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A Horváth Balázs-emlékkönyvből

Egy emberről és barátról, aki politikus is volt
Horváth Balázs augusztus 13-án lett volna hatvanöt éves. Kimentem a 

sírjához Vörösberényben, és egy szál rózsát helyeztem el rajta. A per
mi vöröskőből készült rusztikus síremlék alatt, szülei hamvai mellett most 
már Balázs is ott pihen. A sír légvonalban vagy ötven méterre áll berényi 
családi házunktól, így korábban is a Horváth-fivérekkel gyakran találkoz
tam a temető kerítése mellett, hiszen szüleik sírját minden évben többször 
meglátogatták. Egy alkalommal, a kilencvenes évek elején Balázs megke
rülve a kerítést a Balaton felé mutatott, és csak annyit mondott: „Vigyázza
tok a Lozsántára, őrizzétek meg, amíg lehet, mert nagy kincs ez nekünk, 
berényieknek, veszprémieknek, magyaroknak”.

A pannon-tájhoz való kötődése nem véletlen, hiszen a Balaton-felvidék 
minden zegét-zugát bejárta. Középiskoláit, ikertestvérével, Gyurival a ba
latonfüredi Lóczy Lajos Gimnáziumban végezte, 1960-ban érettségizett. 
1966-ban a budapesti ELTE jogi karán kitűnő eredménnyel diplomázott, az
tán 1966-tól Veszprémben ügyvédjelöltként, majd 1968-tól ügyvédként 
dolgozott. A városban szinte mindenki ismerte, így én is, hiszen családunk 
is Veszprémben élt 1945-tól. Ha szálfa termetével végigsétált a városban 
kedves jó barátjával, dr. Szabó Gyula ügyvéddel, az emberek megfordultak 
utánuk, főleg a hölgyek és lányok, és ők is barátsággal, szeretettel léptek 
oda egy-egy ismerősükhöz, barátjukhoz. Veszprémi tartózkodása alatt szá
mos szakmai és civil közösségnek volt aktív tagja, a sport szinte minden te
rülete érdekelte, és nem véletlen, hogy Brusznyai Árpád tanár úr, a veszp
rémi mártír rehabilitációja a nyolcvanas évek elejétől kezdve vibrálóvá tet
te a kisváros levegőjét. Küzdött a forradalmár rehabilitációjáért, nemcsak 
ügyvédként, hanem elkötelezett hazafiként már akkor is, amikor a hírhedt 
megyei párttitkár még uralta a várost, bár jól tudta, hogy ez a küzdelem nem 
lesz könnyű. Az MDF helyi elnökeként, majd később 1991-92-ben az MDF 
országos ügyvezető alelnökeként az országos politika színterére lépett te
vékenységével, belevetette magát a politika sűrű és számtalanszor ingová
nyos világába.

Én, mint a Veszprémi Egyetem oktatója főként Amerikában töltött ösz
töndíjas időszakom után akkor kerültem vele szorosabb személyes szak
mai kapcsolatba, amikor az egyetem Liszi János rektor erőfeszítéseként 
megpróbálta megújítani önmagát. Ezért - többek között engem - bízott 
meg a jövendő tanárképző kar indításának előkészítésével, így a bölcsész 
szakok és a teológiai képzés stratégiájának kidolgozásával. Az akkor még 
püspökként szolgáló dr. Szendi József aktív közreműködésével sikerült a 
kétszakos képzést felállítani és dr. Horváth Balázs révén megszerezni azt 
a politikai, társadalmi és kormányzati segítséget, amely nélkül valószínű
leg az akkori 800 hallgatóval működő Veszprémi Egyetemből sohasem 
lett volna 2007-re olyan nagy, szinte gigantikus intézmény, mint napja
inkban.

Sok-sok alkalommal vívtunk szócsatákat, akár az egyetem „saláta-bár
jában” egyetemi ügyekről, a regionalizmus kérdéseiről, a kistérségek sze
repéről, és hát főként arról, amely egyik fő érdeklődési területe volt: az ön- 
kormányzati törvények részleteiről. Jól emlékszem egy mondására, még 
1991-ből: „Képzeld el, mindent meg kell változtatni, el kell törölni a taná
csi rendet, és valami jobbat, újat, demokratikusat kell létrehozni helyette”. 
Még a rendőrök tisztelettel viseltettek iránta, különösen akkor, amikor em
lékeztek arra, hogy ügyvédként elsősorban a gondatlan cselekményekkel, a 
közlekedési bűncselekményekkel foglalkozva sikerült azoknak igazságot 
szolgáltatni, akik valójában nem szegték meg a törvényt, de bíróság elé ke
rültek.

Soha nem felejtem mindig mosolygós, de ha kellett, komoly tekintetét, 
bajszos-szakállas megjelenését, és ezüstösen csillogó dús haját, gesztusait, 
logikus érvelését. És amikor azon az ominózus éjszakán, belügyminiszter
ként munkatársaival sikerült vagy ötvenezer kézifegyvert begyűjteniük, fő
ként a volt munkásőröktől enyhe öniróniával csak ennyit mondott: „Csinál
hattuk volna jobban is”. Még most is fel tudnám idézni jellegzetes beszéd
ritmusát, hangképzését, beszédeinek egyes részleteit, amelyeket a Házban 
mondott el az ellenzék zajos közbeszólásai mellett.

A Balaton és Balaton-felvidék szerelmeseként szinte a körzetéhez tarto
zó minden településen barátként, ismerősként üdvözölték, ha megjelent, fó
rumot tartott vagy vitakört vezetett. A vitorlázást imádta, de a lovassport ér

dekében is sokat tett, erről Nagyvázsony
ban többet tudnának beszélni. A Reguly- 
alapítvány előadásai, vitaestjei az ország 
minden részéből vonzották az érdeklődő 
közéleti embereket, politikusokat, művé
szeket és a civil közönséget is. Nem va
gyok műszaki szakember és útépítő sem, 
de tudom élete egyik nagy álma volt, 
hogy még a század első néhány évében 
készüljön el a négysávos autóút vagy au
tópálya a nyolcas út vonalán, a határig és 
annak meghosszabbításában hasonló mó
don Dunaújvárosig. Sajnos, ez a program 
késik, tán évek, évtizedek múltán fog 
majd megvalósulni.

Igen, a sport... a veszprémi kézilabda, a veszprémi minőségi sport ér
dekében nemcsak szavakkal, de tettekkel is sokat tett. Alapítványt hozott 
létre, újságot alapított és hosszú időn keresztül minden kézilabda-mérkő
zésen nézőként részt vett. A „nehezebb időszakokban” szinte magam is 
szégyenkezve ültem a tornacsarnok vip-páholyában, mert a másik olda
lon magam előtt láttam egy aggódó vagy lelkesen tapsoló ősz hajú férfit, 
világos színű öltönyében egyedül, a bejárónál, ő volt Horváth Balázs, aki 
nem volt hajlandó beülni azok közé, akik között, az „örökös polgármes
ter” mindig ott foglalt helyet a harmadik sorban, hogy mindenki láthassa 
őt a csarnokban...

Személyes emlékeim közül most felidézem azt az eseményt, amikor 
1989-ben az egyetem A /1-es előadójában Borenich Péterrel együtt, aki a 
Lovassy Gimnáziumban iskolatársam volt és akkor a Magyar Rádió veze
tő riportere, szenvedélyesen érvelt Brusznyai Árpád érdemei, rehabilitáci
ója mellett. 1956-ban ebben a teremben alapították meg az egyetemisták és 
tanáraik az egyetem forradalmi bizottságát. Nagy tömeg volt az előadóban, 
többnyire olyanok töltötték meg a termet, akik tiszta szívből kiálltak az ügy 
mellett, de így utólag felrémlenek azok az arcok is, akik még ma is politi
kai szereplői a helyi és az országos közéletnek.

Dr. Horváth Balázsnak nagy érdemei voltak abban, hogy végül is dr. 
Brusznyai Árpád igazságot kapott a történelemtől, és zengő baritonját még 
ma is hallanunk kell, amikor kivégzése előtt, a folyosón haladva a Himnuszt 
énekelte, és erőt adott ezzel is a siralomházban lévőknek.

A későbbi évek során derült ki, hogy a Horváth-fivéreket már gimnázi
umi első osztályuktól kezdve figyelték. Egyik tanáruk rendszeresen írásos 
jelentést írt róluk a „megfelelő” helyekre. Nem tudom, hogy Balázs veze
tett-e naplót, de azt igen, hogy számos titoknak volt tudója, számos olyan 
törvény létrehozásában vett részt, amelynek részletei, következményei nap
jainkig sem tisztázódtak. (...)

Kósza pletykák keringtek a városban, és egy ízben a helyi újság is írt ró
la, hogy Horváth Balázs kezelésre jár a kórházba. (...)

Közvetlenül a választás előtt néhány nappal Orbán Viktor, a Fidesz 
elnöke járt a városban. Az egyik általános iskola udvarán, hatalmas tö
meg előtt, kampánybeszédet tartott, a vendéglátó veszprémi képviselő- 
jelölt, dr. Navracsics Tibor üdvözölte a vendégeket, köztük dr. Bíró Zol
tánt, az MDF egykori első elnökét, dr. Für Lajost, a másik elnököt és dr. 
Horváth Balázst, a Veszprém megyei 6. sz. választókerület képviselőjét. 
Aztán harmadikként Horváth Balázs lépett a pódiumra Orbán Viktor 
előtt. Kicsit megviselten, de a kezében tartott papírlapokat maga elé tart
va, enyhén rekedtes hangon XXI. századi Petőfiként szenvedélyes han
gú beszédben sorolta fel a kormány hibáit, bűneit, miközben minden be
kezdésnél ostorcsapásként hangzottak szavai a tömeg előtt: „Vádolom 
őket!” . Nem vagyok politológus, és kézi magnó sem volt nálam, de re
mélem, ez a beszéd tanúságképpen az utókorra maradt szinte Horváth 
Balázs végrendeleteként.

Németh Attila

(Részlet a karácsonyra megjelenő veszprémi emlékkönyvben olvasható 
visszaemlékezésből.)



Megkérdeztük 
a polgármestert

Uniós pályázatok, 
tervezett beruházások

Meghoztuk az első döntést Európai Unió-s pályá
zaton való részvételre: támogatást kérünk a 
Györgyi Dénes Általános Iskola felújításához. 
Nyílászáró-cserét, homlokzat-felújítást, hőszige
telést és tornaterem-építést tervezünk a Györgyi
ben. Az uniós pályázaton 250 millió forintot le
het elnyerni, így az általunk biztosítandó 71 mil
lió forint önrésszel együtt ez a beruházás 321 mil
lió forintba kerülne összesen. A pályázat benyúj
tásának határideje január 2. Siker esetén 2009. 
áprilisában kezdődhet meg a beruházás. Tudni 
kell, hogy ezen a pályázaton a legnagyobb a ver
seny, hiszen majd minden településnek van fel
újításra váró óvodája, iskolája.

Előkészítés alatt áll a Wesselényi strand felújí
tására benyújtandó pályázat. Itt a magas tulajdo
nosi (önkormányzati) önrész miatt mintegy 100 
millió forint értékű beruházást tervezünk (az ösz
szeg 60 százalékát kell állnunk). Készül a pályá
zat a szeméttelep helyreállítására. Ezt a Veszp
rém város által vezetett település-csoport szerve
zi, mint a lap legutóbbi számában már említet
tem.

Szintén előkészítés alatt áll a városközpont föl
újítása, itt egyelőre a pályázati feltételek nem tel
jesen világosak. A belváros megújítására két le
hetőség kínálkozik a körvonalazódó kiírások sze
rint: a kisebb beruházáshoz 100, a nagyobbhoz 
200-250 millió forint elnyerésében reményked
hetünk. Ha nyerünk ezen a pályázaton, megújul
hat például a Piac, a térburkolat, a járda, a zöld
terület a belvárosban.

Csatornabővítésre is pályázni szeretnénk. A 
már kész terveket 2008-ban fogjuk engedélyez
tetni. Reményeink szerint 2009-ben indulhat a 
csatornahálózat újabb bővítése. Pályázati pén
zekből tervezzük a Balatoni bringaút ránk eső ré
szének felújítását, és a Panoráma bicikliút kiépí
tését, amely a Veszprém és Balatonalmádi közti 
kerékpárút folytatása az Öreghegy oldalában a 
régi vasút nyomvonalában.

Egészségház-építés, illetve felújítása is foglal
koztatja a városi képviselő-testületet. Fontos 
döntéseket kell meghoznunk, mert megoldásként 
vagy a Baross úti Központi rendelő felújítása, 
vagy más ingatlanon új épület felhúzása jöhet 
szóba. Az egészségház megújítása szintén pályá
zati pénzből, vagy magántőke bevonásával tör
ténhet meg.

Megkezdődött az úgynevezett norvég alapnál 
nyerhető támogatás elnyerését célzó pályázat 
összeállítása. Ha támogatják pályázatunkat, 
rendbe tehetjük a vörösberényi posta előtti teret, 
a berényi temető környékét, a káptalanfüredi s 
egyéb zöldterületeket. A  Fórumnál kialakítandó 
lámpás útkereszteződés kiépítésére már benyúj
tottuk a pályázatot, elbírálása idén megtörténik. 
A játszóterek felújítására, szabványosítására a 
város jövőre 20 millió forintot tervez saját költ
ségvetéséből fordítani.

Év végéhez közeledve minden almádi polgár
nak áldott, békés ünnepeket és boldog új eszten
dőt kívánok!

Keszey János

Önkormányzati hírek
A képviselő-testület a novemberi ülésén 28 na
pirendi pontot tárgyalt. A fontosabb döntések a 
napirendek sorrendjében az alábbiak.

1. Waldorf óvoda - Tíz balatonalmádi család 
kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy bo
csásson rendelkezésükre egy önkormányzati in
gatlant Waldorf óvoda létrehozása céljából, illet
ve más módon is támogassa a kezdeményezést. 
A képviselő-testület elismerését fejezte ki a szü
lőknek és erkölcsi támogatásáról biztosította 
őket, de óvodának alkalmas önkormányzati in
gatlant nem tudott megjelölni, s javasolta, hogy 
az egyéb támogatás elnyerése érdekében az ala
pítvány/egyesület megalakítása után forduljanak 
ismét az önkormányzathoz.

2. SCD Holding - A holding önálló kft.-ké 
alakította a két almádi kempinget. A Yacht Kem
ping területéből a 209 millió forint törzstőkéjű 
Yacht Klub Almádi Kft., a Kristóf Motel és 
Kemping területéből a 61 millió forint törzstőké
jű Kristóf House Kft. jött létre. A változások mi
att a korábbi (még alá sem írt) településrendezé
si megállapodás helyett két új -  az önálló kft.-két 
szerződéses partnerként feltüntető -  település- 
rendezési megállapodás megkötéséről döntött a 
testület kijelentve, hogy „a Kristóf Motel és 
Kemping területének kemping övezeti besorolá
sát nem kívánja megváltoztatni” (a Yacht Kem
ping esetében a kemping övezeti besorolás meg
maradása nem is volt kérdéses). A testület tehát 
úgy döntött, hogy a Kristóf Kemping területén 
is csak kereskedelmi szálláshelyet lehet létesíte
ni, magán-üdülőket nem.

3. Szemét-szállítás - A testület elfogadta a 
Kommunális Kft. beszámolóját, és foglalkozott 
a 2008-as díjak költség-kalkuláción alapuló ja 
vaslatával. A javaslat szerint a díjak 2008-ban át
lagosan 10 %-al emelkednek, erről a testület -  a 
díjakat meghatározó rendelet elfogadásával - de
cemberi ülésén dönt. Döntött a testület új szelek
tív-hulladékgyűjtők kihelyezéséről a strando
kon, valamint a zöldhulladék kezelésének kidol
gozására utasította a Kommunális Kft.-t.

4. Költségvetési koncepció - A testület meg
tárgyalta a 2008-as költségvetési év koncepció
ját. Az 1 milliárd 775 millió forintos költségve

tést mintegy 150 millió forintos hiánnyal terve
zi az önkormányzat, de takarékos működéssel, 
ésszerű gazdálkodással, a tervezett bevételek, il
letve ingatlan-értékesítések megvalósulásával 
várhatóan 2008-ban sem lesz (mint ahogyan 
idén sem volt) szükség hitel felvételére.

4. Oktatás, kultúra - A testület elfogadta a vá
ros közoktatási esélyegyenlőségi programját (az 
iskolai pályázatokon való indulás előfeltétele), 
és 72 millió forint önrészt igénylő, 320 millió fo
rintos összköltségű pályázatot nyújt be a Györ
gyi Dénes iskola felújítására, és tornaterem-léte
sítésre. A testület elfogadta a Pannónia Kulturá
lis Központ és Könyvtár 2008-as munkatervét, 
valamint a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázi
um működtetését -  a korábbi megállapodás 
meghosszabbításával, pályázaton való indulás 
előfeltételének biztosítása érdekében - 2011-ig 
terjedő időszakra átadta a megyei önkormány
zatnak.

5. Egészségügy, szociális ügyek - A  testület a
II. védőnői szolgálat tanácsadási helyeként a 
Vörösberényi Általános Iskola orvosi szobáját 
jelölte ki. Az utcai szociális munka ellátására a 
testület ismét a Várpalotai Vöröskereszt Szociá
lis Intézményével kötött megállapodást.

6. Szennyvízcsatorna hálózat bővítési beru
házás 2004-2006. - A  beruházáshoz igényelt ál
lami támogatásból -  az Állami Számvevőszék 
megállapítása szerint - jogosulatlan igénybevé
tel miatt már vissza kellett fizetni mintegy 64 
millió forintot, és le kellett mondani mintegy 76 
millió forint igénybe vételéről. Az önkormány
zat kérte a visszaadott állami támogatások idő
közi ÁFA-változásból eredő részének elengedé
sét, de a kérelmet az Önkormányzati és Terület- 
fejlesztési Miniszter elutasította, így a városnak 
további 6 millió forint támogatásról kell lemon
dania, illetve újabb 4 millió forintot vissza kell 
fizetnie.

7. Termálvíz-kutatás - A  testület tudomásul 
vette a gazdasági bizottság elnökének a (ter
mál) víz-kutatás helyzetéről szóló tájékoztatóját. 
(Az e célból alakult munkacsoport víz-kutatási 
programot fogadott el.)

Bálint Sándor

A Balatonalmádi Város Önkormányzat 
támogatásával az idei évben is sor kerül 

a 70 éven felüli balatonalmádi időskorúak 
karácsonyi ajándékozására.

Az idén 2200,-Ft-os vásárlási utalvánnyal szeretnénk megajándékozni az időskorúakat.

Kérjük, hogy az érintettek 
2007. december 28. napjáig 

keressék fel személyesen 
(személyi igazolványukkal) vagy meghatalmazott útján a polgármesteri hivatalt.

(Balatonalmádi, Széchenyi st. 1.)
A fenti időpontot követően utalványokat átadni sajnos nem áll módunkban. 

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

Kívánunk ezúton is Mindenkinek 
BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT!

Együtt Egymásért Alapítvány



Díszvilágítás
„Isten azért engedi meg az árnyékot, hogy a fény ragyogása annál inkább ér
vényre jusson.“ Boldog XXIII. János pápa naplójából való ez a gondolat, mely 
advent mottója is lehetne. Ahogy csökkennek a nappalok, úgy kellene, hogy nö
vekedjen lelkünkben a karácsonyi öröm fénye. Legalábbis erre figyelmeztetnek 
az adventi koszorú gyertyái, de még a feldíszített utcák, kirakatok fényei is.

Rohanó világunkban, feszültségektől teli életünkben egyre nagyobb az 
igény az advent fényeire az utcáinkon, tereinken is. Nem mellesleg ma már 
turisták sokasága lepi el Párizs, Bécs, Budapest utcáit, hogy feltöltődvén az 
ünnep fényeivel, lelkükben is fény gyúljon. A város képviselő-testülete részé
ről megszavazott kétmillió forintból, valamint lakossági, vállalkozói adomá
nyokból, támogatásokból összesen 2,5 millió forint értékben került sor az ad
venti díszkivilágítás bővítésére a Baross utcában, a Pannónia előtti téren, va
lamint Városháza épületén is. A cikk olvasásakor az ünnep fényei már felra
gyogtak, várjuk örömmel a karácsonyt.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik támogatásokkal 
hozzájárultak a díszkivilágításhoz! Támogatóink: Bagoly Szabolcs, Balaton 
Hungary Kft., Bartha Józsefné, Bartha Zoltán, Dr. György Gyógyszertár, 
HAPP Kft., HOKE Bt., Kajári Gyula, Keresztes Andor, Kovács Istvánné, Mé
száros Miklós, Mikes Piedl Éva, Mógor Dénes, Nyúl Csabáné, ÓDÉP Kft., 
özv. Vajon Lászlóné, Piedl Kft., Pufi pékség, Szabóné K. Andrea, Számfira 
István, Szegedi Istvánné, Turzó Gábor.

Keszey János polgármester

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és 
eredményekben gazdag új évet kívánunk 
valamennyi balatonalmádi családnak!

Keszey János, polgármester 
dr. Hoffmann Gyöngyi, alpolgármester 

és a képviselő-testület

Balatonalmádi Német Kisebbségi 
Önkormányzat közleményei

A Balatonalmádi Német Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete szeretné 
a reá szavazó választópolgárokat közvetlenül és személyesen megismerni. Talál
kozásunk során bemutatjuk 2007. év történéseit. Köszönettel vennénk, ha minél 
több választópolgár megjelenne a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 1-2 
termében december 11-én (kedden) 16 órától tartandó közmeghallgatáson.

TÖRZSASZTALI TALÁLKOZÓ - Szeretettel várjuk a választópolgárokat, 
a kisebbségi önkormányzat munkája után érdeklődőket és családtagjaikat 
minden hónap utolsó keddjén 17 órakor a Pannónia Kulturális Központ és 
Könyvtár 1. szobájában (Balatonalmádi, Városház tér 4.) megtartott 
Stammtisch-ünkre (törzsasztalunkra).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a balatonalmádi Wesselényi-strand keleti részén lévő kereskedelmi és 

vendéglátóipari egységek bérleti jogára

Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Wesselé
nyi-strand keleti részén, az I. tömbben megépült alábbi kereskedelmi és 
vendéglátóipari egységek pályázat útján történő bérbeadását meghirdeti:

I/B jelű 21,18 m2 területű szerkezetkész egység (használatbavételi en
gedélye strandcikk-divatáru egységre szól),

I/C jelű 24,55 m2 területű szerkezetkész egység (használatbavételi en
gedélye büfé /konyhakész ételek/ egységre szól).

A két egységre külön-külön, illetve együtt is nyújtható be ajánlat.
Bérlet időtartama: 6 év (szezon), a szerződés lejárata 2013. október 15.
A pályázatok beadási határideje: 2008. január 11., péntek, 10,00 óra.
Pályázatok bontása: 2008. január 16. A pályázatok bontása zártkörű

en történik. A pályázatok elbírálására a képviselő-testület 2008. januá
ri rendes ülésén kerül sor.

Érdeklődni a 88/542-462, 88/542-461 telefonszámon, személyesen ügy- 
félfogadási időben, vagy a pmhivatal@balatonalmadi.hu e-mail címen lehet.

A részletes pályázati feltételek átvehetők a Városházán, 8220 Balatonal
mádi, Széchenyi sétány 1. sz. alatt a városgondnoksági osztályon, a 42. sz. 
irodában, illetve letölthetők a www.balatonalmadi.hu internetes honlapról.

Az ingatlan megtekintésére - legalább két munkanappal előtte -  a Ba
latonalmádi Városgondnokság intézménnyel a 88/542-560, ill. 88/542- 
561 telefonszámokon előzetesen egyeztetett időpontban lehetőség van.

A „nép ügyvédje” 
Almádiban

Az Egy Hajóban kiemelkedően közhasznú alapítvány, együttműködésben az 
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Jogi Segítségnyújtó Szolgálatával jo
gi tanácsadást, okiratszerkesztést vállal. Ennek keretében azon rászorulók ve
hetnek igénybe ingyenes jogi szolgáltatást, akiknek az egy főre jutó havi jöve
delme, vagy szociális rászorultsága azt indokolja, és olyan jogvitás ügyük van, 
amely jogi tanácsadást igényel. Kérik az érdeklődőket, hogy a jövedelemiga
zolásaikat (nyugdíjigazolás, munkabér igazolás), személyi okmányaikat, illet
ve a szociális rászorultságukat igazoló okmányaikat (pl. közgyógyellátási iga
zolvány) hozzák magukkal! A legközelebbi ügyfélfogadási időpontok:

Balatonalmádi

Pannónia 1. terem 2007. 12. 21.
Páratlan heteken pénteken 13 órától
14 óráig 2008. 01. 18. 2008. 02. 01.

A jogi segítségnyújtás ingyenes, a megelőlegezéses fajtái:
Ingyenes:
annak a jogi segítségnyújtás (amennyiben a 2003. évi 80. tv. kivételt nem 
tesz), aki

• rendszeres szociális segélyben részesül,
• közgyógyellátásban részesül, vagy egészségügyi szolgáltatásra való jo 

gosultságát állapították meg,
• átmeneti szállást igénybe vevő hajléktalan személy,
• menekült, menedékes vagy ilyenkénti elismerését kérő személy részére 

biztosított szociális ellátásban részesül,
• vízum kiadása, tartózkodási vagy letelepedési engedély megszerzése, il

letve honosítás iránti üggyel kapcsolatban jogi segítségnyújtást kérő 
olyan személy, akinek a felmenője magyar állampolgár, vagy az volt, to
vábbá visszahonosításra irányuló eljárásban részt vevő személy,

• a családjában élő gyermeknek a rendszeres gyermekvédelmi kedvez
ményre való jogosultságát állapították meg.,

• a családon belüli egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 27.130 fo
rintot (a családon belüli egy főre jutó jövedelem összegét csökkenteni le
het a kérelmező által havonta fizetett tartásdíj vagy járadék, illetve a la
káshitel havi törlesztő részletének kérelmezőre eső összegével is).

Megelőlegezéses:
Jövedelmi viszonyaira való tekintettel az állam megelőlegezi a jogi segítség- 
nyújtás ügyvédi költségeit annak, akinél a családon belüli egy főre jutó jöve
delem meghaladja a 27.130 forintot, viszont a (mindenkori minimálbér, azaz) 
68.069 forintot nem éri el. Pl : egy háromgyermekes családapa keresete 
120.000 forint; ha más kereső nincs a háztartásban, akkor az egy főre jutó jö 
vedelem a családon belül 30.000 forint, így jogi segítség igénybevétele ese
tén a családapa a megelőlegezéses körbe esne. A megelőlegezés jelentése: 
amennyiben a fentebb leírt jövedelmi határértékek közé esik a családon belü
li egy főre jutó jövedelem (27.130-68.069 forint), úgy az állam megelőlegezi 
a jogi segítségnyújtás ügyvédi költségeit. Ebben az esetben a jogi segítséget 
igénybevevő félnek egy teljes év áll rendelkezésére arra, hogy az IM-től ka
pott csekken befizesse a jogi segítségnyújtás költségeit. Méltánylást érdemlő 
esetekben részletfizetési lehetőség is kérhető.

Pályázati felhívás
Balatonalmádi Város Önkormányzata nyilvános pályázat útján meghirdeti 
a tulajdonát képező Balatonalmádi, Véghely D. u. 7. szám alatti 1637/1 
hrsz-ú, összesen 2021 m2 területű ingatlant (Panoráma Club) bruttó -  az 
általános forgalmi adót is tartalmazó - 75.000.000,-Ft irányáron értékesítés 
céljából.

A pályázatok benyújtásának határideje, módja: a pályázat visszavonásáig, 
de legkésőbb 2008. január 16. szerda 15.00 óra, személyesen vagy meghatal
mazott útján. Ajánlattételi határidő: 2008. január 16. szerda 15.00 óra. Érdek
lődni a 88/542-462, 88/542-461 telefonszámokon, személyesen ügyfélfo
gadási időben, (hétfő, szerda: 8.00-15.00 óra, péntek: 8.00-13.00 óra között), 
vagy a pmhivatal@balatonalmadi.hu e-mail címen lehet. A pályázati doku
mentáció átvehető a Városházán, 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. sz. 
alatt a városgondnoksági osztályon, a 42. sz. irodában, illetve letölthető a 
www.balatonalmadi.hu internetes honlapról.

Az ingatlan megtekintésére - legalább egy munkanappal előtte - előzete
sen egyeztetett időpontban lehetőség van.

mailto:pmhivatal@balatonalmadi.hu
http://www.balatonalmadi.hu
mailto:pmhivatal@balatonalmadi.hu
http://www.balatonalmadi.hu


Veszprémvármegye
Veszprém megyéért

Október 23-án a Megyeháza Szent István termében az ’56-os forradalom ünnepén Pro 
Comitatu díjak átadására is sor került. A díjat Lasztovicza Jenőtől, a megyei közgyűlés el
nökétől három volt polgármester, Bors István Bálint (Tihany), Simon Mihály (Dudar) és 
dr. Varjú Lajos (Fűzfő) vehették át.

Diákok és tanáraik elismerése
Hagyományos ünnepség keretei között adták át a díjakat a megyében élő tehetséges tanu
lóknak és tanáraiknak a Megyeháza Szent István termében. A kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó fiatalok díjazását ünnepi műsor színesítette. Több mint félszáz elismerést vettek át a 
megye iskoláinak diákjai és tanárai, akik az élet valamely területén kiemelkedően jól telje
sítettek. Az ünnepi műsor 1956. október 23. szellemét idézte Élő történelemóra címmel. Az 
előadásban a balatonfűzfői Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium ta
nulói léptek föl. A diákok felkészítő tanárok segítségével állították színpadra a történelmi 
visszaemlékezést. Talabér Márta ünnepi beszédében a tanárok felelősségét, irányító vezető 
szerepét hangsúlyozta. A megyei közgyűlés alelnöke kitért arra, a 2007-2008-as tanévben 
26 iskola kerül a megyei önkormányzathoz, így a fenntartó még az eddigieknél is több ta
nulóért és tanárért vállal felelősséget a jövőben.

A Ramada díja
Rangos elismerés nyert el a Ramada Szálló: október 22-én osztották ki a Connex Group mi
nőségi díjait a dél-tiroli (olaszországi) Kastelruth-ban. Az Európa 18 országából több mint 
1200 felsőbb osztályba sorolt szállodát tömörítő csoport AZ ÉV SZÁLLODÁJA díját 2007- 
ben minőségi kategóriában a balatonalmádi Ramada kapta. A díjat a szálloda tulajdonos
vezérigazgatója, Wossala György vette át.

Czuczor jószolgálati nagykövet
Czuczor Sándort, városunk gimnáziumának az igazgatóját a közelmúltban két nemzetközi 
szervezet is jószolgálati nagykövetévé választotta. Az Európai Középiskolai Igazgatók 
Szervezetének és az Európai Nemzedék nevű, brüsszeli székhelyű ifjúsági szövetségnek az 
alelnökeként nyerte el e megbízatást lapunk szerkesztő bizottságának a tagja.

POLGÁRŐR HÍREK
Egyesületünk alel
nöke, Balogh Csaba, 
a Balaton közbizton
sága érdekében vég
zett eredményes 
munkájáért rangos 
díjat kapott. So
mogy, Veszprém és 
Zala megye (Balaton 
régió) közgyűlé
sének elnökei javas
latára vehette át az 
oklevelet és a díszes 
plakettet. Gratulá
lunk!

Felkészülten várjuk az igazi telet, gyakrabban találkozhatnak kollégáinkkal az üdülőte
rületeken. Bátran szólítsák meg őket, mert szívesen fogadjuk észrevételeiket, ötleteiket, 
amelyekkel még biztonságosabbá tehetjük lakóhelyünket. Természetesen folytatjuk iskolai 
szolgálatainkat reggelente. A ködös - párás időjárás, a síkos utak miatt sokkal nagyobb fi
gyelemre van szüksége gyalogosnak, gépkocsivezetőnek egyaránt. Kérjük a szülőket, hogy 
gyermekeiket inkább kicsit korábban indítsák iskolába! Gyakori, hogy a tanulók - félve a 
késéstől - figyelmetlenül futnának át az úttesten, a csúszós burkolat miatt az autók féktávja 
megnövekszik.

Fontos feledatunk volt november elején a város temetőinél végzett járőrözés. Igyekez
tünk minél többször, többen jelen lenni, hogy ezzel is akadályozzuk a rosszban sántikálók 
dolgát. Az akció sikeres volt, nem kaptunk olyan visszajelzést, hogy értékek tűntek volna el 
gépkocsikból, vagy sírokat rongáltak volna.

November végén a környező települések körzeti megbízottjaival is találkozunk. A cél 
egyértelmű: a hatékonyabb bűnmegelőzés. Ebben csak segíthet a jó személyes kapcsolat 
rendőr és polgárőr között.

Balesetmentes közlekedést, nyugalmas hétköznapokat és békés, boldog karácsonyi ün
nepeket kívánunk Önöknek!

(ff)

Karácsony és közbiztonság

Ünnepekre 
készülünk

Közeledik az év vége, és az ünnepek körüli tennivalók megso
kasodnak. Vásárlási láz kap el bennünket, járjuk a nagy bevá
sárló központokat, és megragadjuk a legkülönbözőbb alkalma
kat, hogy szeretteinknek kellemes meglepetést tudjunk okozni. 
Vajon a nagy vásárlási körutakon elég óvatosak vagyunk?

Ebben az időszakban az emberek nagyobb összegekkel a 
pénztárcájukban járják az üzleteket, gyakran igen értékes aján
dékokat vásárolnak. Mindenképpen fel kell hívnunk a figyelmet 
arra, hogy ez az időszak bizonyos bűnözői köröknek szintén be
szerzési időszak, csak nem éppen törvényes körülmények kö
zött. Ha nem szeretnénk kellemetlenséget, mindenképpen olyan 
helyre tegyük a pénztárcánkat, ahol nehezen hozzáférhető, ne 
hagyjuk felügyelet nélkül a már megvásárolt ajándékokat, a 
bankkártyánk pin-kódját pedig ne a kártya mellett tartsuk!

Egyre többször kapunk arról hírt, hogy úgynevezett házalók 
járják a településeket, utcákat, városrészeket, és feltűnően ol
csón akarnak értékes tárgyakat eladni. Legyünk gyanakvóak ak
kor is, amikor telefonon keresnek meg bennünket ilyen kedve
ző ajánlatokkal, például gyapjú vagy mágneses ágynemű, ék
szer, műszaki cikk vásárlási lehetőségével. Arról is tudomásunk 
van, hogy alapítványoknak, érdekvédelmi szervezeteknek, rá
szorulóknak gyűjtenek arra nem jogosult személyek. Ha feléb
red a segítési szándék bennünk, keressük fel a postahivatalokat, 
bankokat, ahol pontos tájékoztatást kaphatunk a segítendő szer
vezet valódiságáról, számlaszámáról, és felajánlásunkat ott meg 
is tehetjük. Megjelenhetnek ilyentájt olyan személyek is, akik 
pénz átváltási, felváltási trükkel próbálnak becsapni bennünket.

Külön figyelmet fordít a rendőrség a nagyobb üzletek, bevá
sárlóközpontok parkolóinak felügyeletére, hogy a gépkocsi-fel
töréseket és a „figyelem eltereléssel” elkövetett lopásokat meg
előzze. Persze a fokozott rendőri jelenlét és figyelmeztetések 
nem helyettesíthetik az Önök egészséges gyanakvását, az óva
tosságot és körültekintést.

Az ünnepekhez kötődően beszélnünk kell a balesetveszélyes 
helyzetekről is. Karácsony önfeledt napjaiban se feledkezzünk 
meg a minden évben előforduló karácsonyfa-tüzekről, és te
gyünk meg minden óvintézkedést elkerülésükre. Ne hagyjuk 
égve a gyertyákat hosszan, különösen ha elmegyünk otthonról, 
vagy ha már kicsit száraz a fa. A szilveszterhez pedig az utób
bi időben nagy népszerűségnek örvendő petárdázásról kell szól
nunk. A sajtóban a szabályozásról elhangzó tájékoztatást ve
gyük komolyan, mert a saját testi épségünkért, a mások, akár 
gyermekeink személyi sérülésével járó balesetekért csak ma
gunkat okolhatjuk.

Az ünnepek, a szabadság alatt lazítunk, kikapcsolódunk, ro
konokat, barátokat látogatunk, és persze alkoholt fogyasztunk. 
Magyarországon alkohol fogyasztása után a törvény tiltja a 
gépjárművezetést. Szervezzük úgy az autózást, hogy legyen 
egy személy, aki nem fogyaszt alkoholt, és tud, és jogosult is 
vezetni!

Az ünnepek kapcsán sajnos szólnunk kell olyan dolgokról is, 
amelyek nem fémek össze a szeretet fogalmával. Az év végén 
sokan vagyunk szabadságon, több időt töltenek együtt a család
tagok, sajnos a meglévő és felgyülemlett feszültségek is gyak
rabban robbanhatnak. Ezekben a családi konfliktusokban min
dig a gyermekek szenvedik el a legnagyobb sérelmeket, még ha 
nem is részesei fizikai erőszaknak, a lelki bántalmazás alól, a 
szomorú hangulatú ünnep alól nem tudják kivonni magukat. A 
gyerekek nagyon védtelenek és kiszolgáltatottak.

A szeretet ünnepén szeressük egymást, legyünk megértőek, 
türelmesek, mert ettől lesz szép az ünnep!

Stanka Mária r. szds.



Vegyeskari visszatekintés
A városi vegyeskar gazdag programot 
teljesített ebben az évben. Az első pró
ba napja január 3-án volt. Szinte teljes 
létszámban megjelent a kórus. Karna
gyunk, Demel Eszter röviden értékel
te az elmúlt esztendő munkáját. Nyo
matékosan hangsúlyozta, hogy ez év
ben is a továbbfejlődés alapja a fegyel
mezett és pontos próbára járás és a se
gítőkész együttműködés. Fő kérdés
ként merült fel az év elején, hogy vál
laljuk-e 2007-ben a második minősí
tőre való felkészülést, mert akkor en
nek kell alárendelni az egész évi tevé
kenységet. A többség véleménye sze
rint egy későbbi időpontban kell a nagy feladatot teljesíteni. Ennek megfele
lően aztán úgy alakult az énekkar éves tevékenysége, hogy ennyi nívós sze
replés, sokrétű megmérettetés még soha a kórus életében nem volt.

Első fellépésünkre február 16-án került sor a Pannónia Kulturális Központ 
és Könyvtár előcsarnokában, ahol Hatvani Sándor egyedülálló fotókiállításá
nak megnyitóján adtuk elő az alkalomnak legmegfelelőbb két Kodály-művet: 
Ének Szent István királyhoz és Felszállott a páva címmel.

Március 14-én este a kórus nagy része a szép számú tömeg élén haladva 
nagy lelkesedéssel énekelte a fáklyás felvonuláson az ismert „48-as” nótákat 
Szűcs Sándor vezényletével.

Ezután kórustalálkozókon vettünk részt. Március 30-án a hét meghívott 
énekkarral együtt Siófokon szerepeltünk. Április 22-én Fonyódon énekeltünk 
a már szintén hagyományos rendezvényen. Műsorunkat karnagyunk Bartók 
és Kodály műveiből állította össze.

Az év egyik fő attrakciója a lengyelországi vendégszereplés volt. Május 
18-ától 20-áig a dél-lengyelországi Ustronban voltunk. Nagy sikert aratott az 
énekkar a Zawodzie Rownica gyógyüdülő előtti térre összesereglett tömeg 
előtt rendkívül változatos, színes műsorral, amelyben lengyelül előadott lírai 
művek is szerepeltek. Másnap mély áhítat övezte az istentiszteleten való ének
lést. Erről az útról Lőrinc József kórustag társunk részletes beszámolót írt az 
Almádi Újság júniusi számában.

Június 23-án a Péter-Pál napi műsor keretében az Öregparkban -  a Szent 
Erzsébet ligetben - léptünk fel szó szerint az emelvényre. A nagyszámú érdek
lődő hosszan tartó tapssal jutalmazta énekünket.

Július 6-án a Pannónia előcsarnokában énekeltünk Milos József fotómű
vész kiállításán.

Július 7-én autóbuszra szálltunk, és elutaztunk Komáromba a monostori 
erődbe, ahol az év második főprodukciójaként léptünk föl az Országos Pol
gárőr Napon. Itt aztán volt minden: nagy hőség, nagy tömeg, nagy por és igen 
nagy ováció az előadott tizenhárom szerzemény jutalmaként.

Augusztus 3-án immár harmadszor 
szerepeltünk képzőművészeti meg
nyitón. Nevezetesen a városháza Pad
lásgalériájában ekkor nyílt meg a Ba
latoni Tárlat. Már hozzáedződtünk a 
nehéz klimatikus viszonyhoz, a forró 
hangulathoz, és mély átéléssel adtuk 
elő Bartók három szerzeményét, az 
Adok néked egy almát, és a Dana-da
nát.

Szeptember 14-én mély részvét 
mellett kísértük el utolsó útjára az al
mádi temetőben Kozma Lacit, felejt
hetetlen kórustársunkat. Az égig ha
tolt Bach rekviemszerű kórusfantá

ziája: Már nyugosznak a völgyek...
Ezután Fűzfőgyártelepen vettünk részt a Kelet-Balatoni Kistérségi Kórus- 

találkozón.
Nagy megtiszteltetés érte kórusunkat október 13-án, amikor résztvevői le

hettünk Balatonfüred Város Vegyeskarának 35 éves jubileumi rendezvényé
nek. Ez az alkalom kiemelkedő állomás volt a két észak-balatoni kórus közel 
másfél évtizedes gyümölcsöző szakmai és baráti kapcsolatának. Műsorunkon 
szerepelt Ének Szent István királyhoz, Szentlélek Isten, Adok néked egy al
mát, Tiszai dallamok, valamint Draskóczi Győzhetetlen én kőszálam... kez
detű egyházi énekének vegyes karra írt változata. Az ünnepi hangversenyt jó 
hangulatú vacsora, zene, tánc és közös vidám mulatás követte.

Ez évi szereplésünk csúcspontja október 31-én volt a reformáció ünnepén 
a helyi református templomban. Ünnepi istentisztelet zenei részeként előad
tuk a Győzhetetlen én kőszálam című kórusművet, továbbá a Szent Lélek Is
ten jö jj szívünkbe kezdetű, meghatóan szép vegyes kari művet. Ez volt az el
ső alkalom a kórus történetében, hogy nemcsak helyi illetve regionális szin
ten jelentünk meg, hanem a Magyar Televízió 1. csatornájának jóvoltából ki
léptünk az ország nyilvánossága elé, igaz, csak hét percre.

Még két fellépésünk lesz decemberben. 9-én Alsóörsön, míg 16-án hazai 
pályán, a már hagyományos karácsonyi hangversenyen fogjuk szórakoztatni 
a nagyérdemű közönséget.

Balatonalmádi Város Vegyeskara a nevében hordozza jellegét. Valóban 
vegyes összetételű szervezet, mind nemében, mind életkorban, foglalkozás
ban, egyéni adottságban és érdeklődésben. Egy dologban egységes és közös. 
Abban ugyanis, hogy a megtanult zeneműveket az intonáció, a dinamika és a 
prozódia hármas egységének jegyében jeleníttesse meg. Minden kórustag er
re törekszik. És ha ezt sikerül kellő színvonalon és minőségben prezentálni, 
akkor azt mindenek előtt karnagyunk, Demel Eszter kivételes művészi, spiri
tuális és humánus adottságainak köszönhetjük.

Szekér Zoltán

Almádi anno... 3.

Közbiztonság, egészségügy, köztisztaság
Almádi lakossága fele volt a mostaninak Vörösberény nélkül. Természetesen 
a létszám többszöröse lett nyaranként a nyaralóépületek tulajdonosainak csa
ládjával és az itt üdülő vendégekkel.

Abban az időben vidéken csendőrség vigyázta a rendet, nyugalmat. Az örs 
állandó létszáma emlékezetem szerint hat fő lehetett a parancsnokkal együtt. 
Éjjelenként is járőröztek kettesben, és megvolt a hatalmuk ahhoz, hogy szük
ség szerint azonnal intézkedhessenek a renitensekkel szemben, és nem kellett 
később fegyelmi bizottság előtt felelniök. A parancsnok Padlovics (Pozsgai) 
volt. Laktanyájuk az Óvári utcában volt. Tudom, hogy maguk részére disznó
kat is hizlaltak. Ennek emlékeképpen jutottam ahhoz a nagyméretű vöröskő 
etetővályúhoz, amely a Szent István parkban jelenleg virágtartóként szolgál
ja az utókort.

Almádi egészségügyét szolgálta Drong Mihály orvos. Mivel egyedül volt, 
a foghúzástól a szülésig minden esetben illetékes volt. Persze volt egy bába
asszonyunk is, Káldosiné. Én is az ő kezében láttam meg a napvilágot a Zsák 
vendéglőben. Utólag anyámtól tudtam meg, hogy születésem tiszteletére az 
éppen ott tartózkodó Kiss Jancsi lehozatta a hegedűjét.

Később dolgoztak községünkben fogorvosok, fogtechnikusok is 
(Szamosvári, Arany Alfréd, majd a Fráter család.) Állatorvosaink is akadtak 
időszakonként. Jean Koméira, Kiss Ernőre emlékezem.

Döntse el a tisztelt olvasó, akkoriban nem voltunk annyira betegek, gyó
gyításra szorulók, avagy most teljesült igazából a tökéletes szakszerű egész
ségvédelem, gyógyítás?

Köztisztaság volt akkor is. Seperték a főutcákat, bár nem cirokseprűvel, hanem 
az olcsóbb és célszerűbb vesszőseprüvel. Egy szomorú időszakra azért kell emlé
keznünk. A háború utáni rendszer osztályidegennek minősített, leváltott magas ran
gú katona- és rendőrtiszteket alkalmazták ilyen lélekemelő munkára, mint az utca
seprés, fűtés, éjjeli őrség. Almádiban számos ilyen „felelősségteljes” megbízást tel
jesítettek meglett, idős emberek. Akár házhoz is járhattak tűzifát fűrészelni.

Meg kell említenem még, hogy a kor technikájának megfelelően kétlovas tar
tályos öntözőkocsik locsolták nyáron a főutakat a Balaton vizét használva e célra. 
Mára már csak a volt garázsuk emlékeztet e múltra. Legyen remény a változásra.

Úgy tudom, van is, lesz is.
Majbó Gábor



Pinkócon jártunk...
Régen tervezgettük Kovács Pista barátommal, honismereti szakkörünk 

rendkívül aktív és bő ismeretanyaggal rendelkező tagjával, hogy bejárjuk az 
Almádi, másként Pinkóci temetőt. Erre végül október végén és november ele
jén sor is került.

Utóbbi elnevezés eredete nem ismert, nem tudjuk, honnan származik, 
ugyanis Almádi dűlőnevei között nem fordul elő.

A temetőt járva két dologra figyeltünk. Egyik a síremlékek nagysága, szép
sége, kivitele, függetlenül az elhalt személy ismertségétől. A másik tényező 
pedig az volt, hogy ki nyugszik abban a bizonyos sírban, mint ismert, vagy je 
lentős személyiség. Természetesen gyakori a két említett szempont ötvözete, 
amikor egyszerű síremlék alatt nyugvó személy elismert volt, illetve ennek el
lenkezője is előfordulhat.

Bejárván az 1907-ben megnyitott temető Öregtemető részét, néhány szép 
és jelentős síremlékről rövid ismertetést adunk. Magától értetődően csak al
mádi vörös homokkőből készültekről ejtünk szót, mert egykor kőbányászatá
ról hírneves helységről így illik.

Ők voltak a nevezetes Hattyú vendéglő első privát tulajdonosai, miután 
1913-ban az Almádi Fürdő Rt.-től megvásárolták. A síremlék példája az egy
szerű, de tekintélyes méretű elemekből álló megoldásnak.

Egyike az almádi kőből készült szép és mesterségbeli tudást mutató sírem
lékeknek.

Az egyszerű síremlék alatt 
nyugvó, egykor Almádiban 
élő festőművész a Kompolthy 
család rokona volt.

Egyetlen hatalmas kőből fara
gott fatörzs, ágak csonkjaival je
lezve a családtagokat. Teljes mér
tékben egyedi megoldású sírem
lék. Kosola Ödönné testvéreként 
örökölte a Hattyú vendéglőt és az 
állasításig volt a sokak által ismert 
Linka néni a tulajdonos.

Az egyszerű síremlék dr. Óvári Fe
renc testvérének sírját jelöli. Felesége 
Schneller Gabriella volt, Almádi 1899- 
ben kinevezett első postamestere.

Kosola Ödön és Kosola Ödönné síremléke

Bartl család síremléke

Nemes Aczél Zsigmond 
síremléke

Mészfalvi Gusztávné 
és családja síremléke

Óvári Kálmán 
síremléke

Az almádi kőből készült kettős 
síremlék szép példája az Almádi
ban egykor élő kőfaragó mesterek 
munkájának.

A felsorolt és néhány sorban 
jellemzett síremlékek mellett még 
nagyon sok szép és említésre mél
tó síremléket rejtenek az elszapo
rodott és nagyra nőtt bokrok. Ér
demes fölfedező útra indulni, szá
molva a szükséges bozótirtással, 
ami ugyancsak ráférne az Öregte
metőre.

Schildmayer Ferenc

Linczmejer család síremlék



Almádi arcok

Kilenced a hazáért
Walter Rózsa -  aki ismeri, Rózsa mamának is szólíthatja, aki kevésbé, an

nak Walter Józsefné -  arról ismert az északi Balaton-part keleti szegletében, 
hogy akin csak lehet, segít. Ezzel, azzal, amivel tud. Egyházának, városának, 
a környéken élőknek... Annak a közösségnek, amelyhez tartozik.

Bizonyos közéleti események előtt állva azt vette a fejébe, hogy amilyen 
széles körben csak lehet, terjeszti a KILENCED A HAZÁÉRT nevű imafüze
tet és használatát. A hazájáért kilencedet tartó katolikus kilenc napon át kö
nyörög és imádkozik a kis füzetben leírtak szerint. A kilenced olvasója azzal 
a könyörgéssel fordul Istenhez, hogy adjon nekünk felelősségtudattal áthatott, 
bölcs vezetőket, óvjon meg bennünket ellenségeinktől, védjen a viszálykodás
tól, s „Add meg a szabad államban a vallás szabadságát, hogy híveid félelem 
nélkül tisztelhessenek Téged”.

Ima a hazáért, könyörgés békességért, fohász önzetlen vezetőkért... Jókor, 
ha nem a legjobbkor!

A Kilenced a hazáért című füzetből pár hónap alatt majdnem kétezer pél
dányt osztott szét a Kárpát-medence legtávolabbi tájain élő magyarok közt, 
hogy mozgalommá terebélyesedjék e kilenced.

Izgat, kiféle-miféle ember az, aki ilyesmire vállalkozik. Nem kell sokat biz
tatni, ömlik belőle -  mert lassan két évtizede szabadon megteheti -  az őszin
te szó. Azelőtt ki tudja mennyit kellett nyelnie.

- Bajmokiak vagyunk. 1944-ben én hat, a húgom hároméves volt. Apám a 
fronton maradt, igen, magyar katonaként, otthon egyetlen férfi volt, nagy
apám. Velünk élt dédanyám is, nagyapa kivételével mind nő.

- A háború végén a németek menekültek. Nagyapám azt mondta, marad. 
Nem lépett be a bundba, úgy gondolta, így emiatt nem érheti baj a családját. 
Sokan bundosok lettek, ők úgy érezték, menniük kell.

- Jöttek az oroszok, majd a jugoszláv partizánok. Az oroszok közt sok volt 
a nő, utca hosszat hangoskodtak. A partizánok összeszedték az összes férfit, 
és az iskolába vitték valamennyit. Kihallgatás volt, hogy kiszedjék belőlük, 
mit csináltak. Nagyon jól tudták, hogy senki semmit sem csinált, mert akinek 
volt valami vétke, már messze járt.

Rég árkon-bokron túl lehetett.
- Csak segíthetett nekik valaki, mert mind messziről jött szerb volt, hogy 

tudták volna, kit kell elhurcolni?! Vitték a szomszédból azt a nyolcvanéves 
nyomorék férfit is, akit talicskán toltak fel a vesztőhelyre.

- Nem tudtak meg senkiről semmit, mindenki azt hitte, jöhetnek haza. Nem. 
Kivitték őket a falu határába, megásatták velük a saját sírjukat és lemészárol
ták őket. Sokan reménykedtek, hátha nincs köztük a testvérük, férjük, apjuk. 
Találtak egy sapkát, bármit, sokáig reménykedtek. Azt mondják, mozgott a 
rájuk dobott föld.

- Nagyapámat is ott ölték meg. Megmaradt dédanyám, nagymamám, 
anyám, megmaradtam én, meg a húgom, mind nő!

- Később jöttek, minket is összegyűjtöttek, irány a láger, be Szerbiába! Né
metek voltunk mindannyian. Januárban anyámat málenkij robotra vitték, a gye
rekeket meg el akarták távolítani a lágerból, mert amikor mezőgazdasági mun

kára hajtották volna a felnőtteket, nagymamáék 
ránk hivatkoztak, miért nem mehetnek!

- Nagymamám talpraesett asszony volt! Jár
tak hozzánk a lágerba bajmokiak, rácok, bunye
vácok, akik a földjeinken dolgoztak. A bérese
ink voltak, hoztak ezt-azt, például ami megma
radt a disznóvágásból. Megkérte őket, vigyenek 
el bennünket a magyar határ melletti tanyára, 
akikről tudta, hogy maradtak, és akikben meg 
lehetett bízni. Lópokrócot dobtak ránk, és kihaj
tottak velünk a lágerból, mert szabadon járhat
tak-kelhettek, nem foglalkoztak velük. Ők is 
szlávok voltak.

- Azon az éjjel megszökött dédmamánk, 
nagymamánk, gyalog tették meg az utat addig a 
tanyáig. Ma sem értem, hogy jutottak el oda! Mert akkoriban a falusi ember 
csak a szomszéd faluba járt el a rokonsághoz, messzebb sosem utazott. Hon
nan tudták, merre járnak, merre kell menni? Mégis odaértek.

- Átvittek Magyarországra, Bácsalmásra. Bajmok és Bácsalmás közt hú
zódott megint a határ, mert újra elvették tőlünk a Bácskát. Ott éppen folyt a 
bevagonírozás, vitték Németországba a németeket! Egyszer mi is fölkerültünk 
a vagonba, de nem kellettünk, mert nem volt semmink, amit elvehettek volna 
tőlünk. Maradtunk.

- Anyám haza írt leveleket olyanoknak, akikről gondolta, hogy maradtak. 
Szerbeknek. Néhány kósza mendemonda eljutott hozzánk arról, hogy talán 
mégiscsak él és hírt ad magáról anyánk! Jó. Égyszer mégiscsak eljutott Bács
almásra a hír, hogy anyánk levelet írt a lágerból. Volt Bácsalmáson egy férfi, 
aki orosz hadifogolyként maradt ott, vele íratott nagyanyám levelet.

- Öt év után jött haza anyám Oroszországból.
Ennyi a titka Walter Józsefnénak! Ez áll az általa is fölkarolt Kilenced a 

hazáért mozgalom (és sikere) mögött.
Rózsa mama most éppen Veszprémbe készül, ahol várhatóan több százan 

is lesznek egy keresztény rendezvényen. Visz magával vagy másfélszáz pél
dányt a kilencedet leíró füzetből. Minden érdeklődőnek el kell majd magya
ráznia: nem arra való, hogy könyvespolcra tegyük! Akkor ér valamit, ha vé
gigvesszük e kilencedet. Kilencszer napi negyed, fél órán át könyörög nem
zetéért a kis imakönyv használója.

- Mindent meg kell tennünk a hazánkért! -  mondja.
Igen, mondja Ja helyett, s marad a bakonyi-balatoni tájon, ahol otthon

ra lelt. Mert hogy dolga van még itt, szükség van rá! Németországban el
boldogulnak nélküle is, de itt a hozzá hasonlók nélkül... megnézhetnénk 
magunk.

Lassan új kilencedbe kezdhet.
...A  Balatonnál, Balaton-mellyéken.

(sarusi)

Karácsonyi csillagok
Milyen szépségesen szép, szívet melengető legenda a keleti bölcsek történe
te! A hívő ember talán gyermekkora felejthetetlen óráira gondol, amikor még 
képes Bibliát lapozgatott, és merengve nézte a csillag után baktató tevéket, 
rajtuk a turbános, burnuszos alakokat -  amikor még a legendás, mesés alakok 
valóban éltek a számukra. De hol vagyunk már ettől ebben a neonfényes, űr
szondás világban?

Pedig pontosan ennek az új, modem, a világnak egyik érdekes tudománya, 
a régészet és a kortörténet ma egészen más világításba helyezi ezt a legendá
nak tartott történetet.

Már Kepler is tett róla említést, és az újabb, pontos számítások is megálla
pították, hogy éppen Jézus születése évében állt együtt a Jupiter bolygó a Sza
turnusszal a Halak jegyében. Ezt a hétszázkilencvennégy évenként megismét
lődő, ritka találkozást nevezik Nagy Együttállásnak.

Ezt a különös bolygóállást hallatlan izgalommal várta az akkori világ -  Ró
mától az Eufráteszig, Egyiptomtól a babilóniai csillagvizsgáló tornyok tudó
saiig. Óriási jelentőséget tulajdonítottak neki, mert a Jupiter volt a világura
lom bolygója. A Halak jegye számukra egy korszak végét jelentette, és új kor
szak kezdetét, a Szaturnusz pedig akkor, abban az időben -  Izrael bolygója 
volt. Mindent összevéve, az akkori asztrológusok úgy magyarázták azt a boly
góállást, hogy a Királyok Királya születik Izraelben, és új korszak kezdődik 
vele a világon. S pontosan erről beszél Máté evangéliuma a keleti bölcsek tör
ténetével kapcsolatban.

Az is bebizonyosodott, hogy nem legenda volt az a nagy és izgatott vá
rakozás, amivel a Királyok Királyát, s vele új korszak kezdetét várták, még
hozzá Izraelből. Ugyanis a régészek megtalálták egy egyiptomi papiruszon 
az úgynevezett „berlini csillagtáblát”, amelyik Kr. e. 17-től Kr. u. 10-ig ír
ja le a várható csillagállások helyzetét; s előkerült egy agyagtábla, csillag
kalendárium Jézus születésének évéből, amelyet Sipparban, a babiloni fő

csillagdában készítettek, és amely ugyancsak pontosan előre jelzi a Nagy 
Együttállást.

Így érthető meg, hogy a Babilon felől érkező csillagtudósok, a napkeleti 
bölcsek miért Izraelben keresik az új uralkodót, s miért lesz olyan ideges He
ródes, amikor a messziről érkezettek a Királyok Királyát logikusan a királyi 
udvarban keresik először.

S bár az akkori hivatalos egyház tudósai, Heródes parancsára útbaigazítják 
a bölcseket -  ők, a hivatalosak, akik „hivatalból” várták a Messiást, a Krisz
tust, mégsem indultak el velük Betlehem felé. Minden bizonnyal jól ismerték 
Heródest, és sejtették, hogy esze ágában sincs „hódolni” annak az állítólagos 
új királynak -  sőt... Hiszen Heródes kora legvérengzőbb uralkodója volt, fé
lelmében még saját családját is kiirtotta.

Míg a hivatalos egyház húzódozik, Heródes pedig ravaszul újabb gyil
kosságra készülődik, a három keleti bölcs Betlehembe érve megtalálja egy 
sziklaistállóban Jézust, s leborulva imádják őt. Aranyat, tömjént és mirhát 
adtak Neki.

Jézus születésének emlékére, születésnapjára mi is adtunk ajándékokat, ha 
nem is aranyat, tömjént és mirhát, de afféle tőlünk telhetőket egymásnak. Igen, 
egymásnak! Talán még hozzá is tesszük: ez a te jézuskád! De mit adunk Neki?

A pogány, napkeleti látogatók az ajándékokon felül, amit Jézusnak adtak, 
nem pedig egymásnak, leborultak és úgy imádták Jézust. A legnagyobbat, a 
legtöbbet, ami embertől valaha is telik a Földön: imádatukat adták.

És mi? Karácsony este, mielőtt vagy miután megajándékoztuk volna egy
mást, imádkoztunk-e szívből, igazán, mint ünneplő keresztények?

Dr. Gyökössy Endre 
pasztorálpszichológus



Kenyér és szeretetszolgálat
Az almádi pékség sokak számára egyet jelent a 
Szabó családdal: néhai Szabó Gyula pékmester
rel és feleségével, Ilonka nénivel. Kora reggel 
hosszú sorok kígyóznak a kicsi üzlet ajtaja előtt, 
ahol ma már lányuk és vejük fogadja az évtize
dek óta visszajáró vevőket. Nemcsak kiszolgál
ja, fogadja őket, mint kedves ismerősöket, mert 
a kenyérrel összekötött barátság itt hagyomány
nyá vált. Kevés ember életét lengi körül annyi 
szeretet, mint az övéket.

- A kenyérsütés nehéz munka, de mi mindig 
boldogan végeztük. A mi pékségünk nem üzlet, 
hanem tisztesség és becsület dolga. Szeretet
szolgálat. Én mindig szerettem az életet és az
embereket -  mondja Ilonka néni, és a beszélgetésből kitűnik, hogy ez a szere
tet visszafelé is sugárzik.

Múlt időben beszél, merthogy ma már inkább csak emlékezik. Emlékei 
nyomán megelevenedik a régi Almádi, ami -  mint megjegyzi -  cseppet sem 
hasonlít a maihoz. A mostani, jobb körülmények ellenére az a régi sokkal em
beribb volt.

Kisberzsenyben született, de úgy érzi, mintha Almádiban látta volna meg 
a napvilágot. Tizennyolc éves, amikor 1941-ben a Balatonnál találkozik egy 
fiatalemberrel, és rögtön tudja, ez -  a péklegény, tizenhárom testvér közül a 
legfiatalabb fiú -  lesz a férje, élete párja. Fél év múlva összeházasodnak, az
óta fonódik össze, mint a kalácsé, az ő élete is a kemence melegével.

- Egy kis reggelizőt is nyitottunk a pékség mellett -  folytatja -, ahol nagyon 
sok nagyszerű ember fordult meg. Mindenkit befogadtunk, senkit nem enged
tünk el pár jó  szó nélkül. Nálunk a menekültek is kaptak mindig ételt. Sok jó  
barátot szereztünk. 40-50 évvel ezelőtt disszidált emberek járnak hozzánk ha
za egy kis beszélgetésre, gyerekeikkel, unokáikkal úgy jönnek, mintha család
tagok volnának. A legegyszerűbb embertől kezdve a nemzetközileg elismerte
kéig, 65 éve is élnek a régi barátságok. Régen törődtek egymással az embe
rek, pedig nem voltunk híján a csúnya világnak. Akkoriban még próbálta min
denki méltósággal viselni a szerencsétlenséget, szegénységet, aki tudott, segí

tett. Legény Béla ezredes az első világháborúban a szemét veszítette el, később 
meg a házát. Egy helyiséget hagytak neki és a feleségének. Éjjeli őrként dol
gozott, egyetlen uniformisa maradt, egész életében abban járt. Salamon 
Lászlóné Aliz néni édesapja még Ferenc József korában volt ezredes. Lányá
ból kemény asszonyt faragott, az apától tanult tartással - német és angol órák
kal - próbált rettenetes szegénységükön enyhíteni. Dukai Takách Jenő kelim 
szőnyegét árulta egyik télen, hogy éhen ne haljon. Fűteni sem tudott, festmé
nyeit akkoriban nem vásárolta senki. A magas, kékszemű férfi rokonai Auszt
riában éltek. Nem sikerült velük kapcsolatot létesítenie, így nem sejthették, mi
csoda nyomorban tengődik. Ausztriában egy festőművész vagyonos embernek 
számított, itt megalázó szegénységben élt. Én úgy főztem, hogy aki hozzánk be
tér, annak mindig jusson. Igyekeztem mindenkin segíteni.

Meséli, hogy ugyanolyan mély barátságban voltak Pintér Sándor katolikus 
plébánossal, mint Bolla Ferenc református tiszteletessel. Hogy Komáromi Katz 
Endrének szinte fogadott gyereke lett, mert az édes lánya Dél-Afrikába költö
zött. Utolsó évtizedeiben a művész már csak neki írt levelet, ő volt, aki számí
tott és akire számíthatott. Lovasné Kurcz Anna zongoratanárnő - aki a legelső 
magániskolát alapította -  szintén a jó barátok közé tartozott. Egyszerű, puritán 
életet élt, hogy tanítványainak minél többet adhasson, és szinte a saját gyerme
keiként taníthassa, nevelhesse őket. És Nővérkét, Hedvig nővért ki ne hagyjuk, 
ő tartotta össze a jó szellemiséget. Hitet, erkölcsöt vitt minden családba. Annyi 
számkivetést, mint amennyit ezek az emberek el tudtak viselni, el bírna-e ma 
valaki? Életükkel, hitükkel, tartásukkal kiemelkedtek a többi ember közül, ne
héz sorsuk ellenére követendő értéket hagytak maguk után. De volt vidámság 
is a pékség melletti reggelizőben. Jöttek a fiatalok, az egyetemisták, s bizony, 
még szerelmek is szövődtek. És sorjáznak a kedves vagy könnyes emberi tör
ténetek, többségüket már csak az emlékezet őrzi, belevesztek a múltba.

De a pékséget nem hagyták. Az úgy belenőtt a családba, hogy az édesapa 
halála után három diplomás gyerekük egyike -  Éva -  átvette, és férje segítsé
gével viszi tovább. Kora hajnalban kelnek, sütik a kenyeret, kalácsot, kugló
fot, és fogadják a már-már családtagokként visszajáró vásárlókat. Mert a Sza
bó-pékség Balatonalmádiban nem üzlet. Tisztesség és becsület dolga. Szere
tetszolgálat.

Vecsey Kiss Mária

Advent az óvodában, 
karácsony a családban

„Advent, Advent 
sok kis gyertya ég, 

három, aztán négy.
A kis Jézus itt áll, 

bebocsátást kér... ”
Hosszú évek óta hagyományként őrizzük egyik legszebb 
ünnepünkre való közös várakozásunkat: az adventi idő
szakát. Ebbe szeretnék az érdeklődő olvasóknak bepillan
tást nyújtani.

Látva, hogy az üzletekben, bevásárlóközpontokban már 
november elején állnak a feldíszített fenyőfák, csillognak 
a díszek, ajándékötletek rengetegével bombáznak a reklá
mok -  ezzel szemben mi inkább az ünnepvárás izgalmát, a 
várakozásteljes készülődés hangulatát próbáljuk megte
remteni, természetesen a szülőkkel, családokkal közösen. 
Advent kezdetétől ennek jegyében telnek a napjaink.

Karácsonyi hangulatú zenei aláfestés mellett barká
csolunk, dekorálunk, ünnepivé varázsoljuk a környeze
tünket, s készítjük az otthonra szánt díszeket, meglepeté
seket, ajándékokat.

A közösen elkészített adventi koszorú gyertyáit min
dennap meggyújtjuk, miközben ünnepi verseket, éneke
ket, meséket, történeteket mondunk. A felnőttek meglepe
tésként zenei, illetve bábelőadásokkal is fokozzák a han
gulatot. Közösen elmegyünk a Zeneiskolába, és meghall
gatjuk volt óvodásaink karácsonyi hangversenyét. Adven
ti kiállításra sétálunk, és bepillantunk a templomba is.

Ahogy telnek a napok, közeledik az ünnep, a gyerme
kek egyre inkább ráhangolódnak, egyre bátrabban adják 
elő dalainkat, verseinket.

Mindennap kibontunk egy-egy adventi csomagot, 
amelyben a szülők és az óvónők által gyűjtött, készített 
apróságokat találhatnak a gyermekek. Az ünnep közeled
tével egyre fogynak ezek a csomagocskák. Egy napon, 
advent második hetében nem délelőtt, hanem délután 
meghitt félhomályban az Anyukákkal, Apukákkal közö
sen gyújtjuk meg a gyertyákat a koszorún. Ilyenkor a ki
sebbek édesanyjuk ölében, a nagyobbacskák a szőnyegen

ülve, csillogó szemekkel éneklik a már jól ismert éneke
ket, mondják a verseket, és saját eddigi élményeiket. Ki
bontjuk az aznapi adventi csomagot is -  vajon mi kerül ki 
belőle? Nagy az izgalom! Aznap délelőtt meglepetéssel is 
készülünk: süteményt sütünk a gyermekekkel, így is ked
veskedünk a „délutáni vendégeinknek”. Minden évben jó 
alkalom ez arra, hogy ezekben a meghitt hetekben is 
együtt ünnepelhessünk a családdal.

Ajándékot, játékot nálunk a Mikulás hoz december 6- 
án, aki az ablak alatt elsuhan, vagy be is tér egy rövid idő
re. Ő jóságos, és szeret minden kis- és nagy gyermeket.

Az igazi ajándékot a családban megünnepelt karácsony 
hozza az otthoni közös készülődéssel, a szeretettel, az egy
másra figyeléssel. Mi abban segítünk, hogy a karácsony 
így teljesedhessen ki, nem elcsépelve az ünnep és a szere
tet jelentőségét. Hogy ne váljon hétköznapivá a legszebb, 
legvárakozásteljesebb, legfontosabb ünnepünk...

Ezúton kíván minden családnak békés, boldog kará
csonyt

az óvodák nevelőtestülete

Gyóni Géza

Karácsony
Fenyőfaágon papiros-szívek. 
Szép játéka ez mindenkinek.

Élőt, vérzőt ki a földnek adott:
A szívért lett gyönyörű halott.

Nekem a világ te vagy. Teneked 
Adom ím élő, vérző szívemet.

Fenyőfaágon papiros-szívek... 
Látod-e köztük az igazi szívet?

Piros, égő szív. Vágya, vége egy. 
S ha akarod: a Golgotára megy.

Almádi karácsony 
és szilveszter

December 22-én, szombat dél
után 4-kor kezdődik a Mindenki ka
rácsonya a Városház téren. Ünnepi 
beszédet mond Steinbach József re
formátus lelkész, püspökhelyettes. 
Karácsonyi dalokkal és ünnepi han
gulattal érkezik a Kőris zenekar.

Másnap, 23-án, vasárnap délután 
4-kor kezdődik a berényi karácsonyi 
ünnepség a Templomtéren. Míg az 
almádinak a Pannónia, ennek a szer
vezője a Vörösberényi Polgári Olva
só Kör.

Az esztendő utolsó napján, de
cember 31-én, hétfőn este 9-től szil
veszteri batyus bál hajnali 3-ig, élő 
zenével, a Pannóniában. A zenét a 
korábbi évekből jól ismert Tóth Ist
ván biztosítja. Ételről és italról -  ba
tyus bál lévén -  mindenki maga gon
doskodik. A Piazza kávézó egész éj
jel nyitva tart. Közben éjfélkor almá
di városi szilveszter tűzijátékkal és 
polgármesteri köszöntővel a Város
ház téren.

Áldott karácsonyi 
ünnepeket, 
boldog új esztendőt kívánunk 
minden kedves olvasónknak! 

A szerkesztőség



Veszeli-kiállítás

December 14-én, péntek délután 5-kor nyílik a Pannóniában Ég és föld egy
befog címmel Veszeli Lajos festőművész vízfestmény-kiállítása. A tárlatot 
megnyitja prof. Dr. Veszeli Tibor, a művész bátyja. Hegedűn közreműködnek 
Gáll Csilla és a Liszt Ferenc-díjas Kollár Kálmán, zongorán kísér Mech 
Oxana. A meglepetést az almádi óvodások adják. A tárlat megtekinthető 2008. 
január 20-ig az intézmény nyitva tartási idejében.

„Békesség nektek” (János evangéliuma 20,19)

ÁLDÁS - BÉKESSÉG
Mi, almádi reformátusok

KARÁCSONYI ALKALMAK -  2007
BALATONALMÁDI -  BALATONFŰZFŐI 
REFORMÁTUS TÁRSEGYHÁZKÖZSÉG

NOVEMBER
17-18., szombat-vasárnap, 15 - hittanos csendesnapok Balatonalmádiban.
25., vasárnap, 10,30 - Pápai Református Gimnázium 9E osztályának szolgá

lata Kovács Dániel igazgató és Fekete Pál Péter osztályfőnök vezetésével.
DECEMBER
1-2., szombat-vasárnap, 15 - 20-40 évesek csendes napja Balatonalmádiban:

- Mi a keresztyén-református hit? Farkas Gergő lelkipásztor, Kőröshegy. - 
Miért hiszek? Dr. Elter István monoszlói gondnok. - Közös vacsora. - Film
klub beszélgetéssel (Öreg halász és a tenger).

1., szombat, 19 - filmklub Balatonalmádiban: Öreg halász és a tenger, utána a 
film megbeszélése.

2., vasárnap, 10,30 - Advent első vasárnapja, istentiszteletek (8, 9, 10,30).
4., 11,18, keddenként, 17,30 - úrvacsorai előkészítő alkalmak (16,30 és 17,30).
23., vasárnap, 10,30 - karácsonyi gyermekműsor (9 és 10,30).
23., vasárnap, 10,30 - szeretetvendégségek a gyülekezetekben.
23., vasárnap, 10,30 - Bolla Ferenc Alapítvány pályázati díjkiosztója Balaton

almádiban.
23., vasárnap, 10,30 - gyülekezeti kórusunk bemutatkozása Török Ágnes ve

zetésével.
24., hétfő, 17,30 - szentestei istentiszteletek (16,30 és 17,30).
25., kedd, 10,30 - karácsony első napja -úrvacsora (8.00 Tobrukban is, 9, 10,30).
26., szerda, 10,30 - karácsony második napja -  legátus: Izsay Szilvia VI. éves 

hallgató, PRTA (9, 10,30).
30., vasárnap, 10,30 - vasárnapi istentisztelet (8, 9 és 10,30).
31., hétfő, 17,30 - Óévi hálaadó istentisztelet (16,30 és 17,30).
JANUÁR
1., kedd, 10.30, Újévi istentisztelet (9 és 10,30).
6., vasárnap, 10.30, Újév első vasárnapi istentisztelete (8, 9, 10,30).

Az szövegben feltüntetett időpont a balatonalmádi időpontot jelzi. Az alkal
mak megnevezésénél zárójelben megjelölt időpontok sorrendben a fűzfő
gyártelepi, balatonfűzfői és balatonalmádi időpontot jelentik.

SZERETETTEL VÁRJUK!!!

Paskai László bíbo
ros részvételével tar
tották meg november 
4-én Almádiban a 
Szent Imre plébánia- 
templom búcsúját. 
(Felvételünket Dér 
András készítette.)

Gondolatok a hazáról, 
magyarságról és hitről

Nem lehet egészséges lelkületű az az ember, kinek más a hétköznapi világképe és más 
a vasárnapi tudata. A Szentírás a világmindenség eredetéről beszél, nem tanúskodik 
tudományos igazságról, hanem az ember Istennel és a világmindenséggel kialakítan
dó helyes kapcsolatra mutat rá. Ebben az összefüggésben soha nem várt olyan nagy 
feladat a tudományra és a kultúrára, mint ma, nemzetünknek ebben a lelki válságá
ban. Meg kell mutatnunk nemzeti múltunkat, nemzeti géniuszunkat, az örök értéke
ket, ennek révén növelni önbizalmunkat, figyelmeztetni nemzetünket a hibákra, fej
leszteni a nemzeti erényeket és értékének öntudatára ébreszteni a magyart.

A magyar nép komoly múlttal rendelkezett, híre volt a honfoglalástól egészen 
a jelenkorig. Sokan próbálkoztak a magyar identitást megtörni, például Napóleon 
is megkérdezte egyik marsallját: „Mit csináljak a magyarokkal? Vedd el a nép 
múltját, s akkor azt teszel velük, amit akarsz” -  mondta. (A múlt század ötvenes 
éveiben is ez volt a koncepció.)

Ha eljutunk a mához, vajon mit tapasztalunk? Ma van-e olyan, akire föl lehet néz
ni, van-e olyan, aki irányítani tudná a mát a hazában? Hogy lehet hiteles az az orszá
gos vezető, aki saját magáról vallja be, hogy hazudott éjjel és nappal, beszédében 
méltatlanul káromolva országunkat és nemzetünket. Persze mindezt megfelelő poli
tikai környezetbe ágyazva teheti, mert a rablás is dicső elv, ha alkalmas pártja van.

Az ember hozzá nem értő módon értelmezi a tényeket, de valószínű szükség van 
a reformokra. De melyiket tervezték és szervezték meg alaposan? Az oktatást, az is
kolabezárásokat, a közlekedést, az egészségügyet vagy a szociális és társadalombiz
tosítást? A zuhanó visszafejlődés a gazdaság területén is megmutatkozik. A szerve
zetlenség és az erkölcsi fertő felé haladás, és az érzés, hogy nem tudunk egymásnak 
hinni, mert nem tudjuk, hogy igazat fog-e mondani. Vajon mit vált ki az emberekben?

Úgy érzem, baj van! Mi keresztények valamennyien túlterheltek vagyunk, mert 
Krisztus példáját követni meghaladja emberi képességeinket. De nemcsak a saját 
erőnkre vagyunk utalva, hanem Isten meghívására elfogadhatjuk az Ő segítségét. Nagy 
veszélynek vagyunk kitéve, mert a világ cinikus erőszaka, és békétlenségünk révén ter
jed a rezignáció. Van értelme felvenni a harcot? Mégiscsak az erőszak fog győzni? Le
hetséges egyáltalán, hogy béke legyen a világban? A nemzeti szocializmus és a bolse
vizmus istentelen ideológiája következtében az elveszett XX. század után Európa né
peinek ismét esélyük nyílhat arra, hogy egymásra találjanak. A közben elénk tornyo
suló akadályok ne csüggesszenek el bennünket, hanem Európa szellemiségét, Krisztus 
szellemében, újra élesszük föl, mert Isten balgasága bölcsebb, mint a világ bölcsessé
ge. Az ebben való hit segít bennünket, hogy tudjuk, hogyan kell élnünk.

Szerintem vissza kellene állítani példaképeinket és az éltető hagyományainkat. 
Szentjeink és történelmi nagyjaink nemcsak emberek és magyarok voltak, hanem a 
nép érdekeit képviselő becsületes polgárok. Kultúránkat, hagyományainkat nem si
ratni és sajnálni kell, hanem szeretettel művelni. Mert minél kisebb úr a szív, annál 
nagyobb úr a bölcselkedés és annál hitványabb a szeretet.

Áldozatkészségünknek és erőnknek végső megfeszítésével állunk nemzetünk 
előtt. Kérjük a nagy Alkotót, ott fenn a csillagok felett, akinek segítsége nélkül hiú 
minden emberi törekvés, áldja meg és segítse becsületes szándékunkat!

Balikó Ferenc

Anyanyelvi rovat

Blabla... (részvét mellett)
Befejező rész

Az előző részt azzal fejeztem be, hogy stílustalanság az azonos szavak ismétlése 
egy mondaton belül, vagy egymást kővető mondatokban. Még egy példát felho
zok erre: Kis János nagykövet megérkezett új állomáshelyére. A nagykövet első 
nyilatkozatában kifejtette, hogy ... Az első mondatban fölöslegesen utaltunk Kis 
János megbízására, így a második mondatban nem követtünk volna el szóismét
lést (nem ismételtünk volna szót): Kis János megérkezett új állomáshelyére. A 
nagykövet első nyilatkozatában kifejtette, hogy...

Anyanyelvünk szerkezetére, jellegzetességére utalok, amikor arra kívánom fel
hívni a figyelmet, hogy ami egyetlen raggal megfogalmazható, ne iktassunk oda nem 
illő szót a rag helyére. PL: Az értekezlet kapcsán felvett jegyzőkönyv... Helyesen: 
Az értekezletről (vagy az értekezleten) felvett jegyzőkönyv... A mellékhatások te
kintetében olvassuk el a tájékoztatót - Helyesen: A mellékhatásokról olvassuk el... 
(Az ismert szöveg már helyes fogalmazásra módosult.) Ide tartozik a gyakran hallott 
mellett kifejezés is: A legjobb akarat mellett... Helyesen: A legjobb akarattal... Nagy 
részvét mellett... Helyesen: nagy részvéttel... A tárgyalás zárt ajtók mellett folyt. Mel
lett? Inkább mögött! Végrehajtási kötelezettség mellett... Szebb így: Végrehajtási kö
telezettséggel... tehát azt láttuk, hogy a mellett helyhatározói szerepű névutót gyak
ran használják helytelen szerepben, leggyakrabban a -val, -vel rag helyett.

Tudom, hogy milyen nehéz a beidegződések ellen védekezni. Nehéz, de nem 
lehetetlen. Talán többet kell gondolkodnunk a fogalmazáskor, mert az eszünk rá
jár a sokszor hallott-olvasott, elcsépelt frázisokra, kifejezésekre. Mégis, ha meg
szokjuk az odafigyelést, akkor hamarosan észrevesszük majd, hogy a stílusunk 
megjavult, aminek mi magunk is örülni fogunk.

Fiataloknak azt szoktam tanácsolni, hogy sokat csiszolhatnak a leírt szövegen, 
ha pár napra félreteszik, majd gondosan újból elolvassák. Ilyenkor sok javítani va
lóra bukkanhatnak. Kóstolgatni fogják mondataikat: mi a fölösleges, mit lehetne 
elhagyni. A másik tanácsom: olvasni, olvasni! Az olvasást nem pótolja a tévé! A 
jó könyvet részesítsük előnyben a bugyuta tévéműsorokkal szemben!

És talán a leírt néhány gondolatom sem ártott a figyelem fölkeltésére...
Láng Miklós



Dal-via-dal 2007. egyéni énekverseny
A DAL-MA Kulturális, Művészeti és Hagyományőrző Egyesület 4. alkalommal 
rendezte meg november 17-18-án a veszprémi Hemo-ban a Dal-via-dal 2007. or
szágos egyéni énekversenyt. A több mint félszáz résztvevő könnyűzene, musical 
és operett műfajban, gyerek, junior és felnőtt I.-II-III. kategóriában indulhatott. 
A zsűri tagjai neves művészek, elismert szakemberek voltak: Varga Miklós és 
Sasvári Sándor eMeRton díjas előadóművészek, Ötvös Károly, a veszprémi 
Csermák Antal Zeneiskola igazgatója, énekművész, magánének-tanár, Walcz 
Szabolcs versenytáncos, koreográfus, és Lorbert Tamás produkciós vezető.

Balatonalmádiból 5 fiatal indult a 
versengésben: Duna Kata (14 éves), 
Kovács Kamilla (13 éves), Radnóti 
Mária (16 éves), Szabó Réka (10 éves) 
és Tóth Tíria (18 éves). Közülük a 
szombati elődöntők után, négyen ke
rültek a vasárnapi döntőkbe, ahol 
mindannyian remekül szerepeltek. Ko
vács Kamilla a junior könnyűzenei és 
a musical kategóriában 1. helyezést ért 
el, Szabó Réka a gyermek musical ka
tegóriában 1., a gyermek könnyűzenei 
kategóriában 2. lett, Radnóti Mária a 
felnőtt I. könnyűzenei kategóriában 3., 
Tóth Tíria pedig 4. helyen végzett. Na

gyon örülünk a sikerüknek és büszkék vagyunk rájuk!
Köszönet az énekversenyt támogató „Almádiért” Közalapítványnak, Bala

tonalmádi Város Önkormányzatának, valamint az Aqua-Start Kft-nek és Bol
dog Gyulának. Köszönet az énekesek mellett táncosként közreműködő Acro
dance-s lányoknak és a Hemo Winner Versenytánc Egyesület táncosainak.

Aki hallani szeretné az énekverseny győzteseit és a többi énekelni szerető 
növendéket, az jöjjön el december 20-án vagy 21-én este a veszprémi helyőr
ségi művelődési otthonba a Dal-ma Művészeti Egyesület gyermek-társulatá
nak és énekeseinek hagyományos évzáró karácsonyi hangversenyére! Garan
táltan szívmelengető élményben lesz részük.

Völler Adél művészeti vezető

Pedagógus klub

Élményekben és igényekben 
gazdag kirándulások

A nyugdíjas pedagógus klub szeptemberben tovább folytatta szűkebb és tágabb kör
nyezetünk megismerését, felfedezését. A Balaton-felvidék fejlődő szép kis telepü
lésén, Királyszentistvánon töltöttünk egy egész napot. Szervezőnk klubtársunk, 
Szilágyi Ferencné Ibolya volt. 6  ott született, ott dolgozott, szinte mindenkit ismer. 
Mint kedves vendégeket fogadtak bennünket terített asztallal. Büszkék hagyomá
nyaikra, ápolják, gondozzák azokat. A régi iskola falán még ma is őrzik Fülöp La
jos festőművész fiatalkori alkotását. Megújult templomuk és annak környezete a te
lepülés ékessége. Nagyon szép az új művelődési ház és az önkormányzat épülete is. 
Méltó helyet kapott a Szent István Park, ahol az ünnepségek zajlanak, főleg augusz
tusban. Büszkén őrzik királyi örökségüket. Köszönet a polgármester úrnak a ked
ves kalauzolásért. Végül kora délután finom pincepörkölttel zártuk a napot.

Október elején a Káli-medencébe vettük az irányt különbusszal. Ez a gyö
nyörű tájvédelmi körzet nagyon sok látnivalót rejteget. Először Hegyestű ba
zaltorgonáinál és földtörténeti kiállításánál álltunk meg. Ennek a különleges ba
zaltképződménynek a hegycsúcsára feljutni nem volt egyszerű az idősebb tag
jainknak. Bizony a több mint 100 lépcső sem riasztotta el őket, minden elisme
rést megérdemelnek. A szép látvány kárpótolt bennünket a fáradozásért. Kiste
lepüléseik szépek, tiszták, emberközpontúak. Köveskálon megnéztük a felújí
tott mosóházat. Szentbékkállán finom ebédet ettünk, utána két séta következett. 
Először a római katolikus templomot csodáltuk meg, ami gyönyörű magaslatra 
épült, szinte belátni innen az egész Káli-medencét. Ezután elsétáltunk a kőten
gerhez. Különleges képződményei szinte a csodával határosak. Szép és tartal
mas napunkat tihanyi sétával fejeztük be.

Még ennek a hónapnak a végén Zircre is ellátogattunk. Szintén helybéli szüle
tésű, kedves nyugdíjas társunk, Piedl Józsefné Kriszti szervezésében. A bizonyta
lan őszi hidegek miatt eleve múzeumlátogatásokra készültünk. Nem is bántuk meg. 
Láttuk a Reguly Antal szülőházában kialakított gazdag nyelvészeti és életrajzi gyűj
teményt. A dinó-kiállítás is ott van a közelben. A gyönyörűen felújított cisztercita 
apátság épületegyüttese ékessége és büszkesége a városnak. Ebben az épületben 
néztük meg a híres könyvtárat és a természettudományi múzeumot. A szépen fel
újított barokk műemléktemplom újszerű, de régi fényében ragyog.

Végül a szép őszi sorozatunkat budapesti kirándulás zárta. Kodály Zoltán halálának 
40. évfordulója kapcsán megtekintettük a lakásából kialakított múzeumot. Igazi mű
vészotthon. Eredeti bútoraival, a zenetudós kézirataival a nagy szellemet idézi.

Ez a kis összefoglaló talán kedvet ébreszt másokban is hasonló kirándulások 
tervezéséhez. Év vége közeledtével mindenkinek kívánunk kellemes, békés ün
nepeket és boldog új évet!

A nyugdíjas pedagógus klub tagsága nevében
Fürtös Lászlóné Erzsi, ny. tanító

Szalagavató ünnepély a 
gimnáziumban

November 24-én a saját erőforrásból felújított tornateremben tartották a 
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium szalagavató ünnepélyét, 
amelyet Czuczor Sándor igazgató köszöntött elsőként, majd a pazar műsoros 
est keretében Novák-Tóth Eszter a diákok nevében. Az alábbiakban az igaz
gató köszöntője olvasható.

Egy frissen megújult tornateremben köszöntöm kedves mindnyájukat. Ez 
a terem, egyrészt példázza a visszatérést az alma materba - korábbi évfolyam
ok ugyanis a városi kulturális központ és könyvtár, majd a Ramada Balaton 
Szálló, illetve a vörösberényi Bortár épületét bérelték ki szőröstől-bőröstől - 
de idén nem a rálicitálás ösztöne munkált a 13. évfolyamunk 63 tanulójában 
és szüleiben, hanem a hazatérés.

Másrészt ez a tornaterem visszatérést jelent az ősi gyökerekhez még mélyebb 
értelemben is, hiszen 2500 évvel ezelőtt az ókori Hellászban a korábban „test- 
gyakorló“ jelentésben használt helyiséget egyre inkább középfokú iskola értel
mezéseként kezdték használni. A test olajozása után így került előtérbe a szel
lem olajozása, ami olyannyira elterjedt az egész művelt világban, hogy csak 
Nagy-Britanniában maradt meg a tornaterem értelmezés, errefelé a kelet-közép
európai végeken viszont középiskola, azon belül is a továbbtanulásra előkészí
tő, tehetséggondozó intézet értelemben ismeretes. Nevezzük ezt a továbbtanu
lásra előkészítő tehetséggondozó középiskolát balatonalmádi Magyar-Angol 
Tannyel-vű Gimnáziumnak és Kollégiumnak, amelyet én már az előttünk álló 
63 ifjú hölgy és úr születése óta mondogatok, használgatok és hiszek benne kol
légáimmal együtt. Hovatovább elérjük, hogy az alma mater idősebb lesz, mint 
végzős diákjai. Előbb-utóbb még azt is megérjük, hogy maga az iskola is kék 
szalagot kaphat, mint a 2007. év szalagavató rendezvényünk ünnepeltjei.

Mélyenszántó gondolatokat is illene mondania egy olyan öreg mezei igaz
gatónak, aki több mint negyven évvel ezelőtt állt ugyanilyen pózban, és köz
ben azon morfondírozott, ugyan miért beszél ilyen hosszan az ő igazgatója. 
Azt, hogy Dugonics igazgató úr mit mondott akkor Keszthelyen, arra már 
tényleg nem emlékezem, de ahogy mondta, azt megmaradt. Na és az is, hogy 
komolyan gondolta. Fogadjátok el tőlem tehát Mahatma Gandhi hat intelmét, 
mert én is komolyan gondolom: „A munka nélküli jólét, a lelkiismeret nélkü
li öröm, a  jellem nélküli tudás, az erkölcs nélküli kereskedelem, az emberies
ség nélküli tudomány, és az áldozat nélküli imádás csapdájába nem szabad 
beleesnünk". Nem csak most - hanem soha.

Gandhi mind a hat intelme igaz halálának közelgő 60. évfordulóján is, az
az jövő nyáron, akkor, amikor az előttünk álló ifjú hölgyek és urak éppen érett
ségiznek, pedig azóta és addig is sok víz lefolyt már és lefolyik majd az indi
ai Gangeszen és a vörösberényi Séden. Ezért vigyáztak reátok szüleitek, ro
konaitok mellett osztályfőnökeitek s csoportvezető nevelőtanáraitok minden 
benneteket nevelő-tanító-nemesítő kollégámmal együtt. Itt és most is megkö
szönöm tehát Vándor Orsolya és Kersch Mária, illetve Csizmazia Csaba 
osztályfönökök, valamint Tenk Ferencné, Kiss Bea és Székely Miklós cso
portvezető nevelőtanárok áldozatos munkáját.

Felhívás vers és prózamondó versenyre
Az 5 éves Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár versmondó versenyre hívja 
a magyar irodalmat kedvelő kicsiket és nagyokat. Január 23-án 14 órától Balaton
almádiban a Pannónia termeiben rendezzük meg a versenyt. Az elődöntők során 
egy verset vagy prózát kell előadni, ezt követően a zsűri kiválasztja a döntőbe ke
rülőket. Kb. 15,30-tól döntő, utána értékelés és eredményhirdetés. Korcsoportok:
1. alsó tagozat 1-2. osztály
2. alsó tagozat 3-4. osztály
3. felső tagozat
4. középiskolás és felnőtt
A versenyre kizárólag nem hivatásos versenyzőket várunk. Díjazás: minden ka
tegóriában az első három helyezettet díjazzuk, a zsűri döntése alapján a verse
nyen abszolút győztest is hirdetünk, aki Almádi Város Díját kapja. Művek: két 
vers vagy próza, mese a magyar irodalomból, ebből az egyik kapcsolódjon a Ba
latonhoz, vagy Veszprém megyei szerző tollából származzon.

Zenészek! Figyelem!
Várjuk minden almádi zenész jelentkezését

A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 5 éves évfordulójához kötődő ren
dezvények kapcsán hívunk mindenkit, aki ezt a definíciót akár csak egy kicsit 
is magára veszi, hogy zenész. Fellépési lehetőséget, közös zenélést, közönség 
előtti megmutatkozást, egy jó estét kínálunk. Várjuk az összes önállóan, vagy 
formációban, bármilyen hangszeren játszó együttes, duó, trió stb. almádi vagy 
legalább egy-két taggal Almádihoz kötődő zenészek jelentkezését. Lehet zene
iskolás, lehet „zeneiskolázatlan”, ha kellő képességgel rendelkezik néhány mű, 
szám, dal közönség előtti színvonalas bemutatásához, most bemutathat minden
kinek, aki eljön!

Érdeklődni, jelentkezni lehet Kiss György művelődésszervezőnél. Tel.: 88/ 
542-511,20/203-61-35. E-mail: pannonianepmuvelo@chello.hu - személyesen 
munkanapokon 10 és 16 óra között a Pannóniában.

mailto:pannonianepmuvelo@chello.hu


Süssünk-főzzünk!
- Öhlmann Ági rovata -

Sokszor marad tojásfehérjém, aminek a felhasználása néha gond. A drága 
tojás mellett nem pazalhatjuk el. Két süteményreceptet szeretnék közreadni, 
amihez csak tojásfehérje kell.

Fehér püspökkenyér
Hozzávalók: 6 tojás fehérje, 20 dkg cukor, 11 dkg liszt, 10 dkg mazsola, 5 dkg 
apróra tördelt étcsokoládé, 10 dkg apróra vágott dió, 5 dkg aszalt gyümölcs vagy 
zselés cukorka. A tojásfehérjéket keményre verjük, majd a cukorral még verjük 
jó keményre. A liszttel keverjük össze a többi hozzávalót, majd óvatosan ke
verjük össze a tojásfehérjével. Egy nagyobb vagy két kisebb püspökkenyérfor
mát alaposan kenjünk ki zsírral, majd lisztezzük ki. Töltsük meg a sütemény
masszával. Előmelegített sütőbe tegyük, 200 fokon kezdjük sütni, majd 
mérsékeljük a tüzet. Kb. fél órát süssük. Ellenőrizzük, jól átsült-e a tésztánk.

Citromos szelet
4 tojás habbá vert fehérjéjébe beleadunk 12 dkg cukrot, keményre verjük, 1 
citrom reszelt héját, 8 dkg lisztet keverünk bele. 3 dkg olvasztott margarint 
keverünk bele. Kizsírozott, lisztezett őzgerincformába öntjük. Előmelegített 
sütőbe tesszük, 200 fokon kezdjük sütni, majd a tüzet mérsékeljük. 
Ellenőrizzük, jól átsült-e. Aki gazdagabban szeretné, leöntheti csokimázzal. 
Én étcsokoládét olvasztok, kevés étolajjal elkeverem.
A szeptemberi számban tévesen jelent meg a rácsos almás recept. A 20 dkg 
liszt helyett 20 dkg margarin a jó!

Fű, fa -  orvosság

Lyukaslevelű orbáncfű
Ősidők óta közismert gyógynövény, a sarkköri területeken kívül szinte minden 
földrajzi területen megtalálható. Élénksárga szirmaiban hypericin tartalmú 
illóolaj van, a sötétzöld levelekben lévő mirigyek szintén termelnek illóolajat.

A lyukaslevelű orbáncfű a homeopátiás elsősegélynyújtás egyik fontos 
szere: sebek vérzéscsillapítója, a hypericin miatt altató és fertőtlenítő hatású. 
Virágának, magjának főzete vese- és epebetegségekre jó. Szárított virágait 
égési sebekre teszik. A szív- és ideggyengeség legrégibb orvossága. 
Fogínysorvadáskor jó öblögető, nehezen gyógyuló bőrbetegségek esetén 
borogató szer. Nagyon hasznos a fájdalmak csökkentésében, segít az idegek
ben gazdag testrészek sérüléseinek gyógyulásában.

Kedélybetegség esetén is javasolt, főleg az enyhe vagy mérsékelt 
depressziós állapot javítására. Kutatások bizonyítják, hogy hatása mege
gyezik az antidepresszánsokéval.

Ny.J.

Régi szép idők...

Anekdota
Ottó Klemperer 1945-48 között volt a világháborúban megtépázott budapes
ti Operaház vendégkarmestere. A különcködéseiről is híres művészre már 
csak az idősebb korosztály zenekedvelői emlékezhetnek. Így például egy esős 
őszi napon gumicsizmában jelent meg az esti előadáson. Megfeledkezvén, 
hogy a frakkhoz inkább lakkcipő illik. Természetesen a közönség jót mulatott. 
De ez mit sem ártott az előadás lenyűgöző színvonalának. Jóval később, az 
örökös vándorútra ítéltetett dirigens lemezre vette valahol Európában 
Johannes Brahms négy szimfóniáját.

Rá egy évre New York-ban szerepelt. Szabadidejében Mendelssohn neve
zetű barátjával és impresszáriójával bóklászott a város elegáns lemezboltjá
ban. Érthetően az érdekelte, vajon a vele szerződésben álló lemeztársaság for
galmazza-e műveit az USA-ban. Ugyanakkor kíváncsi volt a konkurenciára. 
A lemezbolt eladója tucatnyi felvételt hozott elő, amiket a mester tüzetesen ta
nulmányozott. Aztán kissé körülményesen kibökte, ő a saját produkcióját sze
retné látni. Az eleddig udvarias eladó, aki nem ismervén fel a világhírű kar
mestert, biztosította őt, hogy az üzletben létező valamennyi lemez kifogásta
lan, és megfelel a legigényesebb elvárásoknak. Nem érti tehát, mi a csökönyös 
kívánalom oka.

- No persze, csak tudja én vagyok Otto Klemperer!
Erre az eladó kiborult:
- Természetesen uram, a barátja meg a Johannes Brahms.
- Nem -  válaszolt Klemperer angyali ártatlansággal - , ő a Mendelssohn.
(dr. Csík Pál anekdota gyűjteményéből)

Már a sumérok...

Megfejtették a fokhagyma titkát
Évszázadok óta közismert, hogy a fokhagyma jótékony hatással bír. Eddig 
azonban senki sem tudta pontosan meghatározni miért. Amerikai kutatóknak 
sikerült megfejteniük a titkot.

Vizsgálataik során a tudósok fölismerték, hogy a fokhagyma keringési rend
szerre gyakorolt jótékony hatása a benne található cellulóznak köszönhető. 
Pontosabban a belőle keletkező kénhidrogénnek. Ennek hatására a véredények 
elernyednek, így élénkül a vérkeringés.

Az ősember lakta barlangokban 10 ezer évvel ezelőtti maradványait találták 
meg, az első írásos emlék pedig egy ötezer éves ékírással vésett sumér 
agyagtáblán maradt fenn róla. Az ókori civilizációk szinte mindegyike 
használta, de az egyiptomiak körében volt a legnépszerűbb: betegségek 
megelőzésére és állóképesség-javításra használták. A világ legrégebbi orvosi 
írásában, az Ebers-féle papirusz-tekercseken több mint húszféle orvosság 
alkotórészeként említik: többek közt fejfájásra, rovarcsípésre, szívpanaszokra 
és bélférgek ellen használták.

Tipp: torokfájást, enyhébb megfázást akár egy gerezd fokhagyma elrágásá
val is meg lehet szüntetni. Aki nem bírja az erős íze miatt, összezúzva áztas
sa vízben, vagy kefirben. (A világhálón találtuk.)

Humorzsák
Eltévedt menedzser száll léghajójával a kietlen táj felett. Megpillant egy 
embert, lekiált neki:
- Meg tudná mondani, hogy hol vagyok?
- Ön, kedves uram, egy léghajóban utazik.
- Fogadjunk, hogy maga informatikus - förmed rá a menedzser.
- Miből gondolja?
- Pontos választ adott, de mégsem tudok vele semmit sem kezdeni...
- Fogadjunk, hogy maga pedig menedzser!
- Ezt honnan találta ki?
- Nem tudja, merre tart, hol van most, pontatlan kérdéseket tesz fel nekem, és 
a végén én vagyok a hibás.

Párbeszéd a dolgozók esti iskolájában:
- Házid van?
- Van hát. Töltsek Neked is?

Férfi sántikál az utcán, szembejön a barátja.
- Hát veled mi történt?
- Csak egy kis futball-sérülés.
- Nem is tudtam, hogy focizol.
- Á, dehogy! Tegnap meccset néztem és belerúgtam a tévébe.

„ Végre megtörtént a régvárt viszontlátás” (Petőfi)

Nevelőotthoniak találkozója
Régóta dédelgetett vágyam vált valóra szeptember 29-én, hogy az egykori Neve
lőotthon pedagógusai és technikai dolgozói összejöjjenek egy baráti beszélgetés
re -  fölidézni a hosszú évek együtt átélt eseményeit, jó és kevésbé jó emlékeit.

Több munkatársam örömmel helyeselte elképzelésemet. Tanakodtunk az 
összejövetel megszervezéséről. Nagy segítségünkre volt a „mindent tudó” és 
mindenkit ismerő Szakályné Kati, aki szervezésben és a meghívások lebonyo
lításában jó javaslataival segített. A találkozó helyéül Németh János felkínál
ta balatonfüredi házát és udvarát, Csincsik Ibolya a meghívókat hordta szét, 
Némethné Hollander Éva a találkozó helyét intézte.

Sokan kisebb-nagyobb munkával, nagy lelkesedéssel kapcsolódtak bele a 
szervezésbe és munkába. Végül úgy döntöttünk többek javaslatára, hogy első 
alkalommal -  próbaként -  csak a pedagógusokat és gyermekfelügyelőket hív
juk össze, és a találka helye a könnyen megközelíthető Dimitrisz görög ven
déglő legyen.

Az összejövetel sikerét látva elhatároztuk, hogy a közeljövőben a technikai 
dolgozókat is meghívjuk. Ok is részesei és kisegítői voltak az egész kollektí
va munkájának és eredményeinek.

A baráti összejövetel ki-ki alapon történt. Köszönetet mondunk a helyet adó 
Dimitrisz vendéglőnek és személyzetének a figyelmes kiszolgálásért és a kel
lemes helyért. Dimitrisz édesapja ugyanis Magyarországra menekülvén, gyer
mekként a nevelőotthon növendéke volt.

A következő találkozó idejét és helyét a Napló újságban, vagy az Új Almá
di Újságban tesszük közzé. A szerencsés viszontlátás reményében

Visy István ny. tanár



Mit kell tudni az EU-ról 2007-ben 
Magyarországon?

Az egységes európai integráció gondolata nem új keletű. Már a mi báró Eötvös 
Józsefünk - író, költő, államférfi - munkáiban is megjelentek hasonló gondolati 
csírák. A legfejlettebb nemzetállamok egyesülésére azonban egészen a második 
világháború utáni időkig kellett várni. Az integráció a Montánunio (Európai Szén 
és Acél Unió) 1951-es létrejöttével kezdődött, majd folytatódott az Euratom vé
delmi közösség és az 1957-ben létrehozott Európai Gazdasági Közösség meg
alakulásával, s az ezekből létrehozott Európai Közösséggel. 1974-ben megala
kult az Európai Tanács, 1986-ban az egységes Európai Okmány, mely a csatla
kozott országok unióvá szervezésének határidejét 1992-ben határozta meg. A 
Maastrichti Szerződés az Európai Közösség nevet Európai Unióra változtatta, s 
1999-re bevezette többek között a közös valuta és vízumpolitika, és az egységes 
külpolitika rendszerét. Magyarország 2004. május elsején lett az Európai Unió 
tagja. Innentől kezdve a mindennapjainkba szól bele a szervezet, szükséges tehát 
közemberként is figyelemmel kísérni munkáját, működését. E célból hangzott el 
a Polgári Esték Balatonalmádiban sorozat negyedik előadása, melynek meghí
vott vendége De Blasio Antonio Európa-parlamenti képviselő volt.

Az olaszos hangzású neve ellenére magyar képviselő az unió legnagyobb 
frakciójának, az Európai Néppártnak tagjaként a költségvetési és ellenőrzési bi
zottság, valamint a környezetvédelmi, közegészségügyi és élelmiszerbiztonsá
gi bizottság fő tagjaként, valamint a regionális fejlesztési bizottság póttagjaként 
tevékenykedik. Előadásában ismertette az unió szervezeti felépítését, s részle
tesen beszélt saját munkájáról. Elmondta: nagy bűne a médiának, hogy elhiteti 
az emberekkel, amikor üres a parlament, a képviselők nem dolgoznak, úgymond 
“pofátlanul” távol vannak. Az igazság az, hogy részvételükkel ilyenkor - akár 
az európai, akár a magyar parlamentben - a bizottságokban folyik komoly dön
tés-előkészítési munka. Az Európai Unióban nyolc képviselőcsoport és húsz 
parlamenti bizottság működik. A huszonnégy magyar képviselő nagyobbik ré
sze -  tizenhárom -  az Európai Néppárt és Európai Demokraták frakciójában, ki
lenc az Európai Parlament Szocialista, kettő pedig a Liberálisok és Demokraták 
csoportjában tevékenykedik. A képviselők egy költségkeretből szervezik meg a 
munkájukhoz szükséges feltételeket, munkatársaikat, szakértőiket, lakhatásu
kat, utazásukat ebből fizetik. Magyarország az unióban egy választókörzetnek 
számít, de virtuálisan felosztották kisebb egységekre, a rábízott megyékért min
den képviselő külön is felelős. A kétlaki munka beosztása így néz ki: hétfőtől 
csütörtökig Brüsszelben dolgoznak, péntektől vasárnapig az anyaországgal tart
ják a kapcsolatot. De Blasio a költségvetési bizottság tagjaként részt vesz a zár
számadás kemény feladataiban, Euro-százmilliárdok elosztásának, felhasználá
sának ellenőrzésében. A regionális bizottság tagjaként különösen fontosnak tart
ja a vidékfejlesztést és a határon túli kapcsolattartást, valamint a saját források
nak uniós kiegészítéssel történő leghatékonyabb felhasználását.

Az előadás utáni beszélgetést Németh Attila nyugalmazott egyetemi okta
tó vezette, kérdéseire és a hallgatóság érdeklődésére adott válaszai után De 
Blasio Antonio elköszönt, és sietve távozott. Mint mondta, sok megoldandó 
feladat várja az elkövetkezendő napokban is. Magyarországnak egy jó polgá
ri kormányra van szüksége ahhoz, hogy fáradtságot nem kímélő munkájuk 
eredménye a közember számára is érzékelhetővé válhasson.

Vecsey Kiss Mária

Osztálytalálkozó

1963-ban végeztünk a Györgyi Dénes Általános Iskolában. Október 13-án ren
deztünk - 44 év után először - sikeres évfolyam-találkozót, amiről természetesen 
az önök újságjában is szeretnénk beszámolni. Fényképeket is küldenék, amelyek
ből ön kiválaszthatná azt, amelyet alkalmasnak találna a megjelentetésre. 
Pedagógusaink közül négyen is jelen voltak a találkozón, amelyet ezúttal is 
köszönünk: Lőrincz Gyulának, Horváth Györgynek és nejének, Gabikának, 
valamint „Ancsa néni“-nek. Reméljük, mindenki jól érezte magát, s hosszútávon 
is felejthetetlen lesz az elmúlt 44. évi találkozó.
Köszönettel: Busa Jánosné (Domján Zsuzsanna)

Oroszlány

Kinek üzlet a turizmus?
Avagy: Teltház a városházán

November 22-én délután megtelt a Városháza nagyterme. A Balatonalmádi 
Turisztikai Egyesület konzultációra hívta tagjait, a városban működő civil 
szervezeteket, az érdeklődőket és a környező települések vezetőit is.

Nehezen indult az egész. Néhány nappal a rendezvény előtt csupán nyolcan 
jelezték részvételi szándékukat. A szervezők örömére az utolsó napokban már 
58 jelentkező volt. A végső létszám igazolta az elképzelés helyességét. Az iro
dákból kihozott székekkel a résztvevők száma elérte a 80 főt. Nagy megkön
nyebbülés volt a több napi izgalom után.

Dr. Kutics Károly első előadóként Balatonalmádi utóbbi években zajlott 
turistaforgalmáról készített statisztikái beszédesen árulkodtak arról a szomo
rú tényről, hogy a rendszerváltás után drámaian visszaesett a beutazó turista- 
forgalom. Az évi másfél százezret csak megközelítő vendégéjszakák hoza
déka, a befizetett üdülőhelyi díj csupán megközelíti az 50 milliót. Mint ké
sőbb egy másik előadó elmondta, a város számára ez egyik legfontosabb be
vétel, mert minden befizetett forinthoz az állam plusz 2 forinttal járul hozzá. 
Ez a bevételi forrás egyben mérőszám is. Növelésével jelentős többletforrás
hoz juthatunk.

Második előadóként a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület titkára -  Tombor 
Ágnes -  számolt be tevékenységükről. Nem kis irigységgel hallgattuk az idő
sebb testvér, a két éve működő egyesület eredményeit.

Következő előadó a fél éve működő Balatonalmádi Turisztikai Egyesület el
nöke, Lőrincz József volt. A kialakult helyzetben az egyesület közeljövőben el
végzendő feladatairól, elsődlegesen a piackutatás javításáról és az Európában 
mintaszerűvé vált Dél-Tirol idegenforgalmi régióvá alakulásáról sikereiről be
szélt. Fontos feladatként említette a szezon széthúzását, amelyet elsősorban von
zó rendezvények segítségével lehet elérni. A településen élő és működő vállal
kozások összefogásáról és a szomszéd településekkel való egységesebb piaci 
fellépés szükségességéről beszélt. Az egyesület kedvező eseményként könyvel
te el, hogy ajánlásukra a gazdasági bizottság és a képviselő-testület döntést ho
zott a város részvételéről, a keleti piac legnagyobb eseményén, a 2008 tavaszán 
Moszkvában megrendezésre kerülő idegenforgalmi vásáron.

A véletlen folytán az utolsó előadó dr. Bóka István országgyűlési képviselő, 
Balatonfüred város polgármestere volt. Beszédes számai és adatai árulkodtak ar
ról a sikerről, amit a város az idegenforgalom fejlesztése terén az utolsó időszak
ban elért. Természetesen tudomásul kell vennünk, hogy a település szerkezete, 
adottságai idegenforgalmi múltja eltérő és sokkal kedvezőbbek, de ezen túlme
nően a befektetett energia, szemlélet, a kapcsolati tőke, valamint egyéb tényezők 
is közrejátszottak a siker kialakulásában. A mintegy 160 milliós kurtaxa-bevétel 
az állam által hozzáadott 2 forintokkal fél milliárdos nagyságrendű bevételt je
lent Balatonfüred város költségvetésében. Az előadó lendületes előadásmódja és 
az elmondottak bizonyították a befejező mondatait, amely szerint az idegenfor
galom mindenkinek üzlet. A lakosoknak, a vállalkozóknak, az önkormányzat
nak, a régiónak és nem utolsó sorban az államnak is.

Mottóként is használható Bóka István egy mondata, amely szerint a rendez
vények támogatását nem kiadásként, hanem majdani bevételként kell kezelni.

MM

Köszönet
Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Képviselők!
Köszönjük, hogy megoldást találtak kérésünkre, és elkészülhetett gyerme
keink védelmére a forgalomlassító útborda a Bajcsy-Zsilinszky utcában a 
Györgyi Dénes Általános Iskola és a Kósa György Zeneiskola épülete előtt
-  újabb bizonyítékaként annak, hogy városunkban értéknek számít az em
ber. Most már rajtunk, szülőkön a sor, hogy betartva a hatályos közleke
dési szabályokat (megállás tilalma kijelölt gyalogátkelőhelyen, kereszte
ződésben, és azok közvetlen közelében) vigyázzunk a gyermekekre -  gyer
mekeinkre!
Köszönettel a Györgyi Dénes Általános Iskola Szülői Szervezete

a Bajcsy-Zsilinszky utcai Óvoda Szülői Szervezete 
a Kósa György Zeneiskola Szülői Közössége

Köszönetnyilvánítás
A Balatonalmádi Honismereti Kör köszönetet mond mindazoknak, akik halot
tak napjára az almádi temetőben lévő II. világháborús hősi halottak sírkertjét 
rendbe tették, és az emlékműre koszorút helyeztek.



Almádiban lakik a szeretet
Családommal együtt hálásan köszönjük azt a sok szeretetet, isteni adományt, 
segítőkészséget, amit férjem, Kozma László elhunyta után kaptunk a város la
kóitól.
Békés karácsonyt és áldott új esztendőt kívánunk Mindenkinek!

Kozma Bea és gyermekei

Háziorvosi rendelés
Ezúton jelzem, hogy a Balatonalmádi 1. sz. háziorvosi rendelő rendelési ideje
2007. november 19-től a következőképpen változott meg: hétfő 9-13 óra, kedd 
13-17 óra, szerda 9-13 óra, csütörtök 12-16 óra, péntek 9-13 óra. 
Köszönettel: dr. Nagy Sándor Péter

Berényi köszönet
A Vörösberényi Polgári Olvasó Kör köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 
adójuk 1%-os felajánlásával támogatták szervezetünket. A felajánlásokból 
befolyt összeget, 67.938 forintot a Juniális, Berényi Esték előadássorozat, 
Mindenki karácsonya rendezvényekre fordítottuk. Kérjük, a továbbiakban is 
támogassanak bennünket céljaink megvalósítása érdekében! Várjuk 2008-ban 
is felajánlásaikat!
Köszönettel a kör vezetősége

Berényi pótszilveszter
A Vörösberényi Nyugdíjas Klub szeretettel meghívja Önt a január 5-én 19 órai 
kezdettel megtartandó jótékonysági báljára. Helye: Vörösberényi Művelődési 
Ház. Zene, vacsora, tombola. Érdeklődni a 06/70-5657-712 telefonon, illetve 
a helyszínen lehet. Boros Gyula

KELLEMES KARÁCSONYT ÉS 
EREDMÉNYEKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁN

MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓJÁNAK a 

Balatonalmádi

G A Z D A B O L T
Balatonfűzfő- Tobruk,

a 71-es út mellett a FAISKOLAI árudával szemben

ÁLLANDÓ AKCIÓKKAL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

NYITVA TARTÁS: Hétfő: 8-12-ig. Kedd-péntek: 8-16-ig. Szombat: 8-12-ig. 

Tel.: 06-20/327-93-32

SZILVESZTERI BÁL A HALÁSZKERTBEN!
2007-2008

Ünnepelje velünk az év utolsó napját!
Szeretettel várjuk kedves vendégeinket

2007. december 31-én 19 órától 
a Halászkert étterembe, ahol a kitűnő hangulatról 

kiváló tánczenészek gondoskodnak.

TÁNC, ZENE, JÓ KEDV REGGELIG!
Tombola értékes ajándékokból.

Kedves vendégeinket koktéllal fogadjuk.
A belépő vacsorával 3500 Ft/fő

„A” menü
- Újházi tyúkhúsleves

- Malacpecsenye párolt káposztával, 
petrezselymes burgonyával

- Házi rétes

„B” menü
- Újházi tyúkhúsleves 

- Őzpecsenye forró gyümölccsel, 
burgonyakrokettel 

- Házi rétes
„C” menü

- Francia hagymaleves
- Vegyes vegetáriánus tál görögsalátával

- Házi rétes

Érdeklődni személyesen: Halászkert étterem, Martinovics u.24. 
Telefonon: 88/438-546, 70/ 274-9461

Almádi kalauz
December 15-január 14.

Hangverseny
December 16. - Hagyományos karácsonyi hangverseny a Pannónia nagyter
mében. Közreműködnek: Borostyán (Vörösberényi) Népdalkör, Kósa György 
Városi Zeneiskola növendékei, Balatonalmádi Város Vegyeskara.

Könyvtár
Pannónia, a könyvtár karácsonyi ajándéka: aki decemberben kíván könyvtári 
tag lenni, a beiratkozási díját ajándékként elengedik. A könyvtár december 22. 
és január 6. közt zárva lesz.

Szakkör
December 17., 17,00 - Vörösberényi Fábián József Kertbarát Kör: Karácsonyi 
előzetes - ünnepi közgyűlés.
December 18., 17. 00 órakor , Balatonalmádi Kertbarát Kör: Visszatekintés 
a Kertbarát Kör 2007-ben végzett tevékenységére.

Szórakozás
December 19-én zenés karácsonyi ünnepség vacsorával és születésnapi 
köszöntő a vörösberényi nyugdíjas klubban délután 4-től.
December 31-én zártkörű szilveszteri bál a vörösberényi nyugdíjas klubban este 7-től. 
December 31-én éjfélkor városi ünnepség, 1. külön!

Művészetbarátok: téli szünet
December 19-én és 21-án karácsonyi hangversenyt adnak a Kósa György Ze
neiskola ifjabb és idősebb növendékei, amely alkalomra fölhívom tagjaink fi
gyelmét. Januárban téli szünet lesz, a legközelebbi rendezvény időpontja feb
ruár 21., csütörtök 17 óra, a Pannónia 1-2. szobájában. Az év végével megkö
szönöm támogatóink segítségét; nekik, tagjainknak és Almádi minden polgá
rának kellemes ünnepeket és boldog, békés, eredményes új esztendőt kívánok!

Láng Miklós

Kápé Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zrt.
Kölcsönt adunk

készpénzben 110.000 Ft-ig.
Fedezet nem kell, a pénzt otthonába házhoz visszük.

Részletfizetés havonta.
Példa 100.000 Ft hitel törlesztésére: 7 hónap futamidő 21 682 Ft havi részlet. 

THM: 179-276%
Helyi tarifával hívja az alábbi számot

06 40 200 633
Vagy küldje el sms-ben a "KP" szót a 06 70 388 0448 telefonszámra és visszahívjuk! 

Hívását hétköznap 8.00-18.00 között fogadjuk.
A hirdetés nem minősül ajánlattételnek. A KáPé Hitel Zrt. a kölcsönt saját feltételei szerint bocsátja rendelkezésre.

MEGNYITOTTAM! MEGNYITOTTAM! MEGNYITOTTAM!

BÖNGÉSZDE
HASZNÁLTRUHA ÜZLETEMET

Széles választékban kaphatók: 

extra minőségű női, férfi-, gyermekruhák, 

lakástextil, táskák.

Cím:

Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky u. 55. 

Tempótól, piactól 2 percre.

HASZNÁLTBÓL ELEGÁNSAN!
Szeretettel várom kedves vásárlóimat!



A Családsegítő hírei
A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ ügyeleti nyitvatartási 
rendje a következően alakul:
2007. december 21. péntek  9-1400 óráig 

december 22. szombat  9-1200 óráig 
december 27. csütörtök  9-1400 óráig 
december 28. péntek  9-1400 óráig 
december 29. szombat  9-1200 óráig

2008. január 2-től szokásos nyitvatartási rend.

Pszichológiai tanácsadás: 2007. december 12-én 14.00-től.
2008. január 9. az első tanácsadás időpontja. A megszokott időben, minden szer
dán 1400-tól várjuk Önöket.
Jogászunk 2007-ben december 20-án az Idősek klubjában várja az érdeklődőket,
2008. január 17-től, minden páratlan héten csütörtökön újra rendelkezésükre áll. 
telefonos egyeztetés szükséges!

Tud róla, hogy...
Az ünnepek alatt sincs egyedül problémáival... Ha egyedül van, magányos, lelki 
válságba került, hívja a Kapcsolat lelki segélyszolgálatot. Ingyenesen hívható, 24 
órás ügyelet: 06-88/422-205.

Bántalmazták, vagy megalázták, családon belüli erőszak áldozatává vált? Ingyenes 
segélyvonal: 06-80-20-55-20 Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgála. 
Ha otthontalan, fedél nélkül élő embert lát, aki segítségre szorul, hívja az Utcai 
Szociális Segítők Egyesületének Regionális Diszpécserszolgálatát a 06/34-511-028-as 
éjjel-nappal hívható telefonszámon!

Kérés
Tisztelettel kérjük Önt, hogy amennyiben használaton kívüli fa vagy szén tüzelé
sű üzemképes kályháját nélkülözni tudja és szívesen felajánlaná szolgálatunk köz
vetítésével szerény körülmények között élő embertársának, kérjük hívja szolgála
tunkat a 88/542-554-es telefonszámon, vagy keressen minket személyesen az Ady 
Endre utca 2. szám alatt.

Rászoruló gondozottjaink nevében is hálával fogadjuk felajánlásaikat!
Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ

Piknik a Horgásztanyán
Kicsit borongós, szeles reggelre ébredtünk, november 5-én, hétfőn reggel a Bala
tonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ Idősek Klubjának tagjai. Bogrács- 
gulyás partira készültünk a Horgásztanyára. 9 órakor gyülekeztünk, hoztunk bur
gonyát, hagymát, paprikát, paradicsomot, némi fűszert, süteményt stb.

A megbeszélés követően a létszámnak megfelelő mennyiségű hús (marha, il
letve sertés), valamint a még hiányzó nyersanyagok beszerzése volt a feladat. La
ci bácsi és Vendel segítségével minden kiszállításra került a Horgásztanyára, ahol 
a gondnok nagyon kedvesen fogadott bennünket. A szeles időre való tekintettel a 
teremben helyezkedhettünk el.

A „fiúk” fát vágtak, tüzet raktak, majd Laci bácsi és Katika segítségével a bog
rácsgulyás előkészítése következett. Mi, „lányok” a klubból hozott dolgokkal szé
pen megterítettünk. Volt ott minden, ami szem szájnak ingere: édes és sós sütemé
nyek, savanyúság, tea, ásványvíz, valamint ami még kell egy bográcsgulyáshoz, 
egy kevés borocska is. Főtt a gulyás, aminek a finom illata odacsábított bennünket 
a bográcshoz egy-egy kavargatás és kóstolás erejéig.

Ebédünk nagyon finom lett. A bőséges étkezés után a kellemes őszi időben sé
táltunk a parton. A séta után beszélgetéssel, kávézgatással zártuk a napot, a klub
ba elégedetten tértünk vissza. Kellemes, vidám napot töltöttünk el együtt, s remél
jük, több ilyen szép napban lesz részünk, ehhez kívánunk mindenkinek jó egész
séget! Ezúton is köszönjük „főszakácsunknak”, Laci bácsinak a sok fáradozást.

A klubtagok nevében Éberfi Ferencné

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

A 2008-as esztendőben is szeretnénk az Önök szolgálatában állni. Köszön
jük eddigi bizalmukat, továbbra is várjuk ötleteiket, javaslataikat, hogy igénye
iknek megfelelhessünk!

Himáné Matula Klára 
intézményvezető helyettes

APRÓHIRDETÉS

HÁZHOZ MEGYEK!!! Kényelmesen, az Ön OTTHONÁBAN rendbe teszem 
HAJÁT, KEZÉT, LÁBÁT, hívjon bátran! Angol korrepetálást is vállalok, 5 éves 
külföldön szerzett nyelvtudással. Tel.: 06/70/267-4410

Csak század előtti antik tárgyakat veszek. Érdeklődni: 06/20/9956-433

Minimum 1,5 szobás kiadó lakást keresek B.almádi központjában hosszútávra. 
Tel.: 06/30/613-1563.

Iparcsarnokrészek bérbe adók, esetleg eladók. Érd.: 20/351-61-80

FELHÍVÁS FOTÓSOKHOZ! A 2006-os és a 2007-es Lovaskavalkád díjugrató 
eseményein személyemről készült képekhez, DVD-hez szeretnék hozzájutni. 
Tel.: 30/907-2279. Rácz Géza Balázs.

Jázmin gyógyhatású termékek boltja
a Fórum üzletközpont udvarában szeretettel vár minden érdeklődőt.

Kapható: 70 különböző gyógyhatású és élvezeti tea, gyógyhatású 
balzsamok és krémek, gyógynövényes testápolók, samponok, szájvizek, 
illóolajok, reform- és bio élelmiszerek, italok, diabetikus készítmények, 
étrend kiegészítők, glutén mentes termékek

Nyitva: H-P 9,00-17,00, Sz 8,00-13,00, vasárnap zárva 
Tel.: 06-30-485-3509

CIPŐVILÁG
ahol a

VÁSÁRLÁST MEGJUTALMAZZUK!
Decemberben minden 4 ezer Ft. feletti vásárlás esetén

AJÁNDÉKOT ADUNK!
Meglepetésszerűen! A legkülönbözőbb értékekben!! 

Óriási, minőségi választék! Korrekt árak! Türelem! Kedvesség! 
Mi minőséggel adjuk lábára a kényelmet! 

Balatonalmádi, Baross G. u. 11.
Nyitva: 9,30 - 17,30, szo: 9 - 13-ig.

Lutra állatorvosi rendelő, állateledel és felszerelés

Balatonalmádi, Martinovics Üzletház (a piac mellett) 

dr. Szabó Eszter és dr. Dani Katalin 

Rendelési idő: H-P 9-11-ig és 16-18-ig, Sz 9-11-ig 

Üzlet: H-K-Cs-P 9-17-ig, szerda 8- 16-ig, szombat 8-11-ig 

Tel.: 06-88-43-93-90, 06-70-215-65-25 

Nyitás 2008. januárjában!

Ha több időt akar tölteni az ünnepek alatt szeretteivel, mi segítünk Önnek!

RENDELJEN NÁLUNK! 
SZENTESTÉRE, KARÁCSONYRA, SZILVESZTERRE

vállaljuk az ünnepi ebédek és vacsorák elkészítését!

HALÁSZLÉ, TÖLTÖTT KÁPOSZTA, KOCSONYA, 
BEIGLI, HÁZI RÉTES

Rendeléseit 24 órán belül teljesítjük!
Cím: Halászkert étterem, Balatonalmádi, Martinovics u. 24. 

Telefon: 88/438-546, 70/274-9461

Szépüljön az Anilla kozmetikában!

Az én ünnepi ajánlatom Önnek, hogy 
december hónapban 20 % kedvezményben részesül szolgáltatásaimból! 
A kedvezményt a hirdetés felmutatásával tudja igénybe venni. 
Decemberi ajánlatom a legújabb testápolási trendhez 
igazodva regeneráló méz-csoki arckezelés.
Érdeklődni: Herendiné Török Anilla, (H-Sz-P)
Szolgáltatóház (a posta parkolójánál) Tel.: 30/418-11-12



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! 
Folyamatos számítógépes gyakorlási lehetőség a vizsgára. 

Tanfolyamok folyamatosan minden hónapban 
a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnáziumban. Tanfolyam igény szerint 

délelőtt, délután vagy hétvégén. Gépkocsi-választási lehetőség. 
Érd.: Baksai Gábor, Balatonalmádi, Lehel út 27.

Tel.: 06-30/916-3286, 06-30/500-7695, 88/430-107 
SZEREZZEN JOGOSÍTVÁNYT HELYBEN!

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

PC doktor
Farkas László; Balatonalmádi 
0670 /  3674 - 827. 
www.pcdok.hu
E-mail:pcdoktorinfo@gmail.com

VÁSÁROLJA MEG TÜZELŐJET 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 1 9 0 0 , -Ft/q

SZÉN
Fűtőérték KJ/Kg ÁR

Lengyel feketeszén 22000-25000 3 1 4 0 , -Ft/q
Tisova dara /cseh/ 14665-15500 2260,- Ft/q
Tisova dió/cseh/ 14665-15500 2 3 1 0 , -Ft/q
Sokolovi kocka/cseh/ 14665-15500 2 1 6 0 , -Ft/q
Ledvicei dara/cseh/ 18000-19000 2 6 2 0 , -Ft/q
Ledvicei dió/cseh/ 18000-19000 2 9 7 0 , -Ft/q

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

T ü z é p  P i e d l

Év végi burkolóanyag akció a Piedl Tüzépen!!

Suzuki Pászti
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