osztrák kommunista és szociáldemokrata-szocialista pártnak 
semmi köze egymáshoz! Tragikomikus epizód: a budapesti szovjet nagykövet, bizonyos 
Jurij Andropov jóindulatúan figyelmeztette Walter Peinsipp osztrák kollégáját, hogy ne 
használja szolgálati gépkocsiján hazája címerét, mert a sarló-kalapács láttán az ellenfor
radalmárok meglincselhetik. Andropov szívesebben közlekedett T 54-es páncélossal.

Az akkori osztrák kormány, a bőkezű adakozáson kívül, mindent megtett, hogy az 
„orosz medvét” ne ingerelje. Prominens újságírók, akik vehemensen támadták a kommu
nista terrort, (ön)cenzúrára kényszerültek. Korábbi magyar emigránsoktól megtagadták a 
Magyarországra szóló határátlépési engedélyt. Ezzel végleg megdőlt az ötven éven át han
goztatott legenda, miszerint a magyar népfelkelést „Horthy-fasiszták” szervezték volna...

A jelenlegi osztrák államelnök Heinz Fischer -  18 éves ifjú szocialistaként -  táblát 
tartva tüntetett, amin ez állt: „Szabadságot Magyarországnak!” (Freiheit für Ungam!).

Időközben igazságos Kádár János munkásőrsége és vészbírósága mozgásba lendült. 
Előle kb. 180 ezren menekültek Ausztrián át a rothadó demokráciákba. Ezek hatóságai 
és lakosai őszinte elismeréssel (s részben rossz lelkiismerettel) fölkarolták az időben ér
kezett menekülteket.

1956 történetéről azóta több ezer tanulmány, visszaemlékezés íródott bel- és külföl
dön egyaránt. Ráérő olvasó legyen, aki ennek töredékét ismeri. Ide sorolható e sorok író
ja, akinek nem sikerült tudomást szereznie egyetlen esetről sem, amikor a kb. 2000 ál
dozat valamelyike a bitófa alatt a Pártot éltette volna. Dénes Péter állításával ellentétben.

dr. Csík Pál

Turul
Madártan, ’56, szocializmus

Több olvasónkat fölháborította Dénes Péternek a legutóbbi számunkban közre
adott olvasói levele, pontosabban annak záró bekezdése. A turult illető madártani 
okfejtéshez senki sem szólt hozzá -  a madarászathoz magunk sem értünk, a törté
neti madártanhoz különösképp nem ám 1956 kizárólagos baloldalivá, szocialis
tává minősítése valóban meglepő. Aki átélte -  mint e sorok rovója is hetedikes di
ákként, a tüntetések résztvevőjeként minden ellenkező híresztelés ellenére tud
ja: Ötvenhat nem a jobboldalé, nem a baloldalé, ÖTVENHAT (október 23-a) az 
egész nemzeté, a magyar népé. Munkás és értelmiségi, diák és földműves, keresz
tény és isten nélkül élni igyekvő, pártonkívüli és volt párttag -  ha volt benne egy 
csöpp tisztesség -  a Forradalom mellé állt. Ha valami 1956-ban az egyik oldalé 
volt, az november 4-e, az újabb szovjet megszállás, és a ruszki tankok mögül elő
bátorkodó „Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány” és „hős” csapata: a baloldal 
örök szégyenére -  mert az sem forradalmi, sem munkás, sem paraszt, sem kormány 
nem volt, magyar szellemű különösképp nem. Amilyen örök szégyenfolt a német 
megszállók által nyakunkba ültetett nyilas bagázs működése is...

Hogy miért közöltük mégis a turulos levelet? Mert úgy gondoljuk, a sajtónak sza
badnak kéne lennie... Abban jobb- és baloldali nézet egyaránt jelenhessen meg... 
Lapunk szerkesztése -  ráadásul -  a pártatlan helyi tájékoztatásra kapott megbíza
tást az Almádiért Közalapítványt a kiadással fölhatalmazó önkormányzattól.

Október 23-i különszámunkat szerkesztve szedtük össze a legjellegzetesebb ’ 56-os 
jelszavakat. Helyszűke miatt nem kerültek a lapba. Ám hogy Almádiban is találkozunk 
forradalmunkat és szabadságharcunkat kisajátítani igyekvő törekvéssel, közreadunk 
egy csokrot -  mindenféle magyarázat nélkül. Elég beszédesek azok magukban is... S 
ki-ki eldöntheti -  ha eddig még nem tudta -, kié Ötvenhat. 1956, amelyet 1990-ig el
lenforradalomnak hazudtak ugyanazok, akik most a magukénak foglalnák le.

SM

Nem állunk meg félúton, sztalinizmus pusztuljon!
Ruszkik, haza! - Pasli damój! - Ruszki damój! - Ruszki, mars ki! - Ruszkik, mars 

haza! - Magyarország magyar haza, ruszkik, menjetek haza! - Szovjet népgyilko
sok, haza! - Szovjet: haza! - Oroszok, menjetek haza!

Ávós gyilkosok! Vesszen az ávó!
Éljen a magyar-lengyel barátság!
Le a sztálinista gazdaságpolitikával!
Vesszen Gerő! - Rákosinak kötelet, Gerőnek se egyebet! - Halál a hazaárulókra! - 

Egyforintos kenyeret, Rákosinak kötelet! - Kommunista gyere ki, agyonverünk ideki!
Többpárt-rendszert! - Szabad választást!
Nem tanulunk orosz tankok árnyékában!
Védjük meg hazánkat! - Függetlenséget hazánknak! - Semleges Magyarországot!
Aki magyar, velünk tart! (...közénk áll!)
Szocializmust magyar módra. - Nemzeti kommunizmust! - Rákosit a Dunába, 

Nagy Imrét a kormányba!
(Elvtársak... - szólt a tüntetőkhöz október 23-án az Országház erkélyéről Nagy 

Imre. - Nem vagyunk elvtársak! - zúgott a tömeg válasza.)
Vissza a földet!
Márciusban Újra Kezdjük! -  MÚK.

Turul
A decemberi újságban említésre kerültem turulmadarunkkal kapcsolatban. Illő, hogy 
részben reagáljak.

A valamikor Almádiban látható négy turulmadár a negyvenes években lebontásra 
került. A strand főbejáratának tetején, annak négy sarkán állott. Ezek betonöntvények 
voltak, mindenképpen értéktelenek. Egyébként az 1998-ban megjelent Almádi régi 
levelezőlapokon című kötetben a 26. és a 72. sorszámú levelezőlap bemutatja. Érdemes 
megvásárolni a könyvet.

A továbbiakban megkísérlem e témát összehasonlítani a Tv 2 és RTL műsorában az 
utóbbi időkben sugárzott MEGA sorozatokhoz, ahol ének, tánc valamint „szombat esti 
láz” címen a produkciókat hivatásos szakmai zsűri értékelte, ugyanakkor a közönség 
szubjektív véleménye is beszámított az eredmény sorrendjéhez.

Jelen esetben egy egyszemélyes zsűri bírálta -  bizonyára alapos tárgyi, szakmai 
ismereteinek birtokában -  madarunkat. Sajnáltam, hogy csak negatív irányban. 
Ugyanakkor a közönség valóban szubjektív szemlélettel -  a jelenlevők tetszésnyil
vánításával ítélve -  nagyon is figyelembe vette, hogy egy helyi kovácsmester, nem 
művész, engedve szíve, esze, karja óhajának csinálta, bocsánat, alkotta meg saját 
gyönyörűségére e madarat.

Nem akarok kitérni a történelmietlennek ítélt kurd szablya milyenségére, arra sem, 
hogy illik-e ez a madár 56-hoz. Egyébként tudok mutatni fényképet a Los Angeles-i 56- 
os magyar emlékműről, mellékesen Szörényi Éva ismert színművésznőnk is kötődik az 
obeliszkhez, tetején a turulmadárral. A „zsűri” utolsó bekezdésében foglaltakhoz nem 
tudok szólni megdöbbenésen kívül. Valóságos megítélése nálam jóval értőbbek 
véleményét kértem ki.

Befejezésül el merem mondani, ha netán az akadályokat leküzdve a turul Almádi 
közterületére kerülhetne, nem vallanánk szégyent vele. Korom ellenére is felvállalnám 
az anyagi vonzatait. Természetesen úgy, mint ahogy eddig is tettem: nem az adófizetők 
pénzéből, hanem helyi és külhonban élő magyarok segítségével. Biztos vagyok benne, 
hogy a „zsűri” sem menne el a képzelt kalap mellett tétlenül.

Majbó GáborFülöp Lajos: Kétségbeesve



Bort, búzát, békességet
... s mellé némi mosolyt

Fazekas Ferenc 2006-ban készült felvételeivel kívánunk 

boldog új esztendő minden kedves olvasónknak! 

Kívánjuk, legyen minek örülnünk 2007-ben...





Új évhez új bor

János-áldás Berényben
Berényben a Szent Ignác templomban karácsony harmadnapján (december 

27-én) újra borszentelésre várták az almádi, berényi, káptalani boros gazdá
kat. Az új bort Szabó János plébános atya áldotta meg, majd a 2001-ben föl
elevenített hagyománynak megfelelően a vörösberényi katolikus plébánián 
baráti találkozóval, az almádi szőlőhegyek legújabb termésének kóstolásával 
folytatódott a János-áldás.

A János nevenapi boráldás ősi keresztény hagyomány, amely annyi máshoz 
hasonlóan a kereszténység előtti világban gyökeredzik. Mint Bálint Sándor, a 
vallási néprajz legnagyobb magyar katolikus szakértője mondja: „János evan
gélista tiszteletének egyik legsajátosabb fejleménye és megnyilatkozása a 
Szent János áldása, vagyis a borral való köszöntés, eláldás, áldomás”, amely 
a  11. században bukkant föl Európában. A János nevenapján való borszente
lés a borvidékek hagyománya hazánkban is. Mint a tudós megjegyzi: Szent 
János pohara magyarul áldomást jelet, s búcsúzáskor -  mely persze eltarthat 
jó darabig - az utolsó ital bort illetjük ezzel a névvel.

Haj regö re jtem ...
Szeretem ezt a télidőt. Még akkor is, ha nincs igazi tél. Mert ez most inkább 

koratavasz, hiszen nyílik a kertekben a rózsa, a tátika, sárgán virít a körömvi
rág, a réten gyűjteni lehet a cickafarkot, a pásztortáskát és virágzik kertemben 
a rozmaring.

De, hát karácsony van, és a karácsony így is varázslatos, legalábbis nekem.
Az ünnep másnapján, 26-án, estefele, a családi program végeztével elindul

tam a pékségbe friss kenyérért. A kapun kilépve, furcsa zajokat hallottam. 
Mintha szilveszteri petárda-durrogás lett volna, de annál lágyabb, természete
sebb hangnak hallatszott. Még az is eszembe jutott, hogy talán garázda sze
mélyek randalíroznak az utcán, nem ártana megvárni, míg elvonulnak, nehogy 
kárt tegyenek az utcán parkoló autókban.

Aztán legyőztem az aggodalmamat, s elindultam a pékségbe. A friss, me
leg kenyér illata betöltötte az autót. Gondoltam, megyek egy kört a városban, 
megnézem, van-e élet az utcákon. Csendes volt minden.

Visszafele, a Piactér sarkánál megpillantottam a randalírozókat.
Jókedvű, vidám csapat volt, négy ifjú, bő gatyában, bekecsben, kucsmában, csör

gős-láncos bottal, karikás ostorral és hangos nótaszóval. Hiszen ezek a regösök!
Visszafordultam és bevártam őket Nándi fodrászata előtt. Alig szálltam ki az 

autóból, körülvettek, üdvözöltek és máris rázendítettek a régi karácsonyi regölés
re: „Adjon az Úr Isten, ennek a gazdának.. .”.  És harsogott az őszinte, vidám re
gösének, betöltötte a teret, az estét, a szívemet. A refrént együtt daloltam velük.

Örültem. Hogyne örültem volna, hiszen a barátaim voltak, és mert megint 
történt valami, ami már majdnem feledésbe merült, de valakinek eszébe ju
tott, hogy felélessze, és talált is társakat, akikkel megcsinálta. Örültem, mert 
láttam és éreztem, hogy szívből teszik, önzetlenül és lelkesen. Csak azt saj
náltam, hogy nem mentem velük, pedig hívtak.

Olyan jó érzés töltött el, úgy éreztem, ez megkoronázta az ünnepet. Milyen 
kár, hogy csak keveseknek jutott ebből az ajándékból.

Talán majd jövőre, talán majd többen, talán nagyobb szeretettel egymás 
iránt. Talán...

Remetei

A berényi református 
templomért

A vörösberényi református templomért kezdeményezett pénzadomány
gyűjtő akció, melyet támogatott az Almádiért Közalapítvány (számláján 
elkülönítve kezelve a befizetéseket), 120.000,- Ft bevételt hozott. Ezen belül 
közadakozásból jött 100.000,- Ft (Promenád május 20-i süteményvásár 
30.000,- Ft, jótékonysági kórushangverseny október 15-én 70.000,- Ft), 
magánszemélyektől, dr. Bóka István országgyűlési képviselő, Papp Béláné 
10.000-10.000,- Ft. A pénzösszeget majd pályázati önrészként használjuk föl. 
Az akciót 2007. évben folytatjuk. Kérjük Balatonalmádi lakosságának szíves 
támogatását. Az Almádiért Közalapítvány továbbra is fogadja a befizetéseket 
a következő megjelöléssel: „A vörösberényi református templom javára”. 
Csekk a Városháza portáján átvehető.

dr. Kardos Józsefné, szervező

Egy nap a Fonóban
Az almádi zeneiskolások nem szeretik az egyhangúságot, így minden év

ben újabb és újabb helyszíneken próbálják ki önmagukat a népdaléneklésben. 
Az idén a Fonóban (Fonó, Budai Zeneház) járt a Csintekerintők kis csapata 
(Felföldi Luca, Hódossy Réka, Jósa Blanka, Józsa Dalma, Mógor Ágnes, Rakk 
Laura, Szabó Réka, Szénási Dóra, Tira Klaudia), ahol szokásukhoz híven ka
tegóriájukban első helyezést értek el. Ezt a népdaléneklési versenyt az idén 
szervezték először, így egyik kategóriában sem indult túl sok versenyző. A 
zsűriben olyan neves művészek ültek, mint Kóka Rozália.

A versenyen egyéni és csoportos előadásokat hallhattunk. A zsűri ragasz
kodott a produkciók értékelésekor a hagyományos, torokból énekelt előadás
módhoz. A Csintekerintők hangképzését inkább a szép, tiszta éneklés jelle
mezte, de vidámságukkal, tiszta énekhangjukkal megnyerték a zsűrit. És -  ta
lán -  mondhatjuk azt, hogy a Csintekerintők előadása volt az egyetlen olyan 
népdalcsokor, melyből kitűnt, hogy a gyermekek szívesen, a maguk örömére, 
igazi csapatként énekelnek. Népdalcsokruk játékos, a gyermeki örömöt tük
röző, vidám színfoltja volt a versenynek.

Nem kevésbé lehet büszke Almádi az egyéni énekesek között bátran és szé
pen helytálló Hódossy Gergőre, aki népdalcsokrával kategóriájában a máso
dik helyezést szerezte meg.

A fáradt versenyzők jutalma egy igen élvezetes, vidám mese volt, melyet a 
Tolnában született, de székely származású Fábián Évától hallgathattunk meg, 
és amely remélhetőleg a Fonó ajándékaként a zeneiskolában CD-n látható és 
hallható lesz majd.

Sz. K

KERESZTÉNY BÁL
2007. január 20-án, szombaton, 19.00 órakor a 

PANNÓNIA Kulturális Központban

Zenél a Swing-Swing Együttes 
A részvételhez szükséges MEGHÍVÓ előjegyezhető 

Vörösberényben 
Domján Rózsánál a plébánián (Thököly u. 4., tel.:430-419), 

Almádiban
Kopár Attila Ajándékboltjában (Baross G. u. 31., tel: 439 084) és a 

Szent Imre templom sekrestyéjében szentmisék előtt és után 
Mindenkit szeretettel vár a 

RENDEZŐSÉG

Jogi sarok

Tartási szerződés
Lehetséges-e nagyszülőnek unokával tartási szerződést kötni, és ez mi

lyen kötelezettségekkel jár?  A szerződés megkötése esetén kinek a nevé
re kerül az ingatlan?

Tartási szerződést közeli hozzátartozók is köthetnek egymással, így 
nagyszülő is köthet unokával. Tartási szerződés alapján az eltartó köteles 
a tartásra szorulót megfelelően eltartani, ezért cserébe a szerződés meg
kötésével megszerzi a tartás ellenértékének tulajdonjogát. A tartás ellen
értéke jellemzően ingatlan, de lehet más vagyontárgy, például ingóság is.

Ingatlan esetén a szerződés megkötését követően az eltartó tulajdonjo
gát bejegyzik az ingatlan-nyilvántartásba, az eltartott részére pedig feltün
tetik a tartási jogot. A tartási kötelezettség kiterjed az eltartott gondozásá
ra, gyógyítására, ápolására és eltemettetésére is.

A tartási szerződés egyik ismérve a huzamosság, amely az eltartott ha
láláig tart, másik ismérve a járadékszerűség. Az eltartó szolgáltatásai 
rendszeresen ismétlődnek, és a szolgáltatásokat személyesen köteles tel
jesíteni, mert az eltartott nem köteles azokat mástól elfogadni.

Várom további leveleiket az alábbi címre: 8220 Balatonalmádi, Töltés 
u. 4., valamint a szerdahelyi.i@invitel.hu e-mail címre.

Szerdahelyi Izabella 
Dr. Szerdahelyi Ügyvédi Iroda

mailto:szerdahelyi.i@invitel.hu


A magyar kultúra napjára

Kölcsey, Szatm árcseke, 
Him nusz

Ahogy közeledünk az időben a neves január huszonkettedikéhez, a Himnusz 
születésnapjához, úgy tűnnek fel szatmárcsekei emlékeim, melyek Kölcsey Fe
renchez, a költő szülőföldjéhez kötődnek. A XXXI. Honismereti Akadémia szer
vezésében jártunk itt, s feledhetetlen élményekkel gazdagodtunk.

Csodálattal teli döbbenettel szemléltük a csónak alakú fejfákat, mely hagyo
mány a csekeieknél tovább él, ma is ilyen fejfák alá temetkeznek. Talán ez a for
ma a legmisztikusabb, s így a kutatók által is a legvitatottabb kérdés tárgya. A leg
valószínűbb feltevés lehet, hogy kapcsolatban áll a régi magyar (mások szerint 
ugor) csónakos temetéssel. A csónakot itt nem koporsóként kell értelmezni. Régen 
temetőinket („a halott falu”-t) a vízen túlra telepítették, s így csak csónakkal lehe
tett megközelíteni. A vízen túlra való temetkezés szokása kapcsolatban lehet azzal 
a néphittel, hogy a túlvilágra vezető utat víz keresztezi. Erről árulkodik a hal-háló- 
halász-halál szavaink közös eredete is. A fejfa formáját tekintve előrehajlóan fa
ragott, felül éllel befejezett. A homlokzati oldal mélyebbre fűrészelt, itt van a sír
felirat helye. Díszítése igen egyszerű, a homlokzat-éli három csipkekivágás, ennek 
variációi, amelyet a késő gótika, illetve a reneszánsz származékainak tekinthetünk 
a népi barokk közvetítésével. Ezt az „ácsékes” homlokzatot többen emberarcként 
értelmezik. A csónakos fejfák homlokzati részükkel a föld felé hajolnak (védik a 
sírfeliratot az időjárás viszontagságaitól), és írásos oldalukkal nyugat felé néznek, 
így a temető rendkívül egységes képet mutat.

A Kölcsey-család a hagyomány szerint Ond vezértől származott. A költő ap
jának, Péternek Bihar megyében volt birtoka. Anyja, Bölönyi Ágnes, erdélyi leány 
volt, s a költő ezért fél erdélyinek vallotta magát. Mindössze 6 éves, mikor apját, 
majd 12 évesen szerető édesanyját is elvesztette. A vigasztalást, az enyhülést a 
könyvek között kereste.

Csokonai Vitéz Mihály temetésén látta meg először Kazinczy Ferencet, a szép
halmi mestert, aki eszményképe lett és gyakori levélváltásba kezdtek. Kazinczy 
merész nyelvújítása két nagy táborra osztotta az írók és tudósok seregét. Az 
orthológusok tábora, akik minden újítástól csökönyösen idegenkedtek, és a neoló
gusok (nyelvújítók), akik kigúnyolták a maradiakat. Kölcsey nevét ekkor kapja 
szárnyra a hír, mert Somogyi Gedeon bíráló Mondolat című művére megírta Fele
let a Mondolatra című tanulmányát, melynek hatására az nyelvújítástól idegenke
dők a harcot elvesztették.

Csekei birtokának magányosságába vonult vissza és itt írta 1823. január 22-én a 
Hymnust. Abban az időben a magyar nemzet lelkét erős csüggedtség szállta meg. Már 
hosszú idő óta országgyűlés nélkül, rendeletekkel Bécsből kormányozták az országot. 
Országgyűlés nélkül szedték az adót, a katonát. A legyengült nemzet már-már meg
adta magát. A megyék ellenállottak egy ideig, de az erőszak megtörte ellenállásukat, 
s a hatalom szabadon garázdálkodott. Mi lett a magyarból? Mi lett Mátyás király or
szágából! Hová lett a magyar vitézség! Hogy lezüllött, legyengült a büszke, hős ma
gyarok ivadéka! Már csak Isten segíthet a magyarokon. Való igaz, hogy a nemzet is 
bűnös a maga züllésében, de annyit szenvedett ártatlanul. Ez a gondolat ragadja meg 
a költőt, amikor Istenhez fordul. Ez a nemzet megérdemli, hogy Isten megkönyörül
jön rajta, s a zivataros századok után mosolygó, napfényes jövendőt virrasszon reá.

A Hymnus a magyar nemzet imádsága lett. Lehet-e kétség abban, hogy neve él
ni fog, míg egy magyar lesz a földön? Képzelhető-e nemzeti ünnep e fenséges 
imádság nélkül? Ez az imádság örökre biztosította Kölcsey halhatatlanságát. Ne
vét beírta minden magyar szívébe, s öröklődik nemzedékről nemzedékre.

Rásky Mihályné

Váci-kutató Almádiban
Nem lesz előttem semmi szent, 

csak a magyar nép, s szenvedése, 
s mindaz, aki miatta nem pihent, 

s a lobogót bemártva vérbe, 
ágyúcsővel szembe ment! 

(1956. okt. 23-24-25-26-27.)
A napokban jelent meg Ladányi András író szerkesztésében Váci Mihály 

’56-os naplója A napló címmel. A néhány lapos mű Ladányi András megfogal
mazásában: „... torzó, mert hirtelen abbamaradt, megszakadt a közepén.. .”. Az író 
szerint: „így torzóban is felemelő, megrázó és csodálatos. A forradalom hiteles, 
pontos beszámolója és egyben dokumentuma, átitatva a költő érzelmeivel”.

Ladányi András megszállottan emlékeztetni akar a költőre bennünket, ezért 
utazik, kutat, utánajár, interjúkat készít, felkeresi a Váci nevét viselő iskolákat, 
fotózik, kilincsel, hiszen a könyvek kiadásához pénz is kell. Így jelenhetett meg 
2000 novemberében az Élj tiszta tüzeidben című interjúkötete a költő halálának 
30. évfordulójára. Akik vallanak a könyvben (a teljesség igénye nélkül): Baranyi 
Ferenc, Csoóri Sándor, Kockás Sándor (az ELTE-ről), Keres Emil, Ágh István, 
Végh Antal stb. Decemberben jelent meg a második interjúkötete, melyben még 
mélyebbre ás a költő nyíregyházi gyökeréhez.

Ladányi András írónak nemcsak Váci szeretete, tisztelete a célja, ugyanilyen 
erős akarattal, szépséggel írta le a Művészetek Völgyének falvait.

Az író megkért, kísérném el Almádiban a volt Váci iskolához; szívesen tettem. 
Egy tucatnyi fényképet készített az iskoláról, a bejárat melletti Váci-szoborról.

Bajcsy Gézáné

Kis almádi irodalomtörténet

Ő sgörög-ószittya  
nyelvész A lm ádiban
- Tudsz-e dr. Aczél Józsefről, akinek a Szittya-görög eredetünk című tanul

mányát az amerikai magyarok adták ki 1975-ben, a mű eredetileg 1927-ben 
jelent meg Budapesten? A szerző a könyvét ezzel a keltezéssel zárja: Balaton
almádi, 1927. május hó -  írja Aradvármegyéből a Fekete-erdőbe húzódó ba
rátom.

A Pinkóczi-temetőben találtam meg sírját. A sírkő fölirata: Nemes Dr. 
Aczél József nyug. gimn. igazgató 1862-1934. A közelében nyugvó festőmű
vész testvéréről, Zsigmondról a Régi almádi festők című 2006-os kiállítás fü
zetében olvasható: 1916-ig Újpesten él és fest, majd „...Többnyire Almádi
ban (a Szelima villában, Kolpolthy u. 3.) öccsének, dr. Aczél József családjá
nak villájában élt és dolgozott... A kukoricafosztás című képét 1897-98 kö
rül festette. Ezen a zsánerképen öccse családjának több tagját örökítette meg. 
A képen középen látható nőalak Kompolthy Szelima (a későbbi Aczél 
Józsefné). Tőle jobbra sapka nélkül leendő férje, dr. Aczél József látható... 
jobbról a második személy Kompolthy Tivadarné (Aczél Józsefné édesany
ja). Férjéről, Kompolthy Tivadarról Almádiban utca van elnevezve, emlékét 
az említett utca elején elhelyezett lapos melldombormű őrzi...”. Almádiban 
néhányan még tudják, hogy a Szelima nyaraló Kompolthy Tivadar egyik al
mádi háza volt. Azaz: Aczél tanár úr Kompolthy Tivadar leányát vette felesé
gül, Almádiba költözött -  s legalábbis nyugdíjasan (Fiume után?) -  haláláig 
az asszonyáról elnevezett Szelima nyaralóban élt és dolgozott.

Az Országos Széchényi Könyvtárban kiderül: először Veszprémben 1924- 
ben adta közre a szerző a munkáját, ezt követte a 1927-es pesti kiadás, a könyv 
1975-ben New Jersey-ben, majd 2004-ben a (pilisszentiváni) Fríg Kiadónak 
köszönhetően láthatott újfent napvilágot. (S még valami: A Balaton címmel 
1889-ben jelent meg Aczél József gymnasiumi tanár tóleírása úgy irodalmi 
búvárkodásaim, mint saját észleléseim alapján.)

A veszprémi Ősgörög eredetünk és a kun-szittya nyelv címmel látott nap
világot. Rövidebb, mint a későbbi, pesti kiadás, amely Szittya-görög erede
tünk címmel jelent meg (mint történelmi és nyelvészeti tanulmány). Az utol
só, immár negyedik kiadás a veszpréminek a közreadó által átszerkesztett vál
tozata.

Aczél összehasonlító nyelvész doktor az ősgörög-ugor vegyülésről írván 
igen érdekes hasonlóságokra bukkant a görög, az ugor, a szittya, a kun és a 
magyar nyelvek kincsei közt bogarászva, és ezekből gazdag példatárat nyújt 
át nekünk -  sem görögül, sem ógörögül, sem szittyául, sem miegyébül, csak 
magyarul értő huszadik (s lám, huszonegyedik) századbéli magyaroknak. 
Hogy azt mondja (szemben a finnugor szófej tőkkel): az operencia az operan
tosz, a tündér a thinüther, a Balaton a plation (tengerfelület), a Bakony a 
pakhion (sűrűség), a Keszthely a kiszto helo (csalitos), a Zalaeger-szeg a 
szala-ajgejr (éger, rezgő nyár), a Mór a mor (szeder), a Győr a gür (kör) vál
tozata. Moson: moszun (fatorony), Veszprém: görögül heszperion, latinul 
veszperin (nyugati) - mely nyugatiság onnan ered, hogy Szittyaföld az Uraitól 
a Lajtáig terjedt. Ajka: ojkia (ház, lak), Pécs: pedza (láb, hegyláb), Tisza: 
thüszia (zúgás-zajgás), Maros: miarosz (mocskos, sáros)... Atilla: görög atül
la (atyuska). Lebédia: gr. Lebetia (medence, alföld). Bécs: (kunul) külváros. 
Pest: (kunnak, székelynek) kemence. S hogy a végén csattanjon az ostor: az 
acél szó az ősgörögben éles jelentéssel volt ismert.

Azaz, szerinte: ...elsősorban görögök vagyunk. Egyik bizonyítéka, hogy a 
hexameterrel a görögön kívül -  kellő természetességgel -  csak a magyar tud 
élni. A szittyákról azt tartja: a szkíta (nép) Heraklesz ivadéka. Máshol így fo
galmaz: nyelvünk gyökere ugor, lombja görög. Mindösszesen pedig: a világ 
legeredetibb és legszebb nyelve a magyar!

Vannak az olvasót jókedvre derítő szófejtései is (mert egyébként, ki tudja, 
mi nem tudunk sem görögül, sem szittyául, ellenben Aczél tanár úr igen): a 
magyar hajrá! megfelelője a hellénben és a szittya-görögben a hajrei!, a gyí 
te! emezek nyelvén gyeüte!, a mi pontyunk pontuszi nyelvjárásban pontj, 
ponti-osz, a bodza odzé (a szag jelentésű óhellén illat szót vetve egybe a mi 
növénynevünkkel). A túró -  mi más lenne: - túrosz, a kapa szkaphosz, a var
ga orga-s, a kolbász kolposz, kalpiosz (görbe, domború), a had hod-osz... 
Nem mindig ugyanaz, csak hasonló, rokon jelentéssel bíró szavakra lelt a nyel
veket hasonlító tudós. Hogy leszögezze: Kétségtelen, hogy a kun nyelv a szit
tya-görög egyik dialektusa csak.

Annyi bizonyos: Aczél József költő volt. A magyar és a görög, ógörök, hel
lén, őshellén, kun, szittya, mi több, ősszkíta nyelvekbe szerelmes költő. S egy 
költőtől mi ki nem telik... (A hozzá hasonló -  tantárgyába szerelmes -  tanár
tól...)

S.M.



Süssünk-főzzünk!
-  Öhlmann Ági rovata -

Harcsapaprikás túrós csuszával
1 kg harcsát kockákra vágunk. Szalonnabőrt felteszünk olvasztani. 1 nagy 

fej vöröshagymát dinsztelünk rajta. Kevés zöldpaprikát, 1 paradicsomot sü
tünk bele, majd pirospaprikát szórunk rá. Rátesszük a harcsát, kevés vízzel pu
hára pároljuk. Végül 2 evőkanál tejföllel összeforraljuk. Fél kg csuszatésztát 
kifőzünk. Apróra vágott szalonnát pirítunk. A zsírját ráöntjük a tésztára, ös
szekeverjük. 25 dkg túrót szórunk a tésztára, majd tejfölt teszünk rá, végül a 
szalonnakockát rászórjuk. Berakjuk a forró sütőbe, míg átforrósodik. Nagyon 
finom, különleges, régi étel.

Somlói galuska
2 féle piskótát készítek, 6 tojásból. A tojások fehérjét keményre fölverem, 

majd lassan beleverek 6 evőkanál cukrot, amivel keményre verem. Fakanál
lal óvatosan belekeverem a 6 tojás sárgáját és 6 evőkanál lisztet. Sütőpapírral 
bélelt tepsibe teszem a massza felét, majd a maradékba 1 púpos evőkanál ka
kaót keverek. Végül a sárga piskóta mellé terítem.

KRÉM. 7,5 1 tej, 21 dkg cukor, 14 dkg liszt, 2 csomag vaníliás cukor, 7 to
jás. 15 dkg cukrot a tojások sárgájával elkeverem, belekeverem a lisztet, majd 
a tej harmadával simára keverem. A többi tejet a vaníliás cukorral fölforra
lom, és a tojásos masszát belefőzöm. A tojások fehérjét keményre verem, majd 
a maradék cukorral még verem. Végül a forró krémbe óvatosan belekeverem. 
1 csomag mazsolát rumban áztatunk.

A piskótákat apró darabokra vágjuk. Egy nagy tálba lerakunk egy sor pis
kótát vegyesen, krémet kenünk rá, mazsolát, vágott diót szórunk rá. Addig rak
juk le, míg elfogy minden. Tetejére csokoládé-öntetet öntünk. 3 dkg kakaót,
10 dkg cukrot, 1 mokkáskanál lisztet simára keverünk fél liter tejjel. Addig 
főzzük, míg nyúlós lesz. Kevés rumot öntünk bele. Keményre vert tejszínnel 
díszítjük.

Humorzsák
Kicsi Joe üldögél a padon és tömi a szájába marékszámra a cukorkát. Oda

megy hozzá egy idős nő és elkezdi mondani a magáét:
-  Nem tudod, gyermekem, hogy a sok cukorka, pláne marokszámra, bajt 

okoz? Tönkre teszi a fogaidat, gyorsan kihullnak majd, rosszul lehetsz tőle...
-  Az én nagyapám 105 évig élt.
-  És ő is így majszolta az édességeket egy ültő helyében?
-  Nem, ő a saját dolgával törődött.

*
Mostanában annyit dolgozom, hogy kezd az ivás rovására menni.

*
-  Doktor úr! Ne írja föl nekem azt a nyugtatót, amit eddig szedtem!
-  Miért?
-  Azért, mert így azokhoz az emberekhez is kedves vagyok, akiket utálok.

Szeretet-m orzsák  
2006 karácsonyán

Laci bácsi szilváskertjében kivirágzott egy szilvafa. Szegényke elhitte, 

hogy lehet tavasz télben is.
Nem bántam meg, hogy elmentem a Családsegítő Szolgálat munkatársai 

által rendezett Szeretet karácsony ünnepségére. Hálás vagyok a táncos lábú 
gyermekeknek, a vidáman daloló lányoknak, a Szent Fiú születését felidéző 
játékos kedvű betlehemezésnek; mert ők is tavaszt varázsoltak a nagy szám
ban megjelent szépkorúak leikébe... Én nem bántam meg, hogy hittem nekik!

Laci bácsi tenisz iskolájában immár 20 éve hagyomány a karácsonyi Ezüst 
harang minitenisz-verseny. Most alapszintű és középszintű felmérést 
végeztünk. Mógor Ági és Mógor Zsófi alapszinten arany fokozatot ért el, míg 
Klimkó Emese és Tira Klaudia középszinten érték el ugyanezt.

Kedves Mindnyájuknak egészséggel megáldott új évet kíván
Varga Laci bácsi

Kilenc hónap, és ami még utána jön...

Segítség babáknak  
és m am áknak

II. rész - A KISMAMA-TORNÁSZ
A szemlélet valóban változott az utóbbi években -  szerencsére. A szüléstől 

való félelem azonban még mindig jelen van, főleg azoknál, akik az első 
babájukat várják. Nekik segít a kismama torna, melyet egy év szünet után ismét 
SCHLAKKERNÉ ANDI vezet, ezúttal új helyszínen. A torna novemberben 
indult újra, keddenként 17 órától a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
4. termében.

- Csak ajánlani tudom minden kismamának a tornát, már a 12. héttől 
egészen a szülésig. Nem kötelező, ameddig jól esik, addig érdemes csinálni. 
A szülés természetes és egészséges folyamat, mely járhat fájdalommal is, de 
összességében örömteli dolog. Minden nő rendelkezik megfelelő adottsá
gokkal, melyek segítik abban, hogy világra hozza gyermekét. Ezek az adottsá
gok azonban erősíthetők, hogy a kismama testben és lélekben egyaránt fel 
tudjon készülni élete egyik legfontosabb feladatára. Hasonlíthatnám az 
anyukát egy sportolóhoz, aki élete nagy versenyére készül: edz és dolgozik, s 
használja adottságait, melyek győzelemre segítik. Ezt a feladatot nem lehet 
rosszul elvégezni, már csak azért sem, mert hosszú idő, pontosan 9 hónap áll 
rendelkezésünkre, hogy felkészüljünk rá.

Aki nem sportoló alkat, az is el tudja végezni a tornagyakorlatokat?
- Persze, hiszen, mint említettem, ezek a belső, természetes és meglévő 

adottságainkat fejlesztik. A gyakorlatok célja, hogy a testben kialakuló élet
tani változásokat elfogadjuk, növeljük teherbírásunkat és erősítsük azokat az 
izmokat, melyeket szülésnél használunk. Így például fontos a gátizmok kar
bantartása, ami aztán a szülés után sem elhanyagolandó. De ugyanígy 
lényeges a helyes légzés megtanulása is, a kismama-tornán erre is nagy figyel
met fordítunk.

Almádiban egyre nő a születésszám, ez azt jelenti, hogy a kismama-torná
nak is egyre több résztvevője van ?

- Sajnos nem. Az tényleg nagy öröm, hogy egyre többen vállalnak babát, de 
az egyébként ingyenes tornára mégis kevesen járnak. Az önkormányzat fedezi 
a költségeket, így a kismamáknak nem kerül semmibe. Mégsem jön el min
denki, vagy átjárnak a környékbeli városokba, ahol külön díjat számolnak fel. 
Az elmaradások oka lehet az is, hogy nem hisznek abban, hogy a torna segít. 
Pedig aki rendszeresen és megfelelő utasítások alapján végzi a gyakorlatokat, 
könnyebben hozza világra gyermekét, szinte minimális fájdalmat érez, és a 
szülés utáni regeneráció is gyorsabb.

A testi segítség mellett lelki támaszt is ad a torna. Már csak a közösség miatt 
is, hiszen ott mindenkinek ugyanaz a fontos: a kis növekvő élet a hasában.

(Folytatás a következő számban.)
Vincze Eszter

Fű, fa - orvosság

Cickafark
A nálunk is elterjed, ismert gyógynövény mindenütt megterem: nyirkos, er

dős helyeken, kaszálókon, legelőkön, réteken, utak mentén tömegesen fordul 
elő. Jellegzetes illatú, szürkés zöld évelő növény, a fészkes virágzatúak csa
ládjába tartozik. Júniustól őszig virágzik.

Teái étvágyjavítók, emésztést serkentők, hatásukra elmúlik a gyomorgörcs, 
a gyomorégés, a puffadás, elmúlnak a bél gyulladásai, fokozzák a bélbolyhok 
tevékenységét. Visszértágulás, gyomor- és bélhurut, prosztatabántalmak ellen 
is ajánlott. Migrénes rohamok esetén igen hatásos meleg teáját kortyolgatni, 
rendszeres fogyasztásával a kínzó fejfájás megszüntethető. A cickafark virá
gaiban lévő hatóanyagok ekcémát, szénanáthát is gyógyítanak. A virágából 
készült teának vértisztító hatása is van, hat a csontvelőre és így fokozza a vér
képződést.

Külsőleg: sebek ellátásakor nyomjuk a friss levelek (virágok) nedvét a le
mosott sérülésre, majd kössük be. Kitűnő vérzéscsillapító, gyulladások, erős 
menstruációs folyások ellen is javallott. Forrázata sebgyógyító, izomlazító, 
ízületek, visszeres lábszárfekély, különböző bőrbetegségek, ekcéma gyógyí
tására alkalmas. Főzete fogíny- vagy szemgyulladás esetén ajánlott öblögető 
és borogató szer.

Ny.J.



Almádi horgásznapló
Először is szeretnék minden horgásztársamnak és családjának sikerekben és 

szeretetben gazdag boldog új évet kívánni!
Az új évtől mindenki valami mást vár. Így van ez a horgászoknál is. Télen elter

vezzük, hogy tavasztól majd új helyen, új módszerrel, új csalikkal és valahol hal
lott, látott jó ötletekkel majd sokkal több és nagyobb halat fogunk. Várjuk, hátha a 
vizek kezelői majd jobban odafigyelnek a telepítésekre, nem halásszák le előlünk 
a hőn áhított zsákmányt, és végre tesznek valami előrelépést az orvhalászat, 
orvhorgászat felszámolására. Aztán telnek a hónapok, és rá kell jönnünk, hogy 
megint nem sok minden változott. De azért a remény él tovább, és talán egyszer 
majd tényleg horgászparadicsom lesz kedvenc vizünkből.

Ebben a hónapban szeretnék beszámolni a Balatonalmádi Horgászegyesület 
egy éves tevékenységéről.

Még 2006 elején a  jég sajnos tönkretette az újonnan elkészült csónakkikötőt, 
amit tavasszal újra kellett építeni. Aztán a jég után a magas vízszint okozott 
károkat. Egy viharban a hullámzás kiemelte helyükről a kikötő deszkáit, és a víz 
széthordta azokat. Rá nemsokra egy másik vihar hasonló módon, de még 
komolyabb károkat okozott. Ez ismét százezer forintos kárt jelentett az 
egyesületnek. Az éves költségvetés nagy részét ezek sajnos felemésztették, ami 
miatt át kellett szabni az idénre tervezett beruházásokat.

A kikötő sikeres rendbetétele után átszervezték a csónakhelyek nyilván
tartását. Végre pontosan lehet követni, kinek hol van a csónakja, ki az, aki 
befizette a kikötői díjat, és kik vannak várólistán. Az elmúlt évek félreértéseit 
reméljük a jövőben sikerül elkerülni.

A horgásztanya lehetőségeit bővíti az új bográcsozó hely, amit térkővel ler
akott fedett asztalok, padok tesznek teljessé. Az idén elmaradt beruházások 
(sólya építés, külön női-férfi illemhely, szabad téri zuhany kialakítása) a jövő év 
tervei között szerepelnek.

Idén tavasszal elindult egy új kezdeményezés: általános iskolás gyermekek 
ismerkedhettek a horgászattal és annak minden szépségével. Szenthe László 
április-május hónapokban minden szombaton várta a résztvevőket a horgász
tanyán, ahol sok hasznos ismerettel gyarapodhattak a résztvevők. Tanultak a 
Balaton és környéke élővilágáról, a természetvédelemről, és persze a horgásza
tról. Megtanultak horgot kötni és horgászfelszereléseket összeállítani. A 
kezdeményezés sikeres volt, így a jövő évben is lehetőségük lesz a gyer
mekeknek ismereteik gyarapítására. A gyermekek rövid fogalmazásokban írták 
meg élményeiket, amelyeket a Horgászegyesület készülő honlapján február 
hónaptól lehet olvasni.

Természetesen több rendezvényt és versenyt is lebonyolítottak a horgásztanyán. 
Idén is megrendezték az évadnyitó versenyt, és a háromnapos maratoni horgász
versenyt, aminek keretein belül szokott lenni a családi nap is. Horgászaink részt vet
tek egyéb versenyeken is, ahol kiemelkedő sikereket értek el.

Egyesületünk alapszabálya módosult a ma hatályos jogszabályoknak 
megfelelően, így törvényesen elfogadott kereteken belül működhetünk.

A közgyűlés február 3-án lesz a Pannóniában. Rendhagyó módon ez részben 
tisztújító gyűlés lesz. A jelenlévőknek fegyelmi és felügyelő bizottságot, 
valamint pót vezetőségi tagokat kell majd választaniuk. Tagokat Gönczi 
Györgynél, Raffai Bélánál és Szenthe Lászlónál lehet jelölni. Aznap este 19 
órakor kezdődik a horgászbál. Belépő 3.500 forintért vásárolható Gönczi 
Györgynél, amely magába foglalja a vacsorát és a tombolát.

Számfira Balázs

A Bauxitkutató bakancsosok hírei
Szokatlanul nagy létszámú, összesen 677 teljesítménytúrázót fogadott Ba

latonalmádi a 15 km-es Vödörvölgyi Mikulás-körtúrán, amelyet Balatonalmá
diból és Szentkirályszabadjáról egyaránt gyalogosan teljesíthettek a jelentke
zők a megadott szintidőn (4 
óra) belül. Az ország minden 
részéből érkeztek, különösen 
sokan az Észak-Dunántúl 5 
megyéjéből, mivel a részük
re meghirdetett TT Kupa so
rozatnak itt volt a záró ren
dezvénye. A rendező bala
tonalmádi Bauxitkutató Ter
mészetjáró SE minden túrá
zónak sportszerű magatartá
sát, minden segítőjének ez
úton is hálásan köszöni támogató részvételét.

Nagyszerű és felemelő érzés volt látni a rengeteg hátizsákost - közte Miku
lásokat is - talpalni Almádiban és környékén. Kellemes, langyos, kicsit ködös, 
kicsit sejtelmes időjárás segítette a vállalkozókat, sok gyermek, környékbeli 
diák is kipróbálta állóképességét. Egy jogosítvány és egy forgalmi engedély 
elveszett, nagyon keresi gazdája! Elveszett még egy indítókulcs is, ám némi 
rendezői segítséggel, utólagos bejárással meglett.

A rendezők már készülnek a következő teljesítménytúrára, amelyet hagyo
mányosan március utolsó szombatjára hirdetnek, Bakony 50 és 25 távon! Eddig 
17045 teljesítménytúrázó indult útnak a BXTSE teljesítménytúráin, amelyeket 
1985 óta rendezünk. Úgy tűnik, érdemes lesz meghirdetni: a Bauxitkutató ren
dezvényén elinduló húszezredik teljesítménytúrázót meglepetéssel várjuk!

K. Gellai Mária

Beszámoló
A Herkules Sportegyesület 

2006. évi tevékenysége
Egyesületünk 2006. december 2-án a Pannóniában tartotta meg küldöttköz

gyűlését. Működésünkről az alábbiakban adunk számot.
Egyesületünkben négy szakosztály működik: tájékozódási futó, női kosárlab

da, erőemelő és extrémsport. A tájfutó szakosztály taglétszáma 27 fő, ebben az 
évben ebből csupán négyen nem versenyeztek. Összesen 48 versenyen álltunk 
rajthoz, 16 versenyzőnk 35 alkalommal végzett az első helyen. Második helye
zést 10 versenyzőnk 17 alkalommal, harmadikat 12 versenyzők 27 alkalommal 
szerzett.

Egyéni országos bajnokságon három sportolónk négyszer állt a dobogó leg
felső fokára. Cser Borbála normál- és rövidtávú, Komár Béláné éjszakai, Bikki 
Sándor rövidtávú OB-n bajnoki címet szerzett. Országos bajnokságokon máso
dik helyezést értek el: országos váltóbajnokságon F 165 kategóriában Bacsó At
tila, Bikki Sándor, N 105 kategóriában Kaszásné Boa Ágnes, Németh Zsoltné és 
Csizmadiáné Szóládi Annamária. Országos egyesületi váltóbajnokságon N 125 
kategóriában Kaszásné, dr. Nagy Zsuzsanna és Csizmadiáné. Országos csapat- 
bajnokságon N150 kategóriában Cser Borbála, dr. Nagy Zsuzsanna és Komár 
Béláné, N105 kategóriában Némethné, Csizmadiáné és Kaszásné. Országos baj
nokságokon harmadik helyezést értek el egyéniben, országos hosszútávú és kö
zéptávú bajnokságon Kaszásné Boa Ágnes. Országos váltóbajnokságon Komár 
Béláné, Cser Borbála és dr. Nagy Zsuzsanna. A Wiener Neustadtban megren
dezett szenior világbajnokságon N60 kategóriában Cser Borbála bronzérmet 
szerzett! Az országos bajnoki pontversenyben 52 értékelt szakosztály között, 
szakosztályunk 111 ponttal az ötödik helyen végzett.

Női kosárlabda szakosztályunk tagjai rendszeres edzés mellett kisebb verse
nyeken vettek részt. A megyei önkormányzat által szervezett hivatali kupán 
rendszeresen képviselik önkormányzatunkat nemcsak kosárlabdában, hanem 
tekében és asztaliteniszben is. Ezen a sportakción tavasszal kosárlabdában első 
helyet szereztek. Saját szervezésük volt a Húsvét kupa, ezen öt csapat között let
tek elsők. A Várpalotán rendezett Nőnapi kupán hat csapat vett részt, itt is első 
helyezést szereztek. A nyár folyamán Siófokon és Székesfehérváron korosztá
lyos street-ball versenyen elsők, fiatalabb kategóriában harmadik helyet szerez
tek. A december 6-án Várpalotán megrendezett Télapó kupát öt csapat részvé
telével rendezték meg, a hölgyek itt is megszokott formájukat hozták: nyertek. 
A szakosztály támogatást az önkormányzattól pályázati formában kap, ebből a 
terembér felét tudják kifizetni, minden további költséget saját maguk finanszí
roznak.

Extrémsport (gördeszka, görkorcsolya és BMX) szakosztály: csak keret jel
leggel működik. Használják a volt nevelőotthonban található bitumenes pályát, 
azonban szervezeti élet még nincs. Javaslatunkra a képviselő-testület program
jába vette a Vörösberényi Iskola melletti területen pálya megépítését. Jövőre 
várhatóan elkészül a terve, a továbbiak pályázat- és önrész-függőek.

Erőemelő szakosztályunk fő érdeme, hogy a folyamatosan fejlesztett és egy
re több lehetőséget nyújtó, a Györgyi iskolában található edzőtermet fenntart
ják A szakosztály tagjai közül Bankó Magda és Csibrák Zoltán ért el dobogós 
helyezéseket fekvenyomó versenyeken. Sportturisztikai jelentőséggel is bír a 
Pannóniában a szakosztály által évente megrendezésre kerülő Balaton kupa 
fekvenyomó verseny.

További rendezvényeink: hegyi futóverseny (doni emlékfutás, Számfira Ist
ván támogatásával), körzeti tájfutó bajnokság, gördeszka fesztivál, Ötlabda Ba
laton kupa, és egy új verseny, a Litér kupa prológjaként Herkules-Maraton park 
tájfutó verseny. Utóbbi a Maraton Klub szenior versenysorozatának része lett 
volna, de ebből érdeklődés hiányában csak a mi versenyünk került megrende
zésre. Egyesületünk rendezte a Szabolcs úti sporttelepen a körzeti kispályás fo
cibajnokságot is.

A ránk bízott sportvagyonról jó gazda módjára gondoskodtunk. A Szabolcs 
úti sporttelepet társadalmi munkában tartottuk karban. Pályázati pénzből,
543.000 forint értékben felújítottuk az öltöző épületét. Ez a létesítmény és a 
Györgyi Dénes Általános Iskolában lévő edzőtermünk 2007. július 31-ig szom
batonként térítésmentesen vehető igénybe. Ennek anyagi vonzatára a megyei 
önkormányzattól 900.000 forint pályázati pénzt nyertünk. (Ingyenes használat
ba adás, szervezők alkalmazása, karbantartás.) A pályázatok megírásában nyúj
tott segítségéért Molnár Péter sportszervezőnek köszönetünket fejezzük ki.

Saját forrásból, 530.000 forintért elkészíttettük egy sportlétesítmény engedé
lyeztetési tervét. Ez egy kb. 260 négyzetméteres edzőterem lesz, melyet az ön- 
kormányzattal együttműködve, pályázati és vállalkozói pénzből kívánunk fel
építeni a Szabolcs úti sporttelepen a használaton kívüli tenisz pálya helyén. Az 
önkormányzattal együttműködve (meghosszabbított használati jog 2010-ig) 5,5 
millió forintért teljesen felújíttattuk és átalakíttattuk a Damjanich utcai Turista- 
szálló épületét.

Felber Gyula 
elnök



A tél még nem múlt el!
Mikor ez az újságcikket írom, a tél még a tejfogát sem mutatta meg, de meg

van a lehetősége annak, hogy havassá, jegessé, csúszóssá váljanak a járdák és 
az utak. Ezért úgy gondolom, a baleseteket megelőző néhány gondolatot meg
osztok Önökkel.

A havas, jeges utakon a gyalogos közlekedés fontos szabálya, hogy lehető
ség szerint csúszásmentes talpú cipőt használjunk. Az útvonalat a legrövi
debbre válasszuk, és ha mód van rá, kísérővel menjünk. Bármilyen baleset be
következtében (törés, ficam, húzódás) azonnal forduljunk orvoshoz, hiszen a 
baleset kockázatát mi nem tudjuk megítélni. Az időseknek, betegeknek az 
ilyen utakon való közlekedés nagyon veszélyes, ezért a rendőrség, a polgár
őrség kérésre, szükség szerint megpróbál segíteni.

A téli időszak legveszélyesebb közlekedési eszköze a gépjármű. A statisz
tikai adatok szerint a személy- és tehergépkocsik okozzák a legtöbb balesetet, 
a hibás sebesség-megválasztás, illetve a nem a téli útviszonyoknak megfele
lő kerékabroncs miatt. Ennek következménye, hogy nagyon sokan nem érkez
nek meg úti céljukhoz, mert halálos közlekedési balesetet szenvedtek. Meg
fontolandó, mert a technika már erre lehetőséget ad, hogy indulás előtt vagy 
a meteorológiai központtól, vagy a UTINFORM-tól tájékozódjunk arról, hogy 
a célállomás megközelítése hogyan a legbiztonságosabb. A téli közlekedés 
szükségessé teszi a megfelelő ruházat biztosítását, szükség szerint a hólánc 
meglétét, és a gépjármű kiváló műszaki állapotát. Én kérek minden gépkocsi- 
vezetőt, hogy indulás előtt mindig gondolja végig, megfelel-e a gépkocsi a té
li utakon való közlekedésre, mert a családja visszavárja!

Ragyogó napsütés, vastag jégpáncél a Balatonon, ez minden korcsolyázó, 
fakutyázó és jégvitorlás álma. De ez a páratlan élmény bizony rengeteg ve
szélyt rejt magában. A Balatont tápláló források illetve befolyások környékén 
a jég vastagsága kiszámíthatatlan, így a beszakadás veszélye fennáll. Mivel 
ezek a helyek ismeretlenek, ezért csak a kijelölt helyeken biztonságos a tél 
örömeinek hódolni. Itt is nagyon fontos, aki balesetet szenved, azonnal for
duljon orvoshoz, hogy minden szövődmény kizárható legyen. Tudnunk kell, 
hogy a  jég állapota folyamatosan változik, és az idő melegedésével egyre ve
szélyesebbé válik. Szakemberek szerint az időjárásnak megfélő öltözet nélkül 
a Balaton jegén való tartózkodás veszélyes, mert kihűlés veszélye fenyeget. A 
téli jégkarneválok egyik elengedhetetlen kelléke a forralt bor. Kismértékben 
fogyasztva nem okoz gondot, de tudni kell, hogy ez is alkohol, amely a kihű
lés érzetét csökkenti, ezért túlzott fogyasztása veszélyes lehet. Egy jó tanács 
a korcsolyázónak, ha mindenképpen nagyobb távolságra akarnak korcsolyáz
ni, akkor azt ne egyedül tegyék, mert ahogy nyáron a vihar, télen a köd és a 
sötétség tud pillanatok alatt lecsapni a Balatonra, és ezzel a tájékozódást tel
jesen ellehetetleníteni. Végezetül kérek minden ingatlan tulajdonost, hogy, te
gyen eleget a síkosság elhárításának, ezzel is javítva a téli közlekedést.

Kívánok istenáldott békés karácsonyt, és sikerekben gazdag újesztendőt!
Balogh Csaba 

képviselő

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. de
cember 14-i ülésén az alábbi rendeletben foglaltak szerint döntött a települé
si szilárd hulladékkezelés - 2007. január 1. és 2007. december 31. közötti idő
szakban alkalmazandó - díjáról.

28/1995. (XI.30.) Ö. rendelet 1. sz. melléklete 
A települési szilárd hulladékkezelés - 2007. január 1. és 2007. de

cember 31. közötti időszakban - díjának megállapítása
Települési szilárd hulladékra /háztartási hulladékra/ vonatkozó ÁFA nélkül 

számított egységnyi díja:

110-120 l kuka edény 212- Ft
240 l kuka edény 425- Ft
770  l edény 1.486-Ft
1100 l edény 2.123-Ft 
emblémás sárga zsák
/zsák ára + száll, díj/ többlethulladék szállítására 344- Ft
emblémás piros zsák éves díj befizetése mellett 69- Ft

A közszolgáltatási díj számításánál alkalmazandó szolgáltatási gyakoriság 
Egész éves szolgáltatás 58 ürítés
Idény jellegű szolgáltatás 33 ürítés
A fogyasztó által fizetendő közszolgáltatási díj az alkalmazott edényzet 

egységnyi díjának és a szolgáltatás gyakoriságának szorzata, növelve a jog
szabályban megállapított forgalmi adó mértékével.

Matolcsy Almádiban
Matolcsy György közgazdász egyetemi tanár, országgyűlési képviselő január 19- 
én, pénteken délután öt órától előadást tart a Pannóniában. Az Orbán-kormány
ban gazdasági miniszterként tevékenykedő polgári politikus-szakember 
Költségvetés -  reformok 2007 című előadását hallhatják majd az érdeklődők. Az 
előadást követő beszélgetést Németh Attila nyugalmazott egyetemi oktató vezeti.

KULTURÁLIS 
KÖZPONT ÉS 
KÖNYVTÁR

BALATONALMÁDI

BALATONALMÁDI 
PANNÓNIA KULTURÁLIS 
KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 

2007. JANUÁRI AJÁNLÓ

Boldog új évet kíván a Pannónia!

Január 12., péntek, 10 óra - Filharmónia Hangverseny II. A FUVOLA VA
RÁZSA. Közreműködnek: Drahos Béla fuvola) és Kardos Kálmán (zongora). 
Műsoron Bach, Händel, Bruch, Mozart, Poulence, Debussy és Bartók művei. 

Január 12., péntek, 17 óra - Régi Almádi képekben -  helytörténeti elő
adás. Előadó: Kovács István. Helyszín: Pannónia olvasóterme.

Január 18., csütörtök (Donnerstag), 16-19 óra - DEUTSCHER 
STAMMTISCH -  Német törzsasztal. Programra: Die Deutsche 
Minderheitenselbstverwaltung stellt sich vor. Pläne für 2007. Vorbereitungen 
zum Schwabenball. A Német Kisebbségi Önkormányzat bemutatkozik. 2007. 
évi tervek. Előkészületek a svábbálra. Helyszín: Pannónia 7. terme.

Január 19., péntek, 16 óra - Németh Gyula grafikus kiállításának meg
nyitója. A kiállítást megnyitja Szikra János költő. Közreműködik Józsa Ta
más zongorán. A kiállítás megtekinthető február 10-ig, az intézmény nyit
va tartási idejében.

Január 22., hétfő, 10 óra - A BESZÉD TEMPLOMA. Válogatás Weöres 
Sándor gyerekverseiből Tóbiás Krisztián gitáros előadásában. Ünnepi mű
sor a Magyar Kultúra Napja alkalmából -  a belépés díjtalan! Helyszín: Pan
nónia nagyterme.

Január 27., szombat, 9.30 óra - Doni emlékfutás és koszorúzás. Helyszín: 
Pinkóczi temető (dél-keleti, kerékpárút felöli oldal). Szervező: Hercules SE. 
Információ: Felber Gyula -  30/95-74-830.

Január 27., szombat, 17 óra - Ismeretterjesztő előadássorozat az egyipto
mi kultúráról -  Ötödik előadás. Az Amarna korszak I. rész -  a napimádók. 
Előadó: Borza Attila -  70/263-93-52. Helyszín: Pannónia olvasóterme. 

Január 27., szombat - Nők a Balatonért Egyesület jótékonysági bálja.
Helyszín: Ramada Balaton Hotel. Információ: 88/574-365; 574-366. 

Január 27., szombat, 19 óra - Jótékonysági bál a Magyar Vöröskereszt 
vörösberényi alapszervezete szervezésében. Helyszín: Vörösberényi 
Kultúrház. Információ: Bursch Árpádné Marika -  88/432-112.

Januári hétvége -  az időjárás függvényében - „Napfény a jégen”. Jeges- 
korcsolyás mulatság a Balaton jegén. További információ az intézmény el
érhetőségein!

FIGYELEM!! PÉNTEK ESTI TÁNC A PANNÓNIÁBAN! 2007. január 
19-től 4 alkalommal, pénteken 17-18 óra között a Pannónia nagytermében! 
Szeretettel várunk mindenkit, aki szeret táncolni és aki még többet és jobban 
szeretne! A foglalkozásokat vezeti Magda Balázs és Fürtösné Erzsike. 1. alka
lom -  tangó, angol keringő (2007. 01. 19.). 2. alkalom -  keringő, swing (2007. 
01. 26.). 3. alkalom -  csárdás, slowfox (2007. 02. 02.). 4. alkalom -  ismétlés, 
össztánc (2007. 02. 09.). Gyertek minél többen, a részvétel ingyenes!

FEBRUÁRI ELŐZETES

Február 2., péntek, 10 óra - Pegazus Bábszínház előadása. Belépőjegyes 
rendezvény! Helyszín: Pannónia nagyterme. Információ: Horváth Krisztina -   
30/461-51-61.

BERÉNYI ESTÉK ELŐADÁSSOROZAT
Szervező: VÖRÖSBERÉNYI POLGÁRI OLVASÓ KÖR

„Ha égig érő fának 
nem nő újra ága”

CÍMMEL TART ELŐADÁST 

Géczi Gábor kutató

A Vörösberényi Kultúrházban 

2007. január 11-én csütörtökön 17 órai kezdettel 

Az előadás ingyenes 

Adományokat tisztelettel elfogadunk



BÁLI MEGHÍVÓ
A Balatonalmádi Német Kisebbségi Önkormányzat 

tisztelettel meghívja Balatonalmádi polgárait az első eredeti

SVÁB-BÁLRA
2007. február 17-én, szombaton 19 órai kezdettel 
a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárban.

Vidám műsor!
Stramlizene, szolgáltatja Egyed Tóni!

Vacsora, italbüfé, tombola

Asztalfoglalás, jegyelővétel február 10-ig

Winkler Istvánnénál Mobil: 06/20/225-4780 
Wurst Józsefnél Mobil: 06/30/9373-159

EINLADUNG 
SCHWABEN-BALL IN BALATONALMÁDI

um 19 Uhr am 17. Február 2007. 

lm Kulturzentrum Pannónia.

Lustiges Abendprogramm!

Schrammelmusik von Tóni Egyed, Abendessen

Anmeldung und Kartenvorverkauf:
Erika Winkler Mobil: 06/20/225-4780 
Josef Wurst Mobil: 02/30/9373-159

Die Deutsche Minderheitenselbstverwaltung lädt Sie herzlich ein.

Közlemény
A Vörösberényi Általános Iskola alapítványának kuratóriuma tájékoztatja 

azon lakosokat, akik az adójuk 1%-át az alapítványnak felajánlották, hogy azt 
az APEH az alapítvány egyszámlájára átutalta. A fenti pénzösszeget az alapító 
okiratnak megfelelően a diákok színvonalas képzésére fordítjuk.

Ezúton szeretném megköszönni a felajánlásokat, kérek mindenkit, hogy a 
továbbiakban is támogassa az alapítványt.

Balogh Csaba 
kuratórium elnök

Almádi Újságot a postástól...
Több olvasónk érdeklődésére tájékoztatásul közöljük, hogy az állandó 
lakosok a posta révén ingyen kapják meg az Új Almádi Újságot. Ha vala
mi oknál fogva mégsem jut el egy-egy olvasónkhoz az újság, kérjük, for
duljanak bizalommal a lapunkat kézbesítő postásokhoz!

Máltai hírek
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Balatonalmádi Csoportja megköszöni az 
adományozóknak a ruha-, bútor-, háztartási eszköz-, cipő-, játék-, gyógyászati 
segédeszközöket, melyekkel a rászorulókat tudtuk megsegíteni. 
Takarógyűjtési akció indul a Vörösberényi Katolikus Plébánián 2007. január 
10-től február 14-ig, szerdánkénti ügyeletben 15-16 óráig.
Téli szünetet tartunk ruharaktárunkban 2006. december 21-től. Legközelebbi 
nyitás: 2007. február 15., csütörtök 15-17 óráig.
„ Mert én vagyok az Úr, a te Istened, aki megragadom jobbodat, és így szólok 
hozzád: Ne félj, én megsegítelek. ” (Iz: 41,13)

Tücsökzene
A Pannónia Kulturális Központban januártól 

újra indul a zenei készségfejlesztő foglalkozás 
mamáknak és babáknak fél évestől három éves korig. 

Első alkalom: 2007. január 18-án 10 órakor 
a Gyermekkönyvtárban.

Játékos zeneóra indul a
háromtól hat éves korosztálynak is 

január 20-án 16 órától a Pannóniában.

Berényi jótékonysági bál
A Vörösberényi Általános Iskola Szülői Munkaközössége 2007. január 20- 

án, 19 órai kezdettel (az Iskola aulájában) rendezi meg hagyománykövető 
jótékonysági bálját, amelyre szeretettel várjuk a kedves szórakozni vágyó 
közönséget. Jegyek 2.200 forintért megvásárolhatók az Iskolában (Thököly út 
1.), vagy megrendelhetők a 06-70/317-1040-es telefonszámon.

CENTRUM GYORSNYOMDA KULCSMÁSOLÓ
B.ALMÁDI, Jókai U. 1. (Szolgáltatóház) Tel.: 88/574-432 Nyitva: H-P: 8-17, Szo.: 8-12

BÉLYEGZŐKÉSZÍTÉSK U L C S M Á S O L Á S

Cukrászda
Vörösberényben (a volt Berény Étterem helyén) impozáns cukrászdánk 
szeretettel várja vendégeit! Kényelmes parkolás, és kellemes hangulat. 

Üljön be hozzánk egy kávéra, és egy süteményre.
Álmodja meg tortáját és mi elkészítjük.

NINCS LEHETETLEN!!
Nyitva: H-P: 10-21, SZ-V: 09-21 

Telefon: 06/30-9 007 007

MINŐSÉGET JÓ ÁRBAN A CIPŐVILÁGBAN!!
Már csak a központban, a Baross utcában! ( a mozi helyén ) 

Bőr lábbelik, (gyermekek és felnőttek részére egyaránt) 

Táskák, harisnyák, cipőápolók, bőrkabátok széles választékával és 

jelentős árengedményekkel várjuk kedves vevőinket az 

Új esztendőben is!

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

Keresünk-kínálunk ügyfeleink részére, eladó ingatlanokat. 
Balatonalmádi-Balatonfűzfő-Tihany vonzáskörzetében. 

Címünk: Gold-Garden, Balatonalmádi, Jókai utca (Régi Mozi épülete). 
Telefon: 06-30-330-11-64



Balatonalmádi központjában, 13 lakásból és 8 üzletből álló 

lakóépületben 1. emeleti 42 m2-es lakások eladók. 

Érdeklődni: 06/30-475-84-78 Ismertetőanyagot küldünk.

Irányár: 260.000,- Ft/négyzetméter

AKCIÓ!
A lm ád iban  a leghatékonyabb 

és legkorszerűbb orvos-kozm etikai 
villanófénnyel végzett kezelések!

Szőrtelenítés, pigm entfoltok  valam int 
értágulatok kezelése.

A kciós árak:
bajvisz 3 .0 0 0  F t/a lk a lom
hónalj 4 .000  F t/a lk a lom
fazon  5 .000  F t/a lk a lom

Szőke és ősz szálak esetében is hatékony!

Bejelentkezés:
Fodrászat — K ozm etik a  

Balatonalm ádi, Baross G . u. 2. 
Tolner T ü n d e  kozm etikus  

0 6 -2 0 -9 8 5  9735

UNIQA
Intézze biztosítási ügyeit helyben!

Az UNIQA Biztosító Rt. Balatonalmádi kirendeltségén széleskörű 
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

www.autobonto-siofok.hu

Autóbontó-Siófok

Gépjárművek 
forgalomból történő 

végleges kivonásához
Bontási Átvételi Igazolás

kiadása.
Az átvétel ingyenes! 

A gépkocsi beszállítás is 
ingyenes!

Cím: Siófok-Kiliti, 
Honvéd u. 091/15 

Tel.: 84/322-634 vagy 
30/9464-838

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

Az ezen kívüli szállításra kérje egyedi, kedvező 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
Fűtőérték 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.

Farkas László; Balatonalmádi 
0670 /  3674 - 827. 
www.pcdok.hu
E-mail:pcdoktorinfo@gmail.comÚJ ALMÁD I ÚJSÁG  
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Készült: Tradeorg Nyomda Kft. Fűzfőgyártelep 
Felelős vezető: Tóth Zoltán 

Tipográfia: Kiss Csaba 
Engedélyszám: 005-18/1989. ISSN 0864-7860 

Alapító szerkesztő: Veszeli Lajos 
Szerkeszti a szerkesztőbizottság:

Czuczor Sándor, Sarusi Mihály,
Schildmayer Ferenc, Szabó Kalliopé, Vincze Eszter 

Felelős szerkesztő: Sarusi Mihály 
Hirdetés: 06-20/358-2360 

Kéziratot és fényképet nem küldünk vissza.
A következő számunk lapzártája: január 27.

SZEREZZEN JOGOSÍTVÁNYT HELYBEN!

a Baksai Autósiskolánál
Időt és útiköltséget takarít meg, ha helyben tanul! Ingyenes tankönyvhasználat! 

Diákkedvezmény! Részletfizetési lehetőséggel.
Számítógépes oktatás, és számítógépes vizsgára való felkészítés! 

Tanfolyamnyitó: 2007.1.15., 18 óra 
a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnáziumban. Tanfolyam igény szerint 

délelőtt, délután vagy hétvégén. Gépkocsiválasztási lehetőség. 
Érd.: Baksai Gábor, Balatonalmádi, Lehel út 27.

Tel.: 06-30/916-3286, 06-30/500-7695, 88/430-107

http://www.autobonto-siofok.hu
http://www.pcdok.hu
mailto:ktorinfo@gmail.com
mailto:almadiujsag@balatonalmadi.hu

