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BALATONALMÁDI VÁROS LAPJA 

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne" 

Betlehem a Szent Jobb kápolnában 



Néptánc estély 
Almádi apraja-nagyja eljött a „folklórbolondok" napjára. Első körben elhang-
zottak a köszöntők, a folytatásban tánc, tánc és tánc..., no meg persze egy kis 
zene. Kicsik és nagyok ropták, s majd kirúgták a Pannónia oldalát. Ebben az 
évben már sokadszorra megtelt a ház és ki-ki köszönetet mondhat Kikinek, 
mert igazán jól sikerült ez az este, és a hajnalig tartó táncház. 

Számomra a legemlékezetesebb pillanatot mégsem a színpadon zajló ese-
mények jelentették, hanem, mint bennfentes, a színpad mögötti élet. Látni azt, 
ahogy a tanár (Kiki) felküldte a kis tanítványait a színpadra és velük együtt -
a paravánok mögött - járta a táncot, mutatta, mit és hogyan kell énekelni, me-
lyek a következő lépések. Tulajdonképpen nem volt a színpadon és mégis ott 
volt, mint ahogy az egész este során lehetett érezni a jelenlétét. A műsor végén 
elhangzott egy kiváló ötlet, Balatonalmádiban új állást kellene létrehozni a „vá-
ros néptáncosa" címmel, s ezt a rendezvény résztvevői megszavazták Kikinek. 
Gratulálok a címhez, köszönet, hogy része lehettem a rendezvénynek (bár nem 
táncosként, csak kisegítőként), s köszönet mindazoknak, akik segítették Kikit 
a megrendezésben. (A fényképet Kovács Piroska Rózsa készítette.) 
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Nagykarácsonyban jártak a Györgyi Dénes Általános Iskola diákjai Cseh László a díszpolgári kitüntetés átvétele után lapunkra dedikál 
(Szögedi Miklós fölvétele) 

Egy almádi karácsonyfa (Szögedi Miklós felv.) 
Katalin bál a Vörösberényi Fábián József Kertbarát Körben 
(Fazekas Ferenc fölvétele) 



Megkérdeztük a polgármestert 
Pályázati siker 

Az Államreform operatív program keretében 20 millió 
forintot nyertünk szakértői tanácsadás igénybevétel-
éhez, képzések szervezéséhez és lebonyolításához, 
szoftverek beszerzéséhez, illetve fejlesztéséhez. Ennek 
eredményeképpen várhatóan javul az önkormányzat ál-
tal nyújtott közszolgáltatások minősége. A komplex 
szervezetfejlesztési programok növelik a nyújtott szol-
gáltatások állampolgár-központúságát; átalakul és szí-
nesedik a szervezeti kultúra. 

Városgondnoksági Intézmény 

November 10-től új igazgatója van a Városgondnokság-
nak. Agg Z. Tamást választotta a képviselő-testület az 
intézmény vezetőjének, aki korábban már bizonyított a 
szomszéd településen hasonló beosztásban. Itt kell meg-
említenem, hogy döntés született a polgármesteri hiva-
tal átszervezéséről is. 2009. január 1-től önálló jogi sze-
mélyiséggel és gazdálkodási jogkörrel felruházott város-
gondnoksági intézmény jön létre. Ettől az időponttól 
kezdve az intézmény gazdasági részlege végzi a többi in-
tézményünk gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat. A 
hivatalt érintő változás - többek között megszűnik a vá-
rosgondnoksági osztály, részben helyette létrejön a tele-
pülésfejlesztési és üzemeltetési osztály. Természetesen 
itt a teljes átszervezést nem vázolhatom fel, de néhány 
szót az átszervezés előnyeiről megemlítenék. 

A hivatal pénzügyi osztálya a város előtt álló straté-
giai feladatok ellátására tud koncentrálni; elválnak az 
igazgatási és önkormányzati feladatok; főállású főépí-
tész alkalmazásával lehetővé válik a településszerkezet-
tel kapcsolatos elképzelések megvalósítása; gondnoki 
feladatok ellátásával gazdája lesz a polgármesteri hiva-
talnak, és tervszerűbbek lesznek a beszerzések; házi-
pénztár kialakítása lehetővé teszi az ügyfelek gyorsabb 
ügyintézését; a hivatal létszáma csökken. A Városgond-
nokságnál jelentkező elönyőkről is beszélnék: a karban-
tartói létszám alkalmasabb lesz intézményeink karban-
tartási és felújítási munkáinak elvégzésére; szakképzett 
gárda képes kiváltani egyszerűbb vállalkozói szerződé-
seket; az intézményi költségvetések készítése kapcsán 
rögtön tervszerűen ütemezhetőek a munkák. 

Remélem, hogy a tervezett változtatások szemmel 
látható javulást eredményeznek a város működésében. 

Végezetül áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új 
esztendőt kívánok minden kedves olvasónak! 

Keszey János 

Felhívás 
Tájékozatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Balatonalmádi 
Polgármesteri Hivatalban (8220 Balatonalmádi, 
Széchenyi st. 1.) - az ünnepek között - 2008. december 29. 
napjától 2009. január 5. napjáig az ügyfélfogadás tech-
nikai okok miatt szünetel. Okmányirodánkban csökkentett 
kapacitással, rendkívüli esetekben fogadjuk ügyfeleinket. 
Megértésüket köszönjük! Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet! 

Ujlakiné dr. Pék Éva jegyző 

Önkormányzati hírek 
A képviselőtestület 2008 november 3-ai és 
november 27-ei üléseinek legfontosabb 
döntései az alábbiak. 

November 3. 
Városgondnoksági Intézmény vezetői 

pályázata. A testület Agg Z. Tamást nevez-
te ki az átszervezés után kialakuló új, önál-
lóan gazdálkodó intézmény vezetőjének. 

A vörösberényi egyházi ingatlanért járó 
kártalanítás felhasználása. A testület - a he-
lyi civil szervezetekkel történt egyeztetés 
után - a következő területek felújítását ter-
vezi végrehajtani a kapott összegből: 
Vörösberényi Temető, Ady E. u. 2. előtti tér, 
Mandulás, Templom domb, Madách tér. 

A polgármesteri hivatal átszervezése. A 
jelenlegi műszaki osztály, a városgond-
noksági osztály és a városgondnoksági in-
tézmény feladatai között számos átfedés 
tapasztalható, ezért a testület az alábbi vál-
toztatásokat határozta el: 

- megszűnik a hivatal városgondnoksá-
gi osztálya, feladatai részben a Város-
gondnoksági Intézményhez, részben 
az újonnan létrehozandó településfej-
lesztési és üzemeltetési osztályhoz ke-
rülnek át; 

- új osztályként létrejön a településfej-
lesztési és üzemeltetési osztály, 
amelynek élén egy főállású főépítész 
áll majd, aki egyben osztályvezetői ki-
nevezést is kap, s akinek főbb feladata 
a városrendezési, szabályozási felada-
tok, beruházások bonyolítása, felújítá-
si, karbantartási feladatok koordinálá-
sa, vagyongazdálkodás; 

- az önkormányzati intézmények gaz-
dálkodási feladatait a Városgondnok-
sági Intézmény gazdasági részlege 
fogja össze és irányítja (a hivatal pénz-
ügyi osztálya helyett). 

SCD. A testület levette napirendjéről az 
SCD-vel korábban megkötött település-ren-
dezési szerződés módosítására tett javasla-
tot. (A módosítási javaslat legfontosabb 
pontja volt: a Kristóf Kemping területét az 

önkormányzat sorolja át „kemping" övezet-
ből apartmanház építését is lehetővé tevő 
„üdülőövezetbe".) 

November 27. 
Rendelet-alkotás. A testület megalkotta 

a város címeréről és zászlajáról, valamint a 
Balatonalmádi városnév használatáról szó-
ló rendeletet. 

Programok, munkatervek. A testület jó-
váhagyta az általános iskolák 5 évre szóló 
pedagógiai programját, valamint a Pannó-
nia 2009. évi munkatervét. 

Tourinform Iroda, TDM. A testület elvi 
döntést hozott arról, hogy támogatja a Ba-
latonalmádi Turisztikai Egyesület azon 
szándékát, hogy induljon a 2009. első ne-
gyedévében megjelenő TDM (Turisztikai 
Desztinációs Menedzsment) pályázaton. 
Az ehhez szükséges feltételeket - megálla-
podás megkötése az egyesülettel, a 
Tourinform Iroda működtetésének átadása 
az egyesületnek stb. - a pályázati kiírás is-
meretében, a pályázat benyújtásáig kell 
megteremteni. 

A DRV Zrt. magánosítása. A testület -
csatlakozva a Magyar Önkormányzatok 
Szövetségének felhívásához - felterjesz-
tésben kéri a kormányt, hogy a szükséges 
egyeztetések után minél előbb terjessze az 
Országgyűlés elé a vízgazdálkodásról szó-
ló törvény módosítását úgy, hogy ne le-
gyen lehetőség a vízellátás egyetlen elemé-
nek a magánosítására sem, ne legyen lehe-
tőség a regionális vízművek ésszerűtlen 
összevonására, és biztosítsa az önkor-
mányzatok számára a regionális vízművek 
tulajdonának térítésmentes megszerzését. 

Zajtérkép. A testület - elsődlegesen a 
tervezett szentkirályszabadjai nemzetközi 
kereskedelmi repülőtér Balatonalmádit érő 
káros zajhatásainak elkerülése érdekében -
zajtérkép elkészítését határozta el, amely, 
csendes övezetek kijelölésével, lehetősé-
get biztosít alacsonyabb zajterhelési határ-
értékek megállapítására. 

Bálint Sándor 

Karácsonyi ajándék 
A Balatonalmádi Város Önkormányzat támogatásával az idei évben is sor kerül a 70 
éven felüli balatonalmádi időskorúak karácsonyi ajándékozására. Az idén 2200 fo-
rintos vásárlási utalvánnyal szeretnénk megajándékozni az időskorúakat. Kéljük, 
hogy az érintettek november 25. és december 23. között keressék fel személyesen 
(személyi igazolványukkal) vagy meghatalmazott útján a polgármesteri hivatalt (Ba-
latonalmádi, Széchenyi sétány 1.). A fenti időpontot követően utalványokat átadni 
sajnos nem áll módunkban. Hétfőn 8.00-17.00-ig, kedd-csütörtök 8.00-16.00-ig, pén-
teken 8.00-12.30-ig. 

Kívánunk ezúton is Mindenkinek békés, boldog karácsonyt! 
Együtt Egymásért Alapítvány 



Repülőtér 

Hirdetmény 
A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fel-
ügyelőségnél a BudaWest Airport Holding Vagyonkezelő ZRt megbízásából 
a Vibrocomp Kft által benyújtott kérelem alapján 16058/08 ügyszámon elő-
zetes vizsgálati eljárás indult a Veszprém - Szentkirályszabadj a repülőtéren 
nemzetközi kereskedelmi repülőtér 2500 m hosszú futópályával történő kiala-
kítása ügyében. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szó-
ló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) 29. § (7) bekezdése, vala-
mint a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdése értelmében az 
alábbi hirdetményt (közleményt) adom ki. 

Az eljáró Felügyelőség megnevezése: Közép-dunántúli Környezetvédel-
mi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség; székhelye: Székesfehérvár, 
Hosszúsétatér 1.; elérhetősége: levélcím 8002 Székesfehérvár, Pf. 137., tele-
fon 06-22-514-300, telefax 06-22-313-564, ügyfélfogadási idő hétfő-csütör-
tök 9-15 óra, péntek 9-12 óra. 

Az ügy tárgya: a Veszprém-Szentkirályszabadja repülőtéren nemzetközi 
kereskedelmi repülőtér 2500 m hosszú futópályával történő kialakításának 
előzetes vizsgálati eljárása. 

A tervezett létesítmény rövid leírása. 
A BudaWest Airport Holding Vagyonkezelő ZRt a Veszp-

rém-Szentkirályszabadja tréségében lévő volt katonai légi bázis helyén nyil-
vános kereskedelmi repülőtér kialakítását tervezi. 

Az ICAO Cat I kategóriájú repülőtér futópályáját 2500 m x 45 m-re kíván-
ják fejleszteni. Felújításra kerül az irányító torony, Kialakításra kerülnek a 
szükséges gurulóutak az utasforgalmi terminál és kiszolgáló létesítményei, 
egy cargo bázis, és egy General Aviation terminál, valamint a műszaki bázis 
és az üzemanyagtöltő állomás. A futópálya meghosszabbítása és a fejleszté-
sek révén a repülőtér alkalmassá válik PROP1, PROP2, S5,1 és S5,2 kategó-
riájú utasszállító gépek fogadására. 

A repülőtéren várható mértékadó műveletszám a tervezési évben 11256. A 
repülőtér kizárólag a nappali időszakban fogad és indít gépeket. 

Az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak szerint az elvégzett vizs-
gálatok a repülőtér létesítésének kizáró okát nem tárták fel. 

Felhívom az érintett nyilvánosság figyelmét, hogy a betekintés gyakorlása 
- a kérelembe és annak mellékleteibe - a Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadá-
si rendjének megfelelően történik. 

Felhívom a figyelmet, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okok-
ra, környezeti hatásvizsgálat szükségességére illetve a környezeti hatástanul-
mány tartalmára vonatkozóan a hirdetmény ismételt megjelenését követő 21 
napon belül közvetlenül a Felügyelőséghez észrevételt lehet tenni. 

A hirdetmény ismételt közzétételének időpontja: 2008. november 12. 
A közvetlen hatásterület vélelmezett határai. 
Az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak alapján megállapítható, 

hogy a tervezett repülőtér hatásterületét alapvetően a zajvédelmi hatásterület 
határozza meg. A Felügyelőség felszólítására a Kérelmező az érintett ingatla-
nok azonosítását lehetővé tevő térképen is lehatárolta a közetlen hatásterüle-
tet, melyet településenként a mellékelt CD tartalmaz. 

A Ket. 15. § (2) bekezdése alapján a Veszprém-Szentkirályszabadja repü-
lőtéren nemzetközi kereskedelmi repülőtér 2500 m hosszú futópályával törté-
nő kialakításának előzetes vizsgálati eljárásában a vélelmezett hatásterületen 
levő valamennyi ingatlan tulajdonosa és az ingatlan-nyilvántartásba bejegy-
zett jogszerű használója ügyfél. 

Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy személyesen, illetve a törvényes 
vagy írásban meghatalmazott képviselőjük útján - Gáll Erzsébet ügyintéző-
vel (tel: 06-22-514-300/344 mellék) történő egyeztetés szerinti helyen és idő-
ben - betekinthetnek a létesítmény terveibe és az ügy egyéb irataiba. 

Az iratokról másolatot, kivonatot készíthetnek vagy másolatot kérhetnek. 
A Felügyelőség által hozható döntések: 
a) tekintettel arra, hogy a tervezett tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) 

Korm. rendelet 1. sz. melléklet 43. pontja alapján környezeti hatásvizsgálat 
köteles tevékenység, megállapítja a környezeti hatástanulmány tartalmi köve-
telményeit; 

b) ha a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merült fel 
az előzetes vizsgálat során, ennek tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott 
tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható. 

Székesfehérvár, 2008. november 11. 
Dr. Kling István s.k. 

igazgató 

Kelet-balatoni 
Légtérvédő Egyesület 

A Balaton keleti medencéjének, az azt körülvevő táj-
nak, környezetnek védelme, különös tekintettel a 
Veszprém-szentkirályszabadjai tervezett nemzetközi 
kereskedelmi repülőtér hatásaira. A tervezett repülő-
tér bemutatott működéséből származó kedvezőtlen 
környezeti, természeti, társadalmi hatások megelőzé-
se, elhárítása. Annak - minden törvényes eszköz fel-
használásával való - elérése, hogy a repülőteret oly 
módon valósítsák meg, hogy annak működése ne sért-
se a környező lakosság, s különösen a balatonalmádi 
lakosság alkotmányos jogait, beleértve az egészséges, 
biztonságos és nyugodt környezethez való jogát. 

Miért szükséges az egyesület? 
1. A tervezett Veszprém-szentkirályszabadjai új 

polgári repülőtér fel- és leszálló pályáit a Város sűrűn lakott belterülete felett 
tervezik kialakítani. A belterület közelebbi része 3 km-re, Balaton-parti része 
5 km-re van a leszállópálya végétől. A kötelezően használandó 3 fokos süly-
lyedésű pálya esetén a közelebbi résznél 160 m, a Balaton-parti résznél 260 m 
repülési magasságot jelentene, ami elképesztő mértékű (környezeti, egészség-
ügyi, lélektani stb.) káros hatással járna a lakosságra. Veszprém és 
Szentkirályszabadja önkormányzatai ezzel - vélt gazdasági előnyeik miatt -
súlyosan veszélyeztetik közvetlenül Balatonalmádi lakosságát, a kelet-balato-
ni kistérséget, sőt az egész Balaton ökológiáját is. Felbecsülhetetlen anyagi 
kárt is okozna a tervezett repülőtér Balatonalmádi városának és lakosainak az 
ingatlanok elértéktelenedésével, akár a város elnéptelenedéséhez is vezethet-
ne a nemzetközi tapasztalatok alapján. 

2. Mivel a leszállópálya a Siófok-Balatonalmádi tengely mentén a Bala-
ton felett halad, egy gép esetleges Balatonba-zuhanása felmérhetetlen követ-
kezményekkel járna a tó keleti medencéjére. 

3. Olyan, háborús időkben épült katonai repteret akarnak nemzetközi ke-
reskedelmi reptérré fejleszteni, amelyet - nyilvánvaló földrajzi alkalmatlan-
sága miatt - még a múlt rendszer is csak helyből felszálló helikopterek röpte-
reként mert használni, nem pedig - a kifutópálya igénybevételére kényszerü-
lő - merev-szárnyú gépek repülőtereként. 

4. Megvalósulása esetén a repülőtér rosszabb helyzetet teremtene, mint 
amilyen a szovjet megszállás idejében volt. Hát még ahhoz képest, hogy az el-
múlt 20 évben Balatonalmádi csendes, nyugodt üdülővárossá válhatott, hiszen 
a Magyar Honvédség már nem tekintette helikopteres műveleti területnek a 
Balaton keleti medencéjét. 

Egyesületünk ezért minden törvényes eszközzel, az összes lehetséges fó-
rumon a tervezett repülőtér megvalósítása ellen fog küzdeni. 

Az egyesület bírósági bejegyzése folyamatban van. A bírósági bejegyzést 
követően Balatonalmádi és a kistérség lakosságának, nyaralóinak, a Balaton 
szerelmeseinek széles körű bevonásával kívánjuk céljainkat elérni. 

Tájékoztató anyagaink elérhetőek a www.kble.eu honlapon, illetve Bala-
tonalmádi város honlapján keresztül is, részletes programunkat is itt fogjuk 
közzétenni. KBLE 

A Kelet-balatoni 
Légtérvédő Egyesület 

jelképe 

http://www.kble.eu


Veszprémvármegye 
M 8-as: az ígérgetések útja 

A miniszterelnökhöz felterjesztést intéz a megyegyűlés, amelyben jelzi, hogy továbbra is ké-
sik az M 8-as gyorsforgalmi út kiépítése. Ez jelentősen visszaveti a megye, illetve az ország 
nyugati részének gazdaságát - hangsúlyozta dr. Kovács Zoltán tanácsnok, bizottsági elnök 
napirend előtti felvetésére Lasztovicza Jenő elnök a megyegyűlésen november 13-án. 

Példaértékű polgárőrség 
Szervezettségben, egységében, erkölcsi tekintetben az egész ország előtt példa lehet a Veszp-
rém megyei polgárőrség - mondta Túrós András, a 82 ezer tagot számláló Országos Polgár-
őr Szövetség elnöke az évértékelőn Bándon, november 13-án. Kovács Imre Veszprém me-
gyei elnök évértékelő köszöntőjében kiemelte a Balatonnál végzett munkájukat, nyáron több 
százan dolgoztak a strandokon, az alsóörsi motoros találkozón, a tihanyi Forma l-es bemuta-
tón. Sokat segítenek az időseknek, különös tekintettel az egyedülállókra, mozgáskorlátozot-
taknak. Nagy gondot fordítanak az iskoláknál végzett feladatokra. Kiemelte a rendőrséggel 
való együttműködést, a Balaton Volán segítségét. Idén Pápa lett az „Év polgárőr városa", és 
a bándi egyesület lett az év egyesülete. 

Füred sikere 
Üdvözölték a balatonfüredi beruházásokat az alsó-ausztriai tartományi parlament küldöttsé-
gének tagjai november 6-án, a városban tett látogatáson. Mint elhangzott: Ausztriában a ba-
latoni, illetve gyógyvizes nyaralást, Magyarországon pedig az osztrák Alpokba irányuló sí-
zést népszerűsítik. Lasztovicza Jenő megyei közgyűlési elnök a Városházán tett látogatáson 
a balatoni térségről többek között kifejtette: a látványos eredményt nehezíti, hogy a tó három 
megye, illetve három régió határán fekszik, ezért a kitűzött célok nem állnak mindig össz-
hangban. Kutas Árpád alpolgármester beszélt a vendégeknek a helyi fejlesztésekről, a megye 
támogatásával megvalósuló szakközépiskolai korszerűsítésről, a Balatonfüredet elkerülő út 
építéséről, a norvég alapból megvalósuló arácsi városrész-megújításáról, az úgynevezett Ék-
kő program második üteméről, illetve a saját beruházással megvalósuló több tucat utcafelújí-
tásáról. Az Ékkő-fejlesztés kapcsán az alpolgármester a reformkori városrész teljes megújí-
tására helyezte a hangsúlyt. A nyolc millió euróból megvalósuló munkálatokkal, amelyből 
húsz százalék önrész, felújítják a Vaszary kastélyt, a Jókai Múzeumot, a volt fürdővárost. 
Megújulnak a beruházáshoz tartozó közterületek is, így például a Gyógy tér. 

Bódi Magdi boldoggá avatása 
A veszprémi érsekségen megkezdődött Bódi Magdinak, a Litéren 1945-ben orosz katonák ál-
tal meggyilkolt fűzfői munkáslánynak a boldoggá avatási eljárása - olvashatjuk a nyugat-eu-
rópai magyar katolikusok folyóiratában, a müncheni Életünkben. Az Egy munkáslány oltár-
ra emeléséért című beszámoló szerzője Seregély István nyugalmazott egri érsek, aki a vérta-
nú munkáslány, Bódi Mária Magdolna boldoggá avatását szorgalmazó közalapítvány kura-
tóriumában vállalt föladatot. A boldoggá avatási eljárás sikeréhez hozzájárulhatunk a Bódi 
Mária Magdolna Alapítvány támogatásával - olvashatjuk a lapban. 

Almádiban a Balatonról 
November 26-án Almádiban a Városházán ülésezett a Balatoni Regionális Idegenforgalmi 
Bizottság. A szakemberek a térség munkaerőhelyzetével foglalkoztak, és a Balaton-vidék 
2008-as idegenforgalmának tapasztalatait értékelték. 

Rendőrségi hírek 
Mire figyeljünk, hogy az 

ünnep valóban ünnep legyen? 
Az év végi ünnepekre készülődve szeretném felhívni a figyel-
müket néhány dologra. 

A vásárlási lázban ne feledkezzünk meg arról, hogy az 
ajándékokra szánt nagyobb összegekkel útnak indulva a zsú-
folt üzletekben, nagyobb tömegben könnyebben válhatunk 
bűncselekmény áldozatává. 

Gyakran úgynevezett házalók járják a településeket, utcá-
kat, városrészeket, és feltűnően olcsón akarnak értékes tárgya-
kat eladni. Legyünk gyanakvóak akkor is, amikor telefonon 
keresnek meg bennünket kedvező ajánlatokkal, például gyap-
jú vagy mágneses ágynemű, ékszer, műszaki cikk vásárlási le-
hetőségével, nagyon kedvező üdülési ajánlatokkal. 

Tudomást szereztünk arról is, hogy alapítványoknak, ér-
dekvédelmi szervezeteknek, rászorulóknak gyűjtenek arra 
nem jogosult személyek. Ha felébred a segítési szándék ben-
nünk, keressük fel a postahivatalokat, bankokat, ahol pontos 
tájékoztatást kaphatunk a segítendő szervezet valódiságáról, 
számlaszámáról, és felajánlásunkat ott meg is tehetjük. 

Az ünnepekhez kötődően beszélnünk kell a balesetveszélyes 
helyzetekről. Karácsony önfeledt napjaiban se feledkezzünk 
meg a karácsonyfa-tüzekről, és tegyünk meg minden óvintézke-
dést elkerülésükre. Ne hagyjuk égve a gyertyákat hosszan, kü-
lönösen, ha elmegyünk otthonról, vagy ha már kicsit száraz a fa! 

A Szilvesztert illetően pedig az utóbbi időben nagy népsze-
rűségnek örvendő petárdázásról kell szólnunk. A sajtóban a 
szabályozásról elhangzó tájékoztatókat vegyük komolyan, 
mert a saját testi épségünkért, a mások, akár gyermekeink sze-
mélyi sérülésével járó balesetekért csak magunkat okolhatjuk. 

Az ünnepek, a szabadság alatt lazítunk, kikapcsolódunk, 
rokonokat, barátokat látogatunk, és persze alkoholt fogyasz-
tunk. Magyarországon az alkoholfogyasztásra vonatkozó zéró 
tolerancia kiegészült a vezetői engedély azonnali elvételével. 
Szervezzük úgy az autózást, hogy legyen valaki, aki nem fo-
gyaszt alkoholt, tud és jogosult is vezetni! 

Az iskolai téli szünetben a gyermekeknek több a szabad-
idejük. Figyeljünk arra, mivel töltik! Sok veszély rejtőzik a 
korlátlan internetezésben, a felügyelet nélküli csavargásban. 
Az ajándékok megválasztásánál gondoljunk a hasznos időtöl-
tést elősegítő lehetőségekre. 

És nem utolsó sorban ne felejtsük el: a karácsony a szeretet 
ünnepe! Próbáljuk meg a mindennapi harcok után békességben, 
nyugalomban, egymásra figyelve eltölteni az év végi napokat! 

Tájékoztatom a kedves olvasókat, hogy az almádi rendőr-
kapitányság már e-mailben is elérhető. Közérdekű bejelenté-
seket, javaslatokat, információkat várunk a következő címen: 
ugyeletbalatonalmadirk@veszprem.police.hu. Egyéni pana-
szokkal, ügyekkel továbbra is személyesen vagy telefonon ke-
ressenek meg bennünket! 

A balatonalmádi rendőrkapitányság állományának nevé-
ben is békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és örömök-
ben gazdag, új évet kívánok Mindnyájuknak! 

Stanka Mária r. szds. 

Polgárőr hírek 
A megyei polgárőrségek szövetsége a régióban és egyesületében végzett ki-
váló tevékenysége elismeréséül díszkarddal jutalmazta elnökünket, Hansági 
Endrét. Átadója Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke volt. 
Gratulálunk! 

Néhány (nem elégszer hangoztatott) tanács a közlekedőknek: a téli útvi-
szonyok a gépjárművezetők számára meglehetősen nehezítik a zebráknál „át-
kelési szándékkal" megjelenő gyalogosok átengedését. A gyalogosok sem mé-
rik fel a csúszós úttesten való áthaladás biztonságos voltát, a közeledő jármű 
sebességét, annak fékútját. A volán mögött ülők pedig a gyalogosok gondol-
kodásmódját... Kérünk minden közlekedésben résztvevőt, hogy legyenek te-
kintettel egymásra! Egy-két perc késés a munkahelyről nem ér egy életet, egy-
két perc késés a suliból nem ér egy tönkretett életet! Ismét csak köszönni tud-
juk a helyi gépkocsit vezetőknek, hogy reggeli iskolai segítségünket nem az 
ellenük való „macerálásnak" tekintik, hanem bizalomnak, hogy más gyerme-
kei is biztonságban érkezzenek az iskolába. 

Kérés a szülőkhöz! Lassan le kellene beszélni a gyerekeket a kerékpáros 
közlekedésről. Egyre kevésbé biztonságos. 

Egyéb: 
- a temetők parkolóinak őrzését terveink szerint teljesítettük, próbáltunk 

(lehetőségeink szerint) minél több szolgálatot teljesíteni, összességében ez si-
keres volt; 

- a téli időszakra kiürült ingatlanok fokozott ellenőrzését folyamatosan vé-
gezzük, nem mindig „láthatóan", mert vannak helyzetek, amikor jobb, ha nem 
látszunk..., ez is az Önök érdekét szolgálja. 

Köszönjük támogatóinknak, hogy adójuk 1 %-át egyesületünknek utalták! 
Ismét lehetőségünk lesz bővíteni, korszerűsíteni technikai felszereltségünket, 
gépkocsink fenntartását. 

Évzáró (ami csak jelképesen évzáró) összejövetelünkön a városi és a 
rendőrségi vezetőkkel találkozunk. Beszélünk az elmúlt év eredményei-
ről és természetesen a hibákról, valamint a továbbfejlődés lehetőségei-
ről. 

Békés, boldog karácsonyt, sikeres új évet kívánok a Balatonalmádi Polgár-
őr Egyesület nevében: 

Fazekas Ferenc 

mailto:ugyeletbalatonalmadirk@veszprem.police.hu


Borlovagok avatása, a 900 éves templomban 
Különlegesen szép és emelkedett han-
gulatú ünnepség zajlott Márton nap al-
kalmával Balatonalmádiban, a XII. szá-
zadban épült vörösberényi műemlék 
erődített templomban. Protestáns isten-
tisztelet keretén belül, történelmi kör-
nyezetben, a két református és evangé-
likus lelkész méltó környezetet terem-
tett a borlovagok avatásához. Nagytisz-
teletű Faust Gyula berényi lelkipásztor 
prédikációjában az embert és a verejté-
kes munkával megtermelt bort helyezte 
beszéde központjába. Végigvezette a 
Biblián az ember és a bor kapcsolatát, 
kiemelve kultikus szerepét. Jóleső érzés 
volt látni, hogy a gyülekezet méretéhez 
viszonyítva jelentős volt a hozzátartozók és érdeklődők száma. A mintegy 60-
70 érdeklődő és hívő figyelmétől kísérve avatta fel Gubicza Ferenc, a 
Balatonvin Borlovagrend nagymestere a négy almádi és egy alsóörsi jelöltet: 
Czucor Sándort, dr. Kutics Károlyt, Lipóczi Istvánt, Szentesi Istvánt és az al-
sóörsi Sándor Lászlót. 

Az avatás ceremónia mestere Szabó István, a lovagrend kancellárja, a szer-
tartást pedig Koczor Kálmán alelnök, kamarás, ismert füredi borász segítette. 
A játékos bevezetőt követően a jelöltek próbatételeken estek keresztül. Az asz-
talra kitett olyan borászati eszközök közül kellett egyet választaniuk, mint pél-
dául a lopó, a dugó, vagy a gyertya. Ezek használatáról és szerepéről kellett 
röviden beszámolniuk. Az első próbát a jelöltek maradéktalanul teljesítették. 
Ezt követte a díszes kupába kitöltött 3 decinyi rizling - a lovagrend zászlós bo-
rának elfogyasztása. Kár, hogy nem mérték az időt, mert volt a jelöltek közt 
bizony olyan, aki legalább dunántúli rekorder lett volna... A teljesítés bizonyí-
téka a lefordított kupa felmutatása volt. A lovagok és a hívek megáldása után 
a Himnusz dallamait követően a mintegy 20 - díszes palástba öltözött immár 
mind egy szálig - borlovag, átvonult a Márton-nap hagyományait követve, a 

közeli mintaszerűen felújított, XVIII. 
századi borházként működő Magtár 
pincéjébe. A lovagok és hozzátartozó-
ik számára a Koczor-pincészet boraiból 
mutatott be párat a kiváló borász. (A 
Bortárban ezen kívül több hazai, ismert 
borászat termékei is kaphatók, méltá-
nyos áron.) 

A pincejárás a ritka természeti kör-
nyezetben fekvő Vödör-völgy bejáratá-
nál lévő Pinkóci csárdában folytató-
dott. A Márton-napkor hagyományos 
sült libacomb fogyasztásánál a Bala-
tonalmádi Kertbarát Kör tagja is csatla-
koztak, bár ők a gasztronómia másik ki-
váló termékével, kacsacomb fogyasztá-

sával. Heves vita alakult ki a két tábor között, hogy most melyik a finomabb, 
melyik az ízletesebb? A polémiának a józan ész vetett véget. Mindkettő jó, 
de igazi jó bor nélkül elképzelhetetlen, hogy könnyen lecsússzon akár a liba, 
akár a kacsacomb... A szeánsz és a pincejárás azonban még nem zárult le. A 
csárdához közel fekszik az egyik legkiválóbb házigazda, Kerekes Laci pincé-
je. Itt bizony a két csapat, ahogy illik, megadta a tiszteletet az elhunyt szár-
nyasoknak. Néha még egy kicsit opálos, fejtetlen, és ízeiben már gazdag, fris-
sen fejtett újborokkal találkoztunk. A hangulatot segítette Győri Miklós lo-
vagtársunk szintetizátoros muzsikálása, amellyel a nótázást kísérte és tette 
még emlékezetesebbé a napot. 

Összegezve, nyáron hat, most pedig öt újonnan avatott borlovaggal gaz-
dagodott az eddig szerény, két fős almádi csapat. Reméljük, szerencsénk lesz, 
hiszen immár több mint egy tucat, vagyis 13 fő az almádi-alsóörsi borlovag-
csoport létszáma. Mint ahogy a boroknál szokás, egyszer majd ezt az évet is 
úgy fogjuk emlegetni, hogy: „Jó évjárat volt 2008"! 

Lőrincz József 
a Balatonvin Borlovagrend nagykövete 

Borlovag-avatás a berényi református templomban 

Luca-napi könyvbemutató 

Sarusi 
„Pinceszer"-e 

Kiváló cím („Pinceszer") egy olyan könyvhöz, 
amelyben az író néhány évtized borhoz kapcsoló-
dó emlékeit, anekdota-szerű történeteit írja meg. 

Az alföldi születésű József Attila-díjas író, 
Sarusi Mihály nem ismeretlen Almádiban. Halk 
szavú, fanyar humorú, szerény, lényegre törő 
ember. Sokadik könyve ez, de mindegyikben 
nyomon követhető a vidék, a táj és a Kárpát-me-
dencén belül ennek a varázslatosan szép ország-
nak a szeretete. Békéscsabáról indult és a Du-
nántúl egyik legszebb táján landolt, Almádiban. 
Lelkes lokálpatrióta vált belőle, aki nagy gond-
dal szerkeszti városunk történését, jelenét és 
múltját folyamatoson bemutató híradóját, az Új 
Almádi Újságot. Az itt eltöltött időben a kör-
nyéken termő, az utóbbi időben egyre jobb mi-
nőségű, ízű és zamatú borok értő ismerőjévé 
vált. Néhány pinceszeren együtt voltunk. Min-
dig szerényen, kissé félrevonulva volt jelen a 
társaságban. A kóstolásnál, a borok ízlelésénél, 
a pinceszer ideje alatt az elégedett ember joviá-
lis mosolya ült az arcán. Jól érezte magát. Úgy 
éreztem, hogy otthon van. Ezek után csak egy 
dolgot tudok javasolni: olvassák el Sarusi most 
megjelent Pinceszer című könyvét, amelynek 
bemutatója december 13-án 14.00 órakor lesz a 
Pannónia Művelődési Központban! 

(A könyvet a Széphalom Könyvműhely ad-
ta ki, pesti bemutatója december 5-én volt a 
Rátkai Klubban.) 

Lőrincz József 
a Balatonalmádi Kertbarát Kör elnöke 

Balatonalmádi anno 
Az őszi nagy ünnepünk előtt, azaz október 22-én 
került sor Schildmayer Ferenc és Kovács István 
reprezentatív kötetének bemutatójára a Pannónia 
nagytermében. A lektor, Czuczor Sándor által ve-
zetett könyvismertető beszélgetés szövegéből 
anyagtorlódás miatt csak most idézünk fel részle-
teket. 

Városi ünnepre jöttünk össze az országos ünnep 
előestéjén és örömmel köszöntöm az elegáns meghí-
vó nyomán itt szép számban megjelent polgárokat, 
lokálpatriótákat és érdeklődőket, kitüntetten a két 
szerzőt: Kovács Istvánt és Schildmayer Ferencet, va-
lamint az őket fényképekkel és képeslapokkal segítő 
gyűjtőket. Mielőtt még a két szerzővel beszélgetésbe 
bonyolódnánk, kérem, tekintsenek meg egy rövid fil-
met Balatonalmádi jelenéről, egy olyan anyagot, 
amelyet minden idelátogató küldöttség láthat, de kö-
zülünk jó néhányan csak most csodálkozhatunk rá 
először... 

Ezek után pedig ugorjunk vissza 120 évet, mert a 
legkorábbi ismert fényképek ennyi idősek és a XIX., 
valamint a XX. századi képek, képeslapok mind el-
sődleges forrást jelentenek városunk történetében. 
Olyan értéket képviselnek, amit semmi mással nem 
pótolhatunk, és, ha most a könyvbemutató után haza-
mennek, nézzenek már körül a ládafiában, mert még 
önöknél is sok ismeretlen helytörténeti kincs lapulhat. 
Ha visszagondolunk, egy országos rádiós vetélkedő 
nyomán kibontakozó önmegismerési mozgalom volt 
az, még a múlt században, amely úgy megmozgatta a 
település apraját s nagyját, hogy mire feleszméltek, 
másodikak lettek Magyarországon. Itt pedig megma-
radt egy kedves kis honismereti szakkör, amely azóta 
is lelkiismeretesen szedegeti össze a településtörténe-
ti mozaikokat, gyűjti az emlékeket és mozgósítja a ha-
sonló érdeklődésű polgárokat. 

Mondhatnánk most sok szépet a két szerzőről, 
eddigi munkásságukról, hangyaszorgalmú kitartá-
sukról, más emberek lelkesítésétől kezdve a napi 
talpalásig, de röviden összegezve nyugtázzunk te-
vékenységüket egyszerűen „misszionárius munka 
a múltból" jelzővel, mert nem akármit hoztak létre 
160 oldalon. Több ezer kép közül válogatva hoz-
ták közelebb hozzánk kisvárosunk emberarcú 
múltját az alkalmi balatoni csoportképektől a téli 
fakutyázó idilleken át az egykori szüreti mulatsá-
gok és színielőadások szereplőinek felidézésével. 
A kiadó Agenda Natura Bt. és a Faa Produkt Kft. 
nyomdai tevékenysége színvonalas szakmai mun-
kát tett le Balatonalmádi város karácsonyi asztalá-
ra, mert a kötetnél ideálisabb ajándékot aligha ad-
hatunk az őslakosoknak, a „gyüttmaradtaknak" és 
az idelátogatóknak. Büszkék lehetünk arra, hogy 
több más megyei és balatoni település után már mi 
is többet és értékesebbet mutathatunk meg múl-
tunkból. 

Köszönet a két szerzőnek, akiknek jó egészséget, 
további sikeres együttműködést és hosszan-tartó de-
dikálást kívánok! 

Czuczor Sándor 

A bemutató résztvevői (Jurányi Antal felvétele) 



Érdekes események és személyek Almádiban 
Az 1880-as évektől mind ismertebb és kedveltebb fürdőhely lett Almádi. 
1899-ben bevezetésre került a Kneipp, Rickli és Lahmann kúra, ezzel Al-
mádi gyógyfürdői rangot nyert. A korabeli sajtó és az Almádi Újság (1904 
évben) közölte a fürdőhelyen megjelent és hosszabb ideig itt nyaraló ven-
dégek névsorát, megjegyezve, hogy honnan jöttek és hány tagú a család. 
Az ország különböző részeiről, még a távoli Erdélyből is érkeztek vendé-
gek, holott Almádi megközelítése vasút híján nem volt egyszerű. Sok ér-
dekes és neves ember látogatta Almádit nemcsak a század elején, hanem 
az 1920-as és 1930-as években is. 

1904. május 19., csoportkép 
Balatonalmádi 1904. V. 19-én Veszprém vármegye központi tisztika-

ra olvasható a fénykép hátoldalán. Nem ismert, milyen alkalomból voltak 
együtt Almádiban, valószínűleg a Véghely villa kertjében készült a kép. 
Külön érdekessége, hogy az illető neve mellett korábbi és későbbi tiszt-

sége is szerepel a következők szerint: kolosvári Kolosváry Dezső IV. al-
jegyző, miniszteri tanácsos, vinári Horváth Lajos II. aljegyző, alispán, 
barátosi Bibó Károly I. aljegyző, alispán, Keczán (?) Imre III. aljegyző, 
főjegyző, szentkirályszabadjai Véghely Kálmán főjegyző, alispán, 
kolosvári Kolosváry József alispán, főispán és nagymányai Koller Sándor 
alispán. A kép készítője „Veszprém Kerkápoly udvar SOMOGYI TEST-
VÉREK fényképészeti műterme". 

1904. augusztus 21., Veszprémi Hírlap 
A III. Nemzetközi Tűzoltó Kongresszus záró eseménye Almádiban 

volt. Dr. Óvári Ferenc szervezte, mint az Országos Tűzoltószövetség al-
elnöke. A kongresszus 156 külföldi és hazai résztvevője a Baross gőzösön 

érkezett Almádiba, miután körülhajózták a Balatont. Az esti fogadás a 
Hattyú vendéglő gyógytermében volt, a helyiekkel együtt 250 résztve-
vővel. Néhány fontos személy: gróf Széchenyi Imre Fejér megyei tűz-
oltó főparancsnok, gróf Széchenyi Viktor, az Országos Tűzoltószövet-
ség elnöke, Armand Grébauval párizsi városi tanácsos, Otto Edwin 
Sachs angol ezredes, londoni tűzoltó elnök, Wilhelm Karl Meister titkos 
tanácsos Berlinből, dr. Gustav Marie, a luxemburgi tűzoltószövetség el-
nöke, Alexander Litwinoff szentpétervári parancsnok, Victor Reuter, a 
belga országos szövetség elnöke, Guiseppe Fucci római tűzoltóparancs-
nok, végül Milos Komandina boszniai főparancsnok. A külföldi részt-
vevők elismerését Westphalen hamburgi tűzoltó főparancsnok tolmá-
csolta. 

1927. augusztus 20., Veszprémi Hírlap 
Előkelő vendégek érkeztek Almádiba a múlt csütörtökön. Pesthy Pál 

igazságügyi miniszter és felesége, Jankó Ágoston Tolnavármegye főis-
pánja, Weber János felsőházi tag, dr. Klein Antal ny. főispán, tolnai or-
szággyűlési képviselő feleségeikkel. Látogatóba jöttek a családjukkal Ba-
latonalmádiban nyaraló dr. Bud János pénzügyminiszterhez, Dencz Ákos 
postatakarékpénztári főigazgató, tolnatamási országgyűlési képviselőhöz 
és dr. Éry Márton ny. alispán, dombóvári országgyűlési képviselőhöz Az 
előkelőségek reggel érkeztek autón, megtekintették a messzeföldön híres 

strandfürdőt, a kies fekvésű Almádi nevezetességeit. Elragadtatással nyi-
latkoztak a népszerű fürdőhely erős tempójú fejlődéséhez és gratuláltak 
az európai színvonalú, ízléses fürdőhelyfejlesztéshez. A fürdőigazgatóság 
szűk körű ebédet adott a Pannóniában a vendégek tiszteletére. Később a 
pénzügyminiszter és felesége úri házánál ozsonna, utána legszebb benyo-
másokkal eltelve utaztak el az előkelő vendégek. 

1937. szeptember 5., Veszprémi Hírlap 
A Balatonalmádi Nemzetközi Sporthét társadalmi programja részeként 

szellemi szórakozást nyújt a rendezőség. A Vajda János társaság irodalmi 
estjére Balatonalmádi fürdő üdülőhelyi társalgójában (Pannónia étterem) 
szeptember hó 8-án este 9 órai kezdettel kerül sor. 

Az előadás keretében Schöpflin Aladár balatoni emlékeiről, Supka Gé-
za magyar szüreti mulatságokról beszél, Karinthy Frigyes és Tersánszky 
Józsi Jenő humoreszkjeiket olvassák fel, Szabó Lőrinc és Illyés Gyula sa-
ját verseiket adják elő, B. Pápay Klára pedig a székely népköltészet gyön-
gyeit szavalja el. Az új magyar irodalmat Szerb Antal fogja ismertetni, a 
legszebb magyar bordalokat Závodszky Zoltánnak, a m. kir. Operaház 
művészének énekéből fogjuk megtanulni. A mozdulatművészetet a minden-
ki előtt ismert R. Szentpál Olga világhírű tánccsoportja képviseli, balett-
jét mindannyian kíváncsi érdeklődéssel várjuk. 

A nagyszerűnek ígérkező irodalmi esten kívül, szeptember 12-én 
dalosünnepély lesz, több mint ezer résztvevővel. A hangverseny a Pannó-
niában de. 11 órakor kerül megtartásra. 

Érdemes városunk múltjában vizsgálódni, felidézni a történteket. 
Schildmayer Ferenc 

Illusztris vendégek Almádiban 

A csoportkép hátoldala 

Díszkapu a kikötőben a tűzoltó kongresszus vendégei tiszteletért 



N. Csathó Gizella 
1939-2008 



Emléktöredékek 
Elhunyt N. Csathó Gizella látványtervező, festőművész 

Tisztán él bennem az első találkozás emléke. Koratavasz volt, tízóraiztunk 
házuk teraszán, szemben, a horizont alatt a bágyadt napfényben meg-meg-
csillant a Balaton víztükre. A lábunk előtt a völgyben méltóságteljesen te-
rült el a város. 

Megboldogult Nagy Ferkó ba-
rátom vitt el akkoriban Németh 
Kálmánékhoz a Móra Ferenc úti 
házba, mondván: ide költözött 
egy festő a városba, meg kell, 
hogy ismerd! Gizike gyakorlott 
háziasszonyként sürgött-forgott, 
és csodaasztalt varázsolt elénk. 
Úgy tűnt nekem, hogy derűs, ked-
ves lényét évtizedek óta ismerem. 
Lelkesen beszélt terveikről, az új 
családi fészekről, az unokákról, a 
jövendő balatoni nyarakról, a ba-
ráti találkozókról. A festészetről, 
a munkájáról kevés szót ejtett. 
Nem hozakodott elő azonnal mű-
vei mutogatásával, szerényen 

meghúzódott akkor is a háttérben, amikor férje kíséretében néhány fest-
ményét megnéztük. Hálás szemmel tekintett élete párjára, aki megtalálta 
és megteremtette számára ezt a különleges otthont, ahol majd nyugalom-
ban és békességben élnek nyugdíjas éveikben, és ahogy mondta, kedvére 
alkothat, nem kötik határidők, nem kell alkalmazkodni senkihez, mint 
annyiszor eddigi pályája során. 

Gyermeki, huncut reményfény volt a szemében úgy nyolc évvel ez-
előtt, e különös májusi napon. 

* * * 

Szaladtak az évek, szinte észrevétlenül találta meg helyét a város mű-
vészeti életében. Nemcsak beilleszkedett, hanem aktív részese is lett a 
képzőművészeti eseményeknek. Rendszeres résztvevője volt a Balaton 
Tárlatoknak, a városi Tavaszi Tárlatoknak. Festményei díszítették 2005-
ben a városi kalendáriumot. Impozáns, igényesen berendezett házukban 
vendégül látta újdonsült kollégáit. S tán már el is felejtette azt az időt, ami-
kor 2001 előtt tíz éven át tervezgették végleges leköltözködésüket Buda-
pestről Almádiba. Merthogy jöttek ők azelőtt is rendszeresen a szeretett 

kisvárosba barátaikhoz, Fáskerti Pistáékhoz, az országos hírű kőszobrász-
művészhez, nyaralni. 

Ahogy alakítgatták a hegyoldalban otthonukat, minden ment a maga út-
ján. Festette igényes realizmussal képeit, alakította, szépítette férjével a 
szeretett házat. Ketten szorgalommal alkottak, építgették a jövőt, sorra szü-
lettek a festmények, az ikonok, a selyem képeslapok, az üvegfestmények, 

a szentek sorozatai. Időt, energiát nem kímélve tanulmányozták közösen a 
konkrét témákhoz a japán, a görög, a római művészet technikáit, mester-
ségbeli fogásait. 

Aztán váratlanul jött az átkozott kór, megtámadta szervezetét. Ő azzal 
a tartással, méltósággal, amely alaptermészete volt, elviselte, tűrte hosszú 
ideig fájdalmait. A külvilág nem is sejtette, hogy nagy baj van. Továbbra 
is jött a kiállítás-megnyitókra, fáradt volt a mosolya, de érdeklődése töret-
len maradt. 

Tartalmas életpályát hagyott hátra N. Csathó Gizella. Sokszínű, sokré-
tű alkotói tevékenységét a Budapesti Képzőművészeti Gimnáziumban 
alapozta meg. Harmincöt éven keresztül a nemzetközi hírű Pannónia film-
stúdióban dolgozott. A magyar rajz- és mesefilm nagy korszakánál volt 
jelen. Olyan művészekkel alkothatott együtt, mint Dargay Attila, Gémes 
József, Nepp József, Richly Zsolt, Jankovics Marcell. Egész estés rajz-
filmek, sorozatok, diafilmek látványtervei kerültek ki keze alól. Igényes, 
precíz, alázatos munkáját többször Nívó-díjjal, Pannónia díjjal, Szocialis-
ta Kultúráért Érdemrenddel ismerték el. 

Olyan népszerű rajzfilmek alkotói stábjában szerepelt a neve, mint a 
Vuk, a Szaffi, a Hugó, a víziló, Vili, a veréb, Az erdő kapitánya - hogy 
csak néhányat említsek. Hátterek, utcarészletek, meseenteriőrök csodavi-
lága elevenedett meg igényes festményein. Ez a korszak meghatározó volt 
számára, de emellett a nyolcvanas évektől foglalkozott ikon-, selyem-, fa-
tábla-, üvegfestéssel is. 

Később, nyugdíjas éveiben 
fáradhatatlanul dolgozott, de 
számára mindenkor a család 
volt az első. Hangoztatta is, 
hogy legbüszkébb az unokáira, 
a télikertjére és a férjével eltöl-
tött ötven évre. 

Megrendültem, amikor hal-
lottam eltávozásának hírét. 

Férje, Kálmán egy hideg 
novemberi estén kopogott be 
hozzám, kért, hogy menjünk el 
a Móra Ferenc úti házba. 
Csend volt, csend mindenütt. 
A Balaton horizontja nem lát-
szott az ismert teraszról, a há-
zaknak csak vészjósló sziluett-
je rajzolódott elénk. 

Üres lett nélküle minden. 
Mondják, hogy az otthon nem 
egy hely, hanem valaki. De ő már nincs itt - gondoltam. 

Az ecsetek, festékek, vásznak, papírtekercsek, fatáblák rendezetten, ár-
ván sorakoztak, mint a gyászkatonák. Nem szóltunk egymáshoz - álltunk 
csendben. 

* * * 

N. Csathó Gizella hamvait a balatonalmádi Szent Imre plébániatemp-
lom sírkertjében helyezik el december 13-án. 

Búcsúzom írásommal az almádi művészek nevében is. Emlékét örök-
re megőrizzük. 

Veszeli Lajos 



„Békesség nektek" (János evangéliuma 20,19) 

ÁLDÁS - BÉKESSÉG 
Mi, almádi reformátusok 

Karácsonyi alkalmaink 
(Balatonalmádi-Balatonfűzfői Református Társegyházközség - 2008) 

November 15,. szo-v., 15,00. IFI HÉTVÉGE Balatonalmádiban. 
November 15., szo-v., 18,00. FILMKLUB: Amelie csodálatos élete. 
November 30., v., 10,30. ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJA: istentiszteletek. Ad-

vent további vasárnapjain (december 7., 14., 21.) a megszokott istentiszteleti rend. 
(Fűzfőn a templomban és Gyártelepen a Támasz Idősek Otthonában 9 órakor). 

December 02., 09., 16., k., 18,30. ÚRVACSORAI ELŐKÉSZÍTŐ ALKAL-
MAK (Fűzfőn a templomban és Gyártelepen a Támasz Idősek Otthonában 
16,30 órakor). 

December 20-21., szo-v., 14,00. HITTANOS HÉTVÉGE B.almádiban: kará-
csonyi készületek, karácsonyi műsor próbája, játszóház, filmvetítés (Legye-
tek jók, ha tudtok). 

December 20., szo., 16,00. Hittanosaink karácsonyi műsora a Fűzfőgyártelepi 
Támasz Idősek Otthonában. 

December 20., szo., 18,00. FILMKLUB: Legyetek jók, ha tudtok. 
December 21.V. 10,30. KARÁCSONYI GYERMEKMŰSOR (Fűzfő, templom, 9 óra). 
December 21., v., 10,30. SZERETETVENDÉGSÉGEK a gyülekezetekben. 
December 21., v. 10,30. BOLLA FERENC ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI 

DÍJKIOSZTÓJA. 
December 21., v., 10,30. GYÜLEKEZETI KÓRUS szolgálata TÖRÖK ÁG-

NES vezetésével 
December 24., sz,. 17,30. SZENTESTEI ISTENTISZTELETEK (Fűzfő, 

templom: 16,30). 
December 25., cs., 10,30. KARÁCSONY ELSŐ NAPJA - úrvacsora 

(Tobrukban 8 órakor, Fűzfőn a templomban és Gyártelepen a Támasz Idő-
sek Otthonában 9 órakor). 

December 26., p., 10,30. KARÁCSONY MÁSODIK NAPJA - legátus (Fűz-
főn a templomban 9 órakor). 

December 28., v., 10,30. Vasárnapi istentisztelet (Fűzfőn a templomban és 
Gyártelepen a Támasz Idősek Otthonában 9 órakor). 

December 31., sz., 17,30. ÓÉVI HÁLAADÓ ISTENTISZTELET (Fűzfőn a 
templomban 16,30 órakor). 

Január 1., cs., 10,30. ÚJÉVI ISTENTISZTELET (Fűzfőn a templomban 9 órakor). 
Január 4., v., 10,30. Újév első vasárnapi istentiszteletet (Fűzfőn a templom-

ban és Gyártelepen a Támasz Idősek Otthonában 9 órakor). 
SZERETETTELVÁRJUK!!! 

Steinbach József, református lelkész 

A Balatonalmádi Református 
Egyházközség baba-mama köréről 

Már több mint fél éve működik gyülekezetünkben a baba-mama kör. Azon kíván-
ság hívta életre, hogy kicsit jobban megismerhessük egymást mi, kisgyermekünk-
kel otthon levő anyukák. Mindenképp szerettük volna, hogy kis csapatunk össze-
tartó ereje ne csupán az azonos élethelyzet legyen, hanem Istenbe vetett hitünk is. 

Fontosnak tartjuk, hogy lelki táplálékhoz is jussunk, ezért rövid elmélkedés 
felolvasásával kezdődik egy alkalom. Ezután megadott témát körüljárva beszél-
getünk. Ezek általában női mivoltunkat, családunkat, anyaságunkat, párunkat, 
gyermekeinket érintő kérdések, melyeket a krisztusi nézőpontból szeretnénk 
szemlélni. Sok-sok kérdést teszünk fel magunknak és egymásnak, próbálunk vá-
laszolni is rá - nem mindig sikerül -, mesélünk magunkról, életünkről, arról, 
hogy mi mit tettünk vagy mit nem egy adott helyzetben, hol hibáztunk, és mit 
sikerült jól csinálni. Havonta egyszer lelkészünk is részt vesz, segít ebben a hit-
mélyítő beszélgetésben. Természetesen mindez hol halkabb, hol hangosabb 
gyerekzsivajban történik, mely gyakran korlátozza a beszélgetést, egymás pon-
tos megértését, - nagy hasznát vesszük ilyenkor is annak, hogy mi, nők egyszer-
re több dologra is tudunk, vagyunk kénytelenek figyelni. Természetesen jut idő 
mindenféle apró-cseprő ügyet is megbeszélni; nem maradnak el a Te hol vetted 
a gyereknek a téli csizmát? és a Hogy ment a beszoktatás az oviba a nagyobbal? 
típusú kérdések sem. Igyekszünk ezekre kisebb hangsúlyt fektetni. 

Advent közeledtével volt már alkalom, hogy kézműveskedtünk is, apró filctár-
gyakat varrtunk, csak hogy fejlesszük figyelmünk megosztásának képességét... 

Gyermekeink a gyülekezeti játszókosárból szerzett vagy a magunk által ho-
zott játékokkal játszanak, rajzolnak, gyurmáznak, nassolnak vagy szopiznak, 
hangoskodnak, ismerkednek egymással vagy csendesen üldögélnek az ölünk-
ben. Alakulásunk kezdetén leszögeztük, hogy csak gyümölcsöt hozunk enni, 
ne legyen hiába eltöltött idő, amit ebédfőzésre szántunk... Eddig egész ügye-
sen sikerült is ezt a szabályt betartanunk. 

Talán írnom sem kell, hogy hamar elröppen az a másfél-két óra, melyet együtt töl-
tünk, hogy aztán felálljunk ilyen mondatokkal: Futnom kell a nagyobbért, meg Most 
én viszem haza Vikiéket, és Találkozunk a Tücsökzenén, de legkésőbb vasárnap. 

Nagy szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődő anyukát, apukát gyerme-
kével szerdán 10 órakor a református gyülekezeti terembe, hogy egymás és Isten 
által még inkább gazdagodhassunk, jót beszélgethessünk, kicsit feltöltekezhessünk. 

Ferentzi Zsófia 

Köszönet olvasóinknak, előfizetőinknek! 
Félszázan vannak azok, akik almádiként máshol élnek, ám mivel így nem kap-
ják meg a postástól havonta a lapunkat, előfizetik az Új Almádi Újságot. Már 
ha hónapról hónapra - nem csak nyáron, télen is, távol itteni nyaralójuktól, 
üdülőjüktől, hétvégi házuktól, szőlejüktől, távol a Balatontól - tudni szeretné-
nek arról, mi történik szeretett városukban, Almádiban! S befizetik pénzes-
utalványon azt az évi 1500 forintot, amiből a postaköltségre futja a lapunkat 
kiadó közalapítványnak. És mit ad Isten, jó néhányan rendre többet küldenek! 
Nem másfélezret, többet. Van, aki több tízezret... S hogy az alapítványnál lás-
sák, kinek, miért küldik e támogatást, odaírják, az Almádi Újságnak szánják. 

Köszönjük a bizalmat! Azoknak is, akik ugyan almádi állandó lakosok, így 
- legalábbis elvileg - biztosan megkapják lapunkat, de (alapítványi csekken) 
pénztámogatást küldenek: megjegyezve, odaróva a papírra, hogy lapunknak 
küldik, az újság megjelentetéséhez való hozzájárulásnak szánják. 

Igyekszünk jó munkával, olvasóink Almádi iránti szeretetéhez híven szer-
keszteni lapunkat, az Új Almádi Újságot, amely mostani számával huszadik 
évfolyamát zárja, s amely készül belépni a huszonegyedikbe, amelyben az ala-
pítás 20. évfordulóját köszönthetjük majd együtt. 

Mindamellett áldott karácsonyt, boldog új esztendőt kíván a lap minden ol-
vasójának 

a szerkesztőség 

A vörösberényi református gyülekezet 
decemberi alkalmai 

A felnőtt bibliaórák időpontja minden kedden du.16 órakor. 
Adventi játszóház gyermekeknek a lelkészi hivatalban: dec. 13-án és 20-án 
délelőtt 10 órától 13-óráig 
Dec. 24-én du. 5 órakor Szenteste: ünnepi istentisztelet. 
Dec. 25-én 1/2 11 órakor úrvacsorával egybekötött istentisztelet. 
Dec. 26-án 10 órai kezdettel várhatólag teológus szolgálata. 
Óévi hálaadó istentisztelet dec.31-én du 5 órakor. 
Újévi istentisztelet: január 1-én 1/2 11 órai kezdettel 

Gárdonyi Géza 

Fel nagy örömre! 
Fel nagy örömre! ma született, 
Aki után a föld epedett. 
Mária karján égi a fény, 
Isteni Kisded Szűznek ölén. 
Egyszerű pásztor, jöjj közelebb, 
Nézd csak örömmel Istenedet. 

Nem ragyogó fény közt nyugoszik, 
Bársonyos ágya nincs neki itt. 
Csak ez a szalma, koldusi hely, 
Rá meleget a marha lehel. 
Egyszerű pásztor, térdeden állj! 
Mert ez az égi s földi király. 

Glória zeng Betlehem mezején, 
Éjet elűzi mennyei fény ; 
Angyali rendek hirdetik őt, 
Az egyedül szent Üdvözítőt. 
Egyszerű pásztor, arcra borulj, 
Lélekben éledj és megújulj! 

Mindenki karácsonya 
December 21., vasárnap, 16 óra 

BUDATAVA 
Műsor: Betlehemi játék, ének, ajándékosztás 

Helyszín: Budatava, Fórum parkoló 
Szervező: Budataváért Egyesület 

December 22., hétfő, 17 óra 
ALMÁDI 

Műsor: A Györgyi Dénes Általános Iskola karácsonyi műsora 
A Teveli Fiatalok Együttese előadásában Csobánolás, 

Hadikfalvi székely betlehemes játék 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 

December 23., kedd, 16 óra 
VÖRÖSBERÉNY 

Műsor: Betlehemes játék, ének, ajándékosztás 
Helyszín: Templom tér 

Szervező: Vörösberényi Polgári Olvasókör 



'56-ról Váci Mihály kapcsán 
Nem adatott meg nekem, hogy iskolai tanulmányaim során, az irodalom órá-
kon Váci Mihályról tanulhattam volna. Akkor ezt még örömmel vettem, de 
ma hiányát érzem. A lassan 5 éve bezárt általános iskolánk névadója kapcsán 
igényem lett a méltatlanul mellőzött iskola és a területén lévő szobor megis-
merésére. Kutakodásom eredménye a Hitel című irodalmi-társadalmi folyó-
irat 2008. áprilisi számának, valamint verseinek újraolvasása során alakult ki. 

„Rabok tovább nem leszünk", írta Váci Mihály is, aki e mondatokat a for-
radalom sodrában 1956. október huszonharmadikának csodáját nemcsak az 
eszével, de a szívével is értette, és „népünk legtisztább áldozásáról" beszélt. 
De miként történhetett, hogy 1963. március 26-án parlamenti beszédét a for-
radalmat vérbe fojtó, ahhoz aktívan asszisztáló Kádár János dicséretével kezd-
te el? Miért lehetett Kossuth díjas költővé néhány esztendő alatt? 

Ha elfogadjuk, hogy 1956 a nemzet történelmének morális „záróköve", ak-
kor a forradalom leverésére telepedett rend verbális igenlése a hazug viszony-
rendszer legitimálását jelenthette csupán. A nép, a „könnyű terhű nép", ahogy 
az „Édes hazám" című versében írta, a sikeres embert látta benne, aki remek 
előadó, aki felismeri és ostorozza a hibákat, bizalmunkat erősíti, és szép fül-
bemászó verseket ír. Aligha volt olyan ember, aki ne hallotta volna nevét, is-
kolai vagy egyéb ünnepélyt Váci vers nélkül szinte elképzelni sem lehetett. A 
„Még nem elég!" néhány sorát még a funkcionális analfabéták is az emléke-
zetükben őrzik. Ez a vers a hatvanas-hetvenes évek nagy csalásának szimbó-
lumává lett. Akkor azt jelentette, hogy az út, amelyen járunk, tökéletes, csak 
aztán dolgozni, dolgozni, még, még, még... Mert „amit nem termelünk meg, 
azt elfogyasztani sem lehet" - mondták. 

Váci Mihály olyan ember volt, amilyennek a hatalom önmagát is láttatni 
szerette volna a nép előtt. Ő nem csak lelkesíteni tudott, de a mulasztások és 
a hibák állandó számontartásával, a hatalom ingerlésével egy látens levezető 
szelep betöltésére is megfelelt. Váci Mihály tudta, hogy az igazi ügyek nem-
igen intézhetők el, s hogy az igazi dolgok valójában kimondhatatlanok, de a 
költő keltette illúzió szinte tökéletesen működött. Hiszen volt egy ember, aki 
a szegények közül jött, nem törtetett, nem gyűjtött vagyont, aki a közösségért 
dolgozott, és aki hittel mondta verseiben, cikkeiben, pódiumon, hogy itt, a szo-
cializmus Magyarországán élni érdemes. 

Naiv, vagy hitének balekja volt Váci Mihály? Nem tudom. De szerepével, 
e szerep kétértelműségével és a reá váró sorssal nagyon is tisztában volt. A 
vád, hogy az akkori hatalom lelkes kiszolgálója lett volna, igaztalan, de foly-
tonos oppozícióban élt, s végül magára maradt. Váci életútja így is, úgy is le-
írható mindkét álláspontról, de e paradoxon tudomásulvétele nélkül e pályá-
nak a nemzet történelmére vonatkozó legfontosabb tanulsága továbbra is ho-
mályban marad. Ez nem jelenti azt, hogy a költőért és a többi meglévő almá-
di szobor emlékéért dolgozók, perlekedők munkájára ne volna igen nagy szük-
ség továbbra is. 

Váci Mihály a kádári világ áldozata lett, akárcsak múlhatatlan értékeink, 
nemzettudatunk és a történelmünk. Sorsa arra példa, hogy e rend a legszebb 
fiatalkori hiteinket dúlta szét s csúfolta meg, törvényerőre emelve azt a hazug 
konstrukciót, amely nemcsak a lelkeket ölte meg, de a mai hazugság-felisme-
rő képességet is tönkretette bennünk. 

Aggódva figyeljük az enyészetnek kitett iskola és a Váci szobor sorsát. 
Szinte csokorba kötve látom ennek példáján a múlt értékeinek elherdálását, 
feledésbe merülését. Javaslatot tettünk a Balatonalmádi Városi Önkormány-
zat oktatási és kulturális bizottságának a szobor méltó helyre történő áthelye-
zésére, mert a város tulajdonában van. Kötelességünk az emlékműről gondos-
kodni, bárki is alkotta. Az lenne a természetes, ha ez nem lakossági kezdemé-
nyezésre, hanem az önkormányzat „jó gazda" gondosságából történne, azért 
is, mert az áthelyezés költsége, az Almádiért Közalapítvány számláján rendel-
kezésre áll. A szobor áthelyezésére indított kezdeményezésünk kudarcot val-
lott. 

Váci Mihály szobrát tekintve és életét áttanulmányozva felötlik bennem a 
kérdés: vajon a ma embere képes-e reálisan átértékelni a múltat, tanulva a múlt 
hibáiból és a hagyományok tiszteletével és annak megőrzésével saját magá-
hoz és embertársaihoz közelebb kerülni? Bízhatunk-e a sok mellébeszélés 
után abban, hogy a párbeszéd egymással valóban megtörténik, és magáraha-
gyottságunk veszélye elmúlik? A párbeszéd hordozója csakis az előítélet-
mentes jóindulatú józan ész és a lelkiismeret lehet, amely, vallom, hogy min-
den jó szándékú ember sajátja. 

Balikó Ferenc 

Fönnakadtam... 
Vezetői engedély meghosszabbításáért, alkalmasságot igazoló orvosi 
papírokért mentem a háziorvoshoz. 

Az Ady Endre utcai rendelőben sokan várakoztak, de türelmesen kivártam 
a sorom, és amikor leültettek, hogy a tábláról olvassam le a nagybetűket, 
szépen ment, ugyanígy a kisbetűk felsorolása is. Gondoltam, jöhet a vér-
nyomásmérés, a pulzustapintás, aztán az alkalmassági papírral elhúzok haza. 

A szimpatikus fiatal doktor azonban a pulzusmérés után váratlanul a pa-
raván mögé kísért, és asszisztense rám csatolta az EKG nedves csápjait. Idő 
múltán megállt mellettem a doktor úr. 

- Gyula bácsi, ennek Füred lesz a vége. Mentőt hívok! - mondta határozottan. 
A fenébe is, gondoltam, ilyen nagy lenne a baj, pedig idejövet semmit sem 

éreztem, csak kicsit cammogtam. Egyezkedni kezdtem a doktorral, hogy 
elbattyognék a kórházi cuccokért, hiszen közel lakom, de erről szó sem 
lehetett, mert szerinte mi van, ha útközben leáll a szívem. 

A további vitának feleségem váratlan megjelenése vetett véget. Rosszat 
sejtett, idejött. Lám, milyen az asszonyi megérzés! Hazaszaladt, és a kórházi 
motyóval együtt ültünk a mentőbe. 

Füred. Állami Szívkórház. Intenzív osztály. Aktív kardiológia. Gyorsan körül-
vettek. Orvosok, műszerek. A vizsgálatok sokasága után úgy döntöttek, hogy további 
megfigyelés helyett pacemakert ültetnek be, hogy visszatérjen a normális szívritmus. 

Első éjszakám az intenzíven nem sok nyugalmat engedélyezett. Újabb és 
újabb sürgősségi esetek érkeztek. Talpon a teljes ügyelet. Ha a halál rohamozik, 
még intenzívebb az életmentés. Injekciók egymás után, szoros műszeres meg-
figyelés, újabb orvosi utasítások. A látszat, a rohangálás, az ágykörüli nyüzs-
gés mögött tudatos összmunka zajlik, hogy percről percre visszaverjék a 
fenyegető elmúlást. Mindez a betegek jajgatása, nyögése, hörgése közben 
történik azzal a főszólammal: Jaj, Istenem, nem kapok levegőt, segítsenek! 

Persze vannak csendesebb éjszakák is, bogyók segítségével, de egy ilyen 
kivételesen nehéz, küzdelmes éj után az ember alig várja, hogy műtőasztalra 
kerülhessen. Már felvettek a legközelebbi listára, de egy közbejött géphiba 
miatt csúszott a dolog. No nem nagyon. 

Másnap reggel a műtő ikerlámpáitól hunyorogtam. A helyi érzéstelenítés után 
F. J. főorvos úr a bal kulcscsontom mélyedését jelölte ki a pacemaker elhe-
lyezésére. Pici vágást ejtett. Nem fájt. Műtét közben hallottam egy kedves 
„hoppá"-t, aztán egy lágy „még egy kicsit", majd előre figyelmeztetett, „most egy 
kis nyomást érez majd", és ezzel beültette a pacemakert. Az egy órás műtét és a 
műszeres beállítás végén az ellenőrző vizsgálat azt mutatta, hogy minden rendben 
van. A pacemaker beültetésével az EKG kis jelecskéi havasi csúcsokat mutattak. 

A nyugdíjas, 24 évig Veszprém megyét szolgáló rádiótudósító 77 évesen 
már nem a füredi kardiológiai konferenciáról, hanem saját élethosszabbító 
műtétéről számolt be némi szerénytelenséggel. Horváth Gyula 

A szerkesztőség jó egészséget kíván Gyula bátyánknak! 

Comenius Eurotrip: 
Németország 

(Comenius iskolai együttműködések pályázat keretében megvalósult 
utazás. Résztvevő országok: Olaszország (Szícilia, Capo d'Orlando), 
Németország (Rotenburg) és Magyarország(Balatonalmádi Magyar-Angol 
Tannyelvű Gimnázium). Elnyert támogatási összeg: 18.000 euro. 

A 19 órás buszúttói elgyötörten érkeztünk meg Rotenburg városába, ahol 
első utunk a vendéglátó iskolába vezetett, majd a Grafel Szállóban szálltunk 
meg. Illetve majdnem, mert miután bekopogtattunk egy rossz iskolába, ahol 
átirányítottak minket a szomszédba (ki látott már három középiskolát egy 
utcában), kiderült, hogy a Grafel Szálló pontosabban egy Hof Grafel nevű 
tanya, és 3 km-re található a 20 ezer lelket számláló Rotenburg városától. 

Az udvaron csodálkozó tyúkok tekintete fogadta a nem kevésbé 
csodálkozó csoportot. Azért a fair play megkívánja, hogy megemlítsem, szál-
lásunk remek volt, és vendéglátóink kedvessége odáig ment, hogy néhányan 
még lóra pattanhattak a későbbiekben úgy, hogy ezt nem is tartalmazta volna 
a szállási költségünk. 

A minket fogadó német iskolások társasága meglehetősen színes volt. Ez 
egyrészt adódott vidám hozzáállásukból, másrészt sokuk török, libanoni, szír 
vagy kelet-európai származásából. Programjaink közül a legfontosabbak talán 
az élményfürdő, ahol 5 méteres magasságból lehetett hasra vágódni a vízen, 
vagy rekordokat lehetett felállítani a sebességmérővel megspékelt csúszdán, 
és a városnéző túrák voltak. Nagyon érdekes volt Bréma városának és 
Hamburg kikötőjének meglátogatása. Bréma szűk utcáin kanyarogva 
gyönyörű kirakatok szegélyezik az ember útját, aprólékos hajó-makettekkel, 
pipákkal, játékokkal és borsos árakkal. A történelmi városrészek vörös tégla 
és sötét kő keverékei zord ellentétben állnak a faszerkezetű házak muskátlis 
ablakaival és szűk utcák barátságos, szinte meseszerű hangulatával. Apropó, 
Brémáról nem árt tudni, hogy a Becks sörgyár székhelye is, bár ez irányú 
tapasztalatainkat nem részletezném. Hamburg kikötője lenyűgöző látványt 
nyújt a szem számára végtelenbe nyúló méreteivel, part mentén sorakozó 
óriási daruival, amik mint lusta óriások ácsorognak, vagy komótos erőfitog-
tatással emelgetnek tonnákat a part mentén sorakozó többemeletes ház méretű 
teherhajókra, melyek acélmonstrum mivoltát karnyújtásnyira érezhettük a 
kikötőben tett hajótúra során. 

Összességében remekül telt el az utazás 5 napja, köszönhetően annak, hogy 
az első kakaskukorékolásos ébresztőtől egészen a hamburgi látogatással 
együtt 24 órás hazaút utolsó „Ott vagyunk már?" kérdéséig sok érdekes dolog 
és általában véve jó hangulat töltötte ki perceinket. 

Keczer Zsolt 



Szépségápolás télen, 
ünnepi hangulatban 

Itt a tél, a december, az ünnepek... Mindenki készülődik a maga módján. Az 
ügyesebb hölgyek már gondolatban összeállították az ünnepi menüt. Mi, 
kozmetikusok is különleges hónapnak tartjuk a decembert, szakmai kihívás-
nak, hogy milyen, az ünnep hangulatába illeszkedő kezeléssel lepjük meg 
vendégeinket. 

Idén decemberben én három csodálatos anyagot ragadtam ki a természet 
palettájából: a mézet, a csokoládét és a kaviárt. Például a kaviárt méltán 
nevezik a bőr csemegéjének is. Gazdag esszenciális aminosavakban, fehér-
jékben, magas az ásványi anyag tartalma. A tengeri alkotóelemek hatására a 
bőr megújul, feszesebb lesz, hosszantartó hatás érhető el. A kaviárból kivont 
hatóanyagokat általában szérumok, ampullák, maszkok segítségével juttatjuk 
a bőrbe. Ez az igazi kezelés! A következő két anyagot, a mézet és a csokoládét 
általában egy termékbe (pl. masszázskrémbe) építik. Egymás hatását 
kiegészítik, felerősítik. A hatóanyagot a kakaófa magjából nyerik, ami fan-
tasztikusan sima, selymes bőrt eredményez, antioxidáns hatású, a méz pedig 
puhává varázsolja a bőrfelszínt. A masszázs ideje alatt a vendéget igazi 
csokoládé illat veszi körül. 

Ilyenkor télen, amikor csípős, hideg az idő, legfontosabb feladat a bőr 
védelme az időjárás viszontagságai ellen. Nappalra táplálóbb krémet ajánlok, 
téli sportoláshoz UV védelemmel ellátva. Az éjszakai krém azonban már ne 
akadályozza a bőrlégzést, kizárólag jól felszívódó anyagokból álljon. És egy 
rossz szokás ellen had írjak. A kinti hidegből ne rohanjunk egyenesen a 
fűtőtesthez melegedni! A hirtelen nagy hőmérsékletváltozás a bőr kisereinek 
a bénulását okozhatja, hajszálerek jelenhetnek meg az arcon, orron. 

Ha valaki meg szeretne szabadulni a zavaró szőrszálaitól örökre, még nincs 
késő elkezdenie egy kezelés sorozatot, hogy mire újra itt lesz a nyár, ne kelljen 
az állandó gyantázással bíbelődnie. A kezelést a kozmetikus nagy energiájú 
fénnyel végzi (IPL villanófény), amitől a szőrszál gyökere tönkremegy. Szinte 
teljesen fájdalommentes és 6 kezeléssel látványos eredményt lehet elérni. 

Most is előszedtem egy klasszikus, otthon elkészíthető receptet kicsit a 
testápolásra fókuszálva. Ajánlom azoknak, akik állandó lábszárazsággal 
küszködnek, hiába veszik meg a jobbnál-jobb testápolókat. A neve: só-méz 
peeling (magyarán radír). Egy evőkanál sót két kanál mézzel egy kis tálkában 
összekeverünk. A kapott „radírral" bekenjük az alsó lábszárunkat térdtől 
egészen a sarokig, majd nedves kézzel, körkörös mozdulatokkal átradírozzuk, 
átmasszírozzuk a lábat. Vízzel lemossuk a maradékot, és utána krémezzük be 
lábunkat kedvenc testápolónkkal. 

És ha már minden kész, az ünnepi, alkalmi sminkről se feledkezzünk meg! 
A matt szemhéj árnyalókat rakjuk el nyárra, ilyenkor a selyemfényű, fényes 
sminktermékek dominálnak. A rúzsra kerüljön szájfény. Szilveszterre a fiat-
aloknak jól állnak a fémes hatású színek. A csillám, a ragyogás az uralkodó. 

Jó szépülést kívánok mindenkinek! 
Herendiné Török Anilla 

kozmetikus 

Olvasói levél 
Tisztelt Szerkesztőség! 

Örömmel olvassuk az Új Almádi Újságban, hogy városunkba sportolók 
telepednek le, más díszpolgári címet kap, mert kötődik Balatonalmádihoz. 

Szívesen számolnék be egy kis cikkben arról, hogy fiam, Horváth Marcell 
válogatott tájkerékpárosként idén nyáron világbajnoki 7. helyezett lett, 
szeptemberben pedig Litvániában Európa legjobbjának bizonyult. 

Családunk 6 éve költözött be Veszprémbe, kifejezetten azért, mert ott 
sporttagozatos általános iskolába tudtak járni a gyerekek, illetve így az 
edzésekre felnőtt segítsége nélkül is eljutottak. 

Mindkettőnk szülei mai napig Almádiban laknak, Marci nagyon sokszor 
készült a Köcsi-tó, a Malom-völgy terepein a versenyeire. Emellett Marci és 
öccse is tájékozódási futó, szép hazai és nemzetközi eredményekkel. 

Városunkban több sportoló is él, esetlegesen el lehetne indítani egy ilyen 
rovatot a lapban! 

Üdvözlettel: 
Horváthné Noémi 

Villamos háztartási gép hulladék-gyűjtés 
Tisztelt Balatonalmádi Lakosok! Az elektronikai hulladékukat (TV, hűtő, 
mosógép, porszívó stb.) a Balatonalmádi Kommunális Kft. egész évben, té-
rítésmentesen átveszi az Önöktől a Rákóczi u. 43. szám alatti telephelyén. 

Az „Almádiért" Közalapítvány 
karácsonyi könyvajánlata 

Az idei karácsonyi ünnep ajándékaként kedvezményes áron ajánlja a Balaton-
almádi anno... Képek a régi Balatonalmádiról című, frissen megjelent albu-
mot, valamint a Balatonalmádi és Vörösberény története című köteteteket az 
„Almádiért" Közalapítvány. A kiadványok a Pannónia könyvtárában, valamint 
a művelődési központ földszintjén található Tourinform irodában kaphatók. 
Ezzel kívánunk a város minden lakójának szeretetteljes, boldog ünnepeket! 

Az „Almádiért" Közalapítvány kuratóriuma 

Bukovinai betlehemes 
Balatonalmádiban 

Történelmi hányattatásaik során megmaradásuk, nyelvhasználatuk, értékeik 
megtartásáért oly sokat szenvedő és oly kitartóan harcoló székelyek ma is igen 
erősen kötődnek hagyományaikhoz. Közösségi összetartozás-érzésük, sok ré-
gies vonást tartalmazó kulturális arculatuk megőrzése példamutató. A XVIII. 
század második felében a bécsi kormány súlyos adózás alá vetette őket, és a 
határőri intézmény bevezetését tervezte. Az elviselhetetlen terhek és az éhezés 
ellen Madéfalván összegyűlt, lázongó székelyeket a császári csapatok kardél-
re hányták. Ennek következtében egymás után hagyták ott a Székelyföldet, és 
Moldvába menekülve, Bukovinában sorra építették településeiket (Istensegíts, 
Fogadjisten, Hadikfalva, Andrásfalva, Józseffalva). Ezekben a kis falvakban 
150 évig éltek, mígnem a második világháborúban a magyar kormány a Bács-
kába nem költöztette őket. Jövőjük tervezgetését azonban hamarosan ismét 
megszakította egy újabb menekülési parancs, és legszükségesebb holmijuk 
összekapkodása után máris a Dunántúlon, Tolna, Baranya megyében találták 
magukat, egy másik részük pedig Bács-Kiskun megyében lelt új hazára. Há-
nyattatott sorsuk ösztönös reakciója az együvé tartozás erős kötelékének meg-
tartása és az ősi hagyományőrzés. Utóbbinak legarchaikusabb, legszebb példá-
ja a székely betlehemes játék, amely a gyímesi csángók betlehemezésével mu-
tat igen erős hasonlatosságot. A mai néphagyományban élő betlehemes játék 
világképében keveredik a naiv népi hitvilág és a keresztény vallás, a Biblia esz-
meisége. A játék tárgya a Szentírásban gyökerezik, de a dramatizált bibliai tör-
ténetet átszövi a népi komédiázás. Az 1970-es években felújított betlehemes 
játék életre-hívásában a hagyománytisztelet mellett minden esetben egy olyan 
egyéniség játszik szerepet, akit még emlékképek, élmények fűznek ehhez a 
szokáshoz, a felújítás pedig egy hagyományőrző csoport tevékenységéhez kö-
tődik. A színpadi előadás hűen adja vissza az egykor házaknál előadott drama-
tikus játék hangulatát, a régi betlehemes és felújított változata között sem szö-
vegében, sem tartalmában nem fedezhető föl lényeges változás. Remélhetőleg 
a falvak szokásmegőrző munkája nyomán még sokáig élvezhetjük a bukovinai 
székely betlehemes egyszerre áhítatos és vidám játékát, a csobánolást. Bala-
tonalmádiban a Teveli Fiatalok Egyesületének előadásában, a Mindenki Kará-
csonyán láthatjuk a Hadikfalvi Székely Betlehemes Játékot. 

(Forrai Ibolya: „Betlehemezés a bukovinai székelyeknél" c. tanulmány fel-
használásával) 

VKM 

Mindenki karácsonya 
December 22-én 17 órakor a városi kultúrház nagytermében a Györgyi Dé-

nes Általános Iskola előadása után csobánolás (bukovinai székely betlehe-
mes). Ezt követően szeretetvendégségre várják a város apraját és nagyját a 
szervezők, az „Almádiért" Közalapítvány és a Pannónia. 

Nők a Balatonért 
A Nők A Balatonért Egyesület december 13-án délelőtt 10 órakor lakossá-

gi fórumot szervez a Norvég alapú pályázat munkálataival kapcsolatban a 
Pannóniában. Szeretettel várunk minden érdeklődőt, akik kérdéseikre választ 
kaphatnak a pályázatra és az elvégzendő munkákra vonatkozóan. 

A Nők A Balatonért Egyesület értesíti almádi bálozó közönségét, hogy a 
2009. év januári bálját más jellegű elfoglaltságok miatt nem rendezi meg. 

Tisztelettel Nők A Balatonért Egyesület 

Építési hulladék 
Tisztelt Ingatlantulajdonosok! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Balatonalmádi 
Kommunális és Szolgáltató Kft. a telephelyén (Balatonalmádi Rákóczi u. 43.) 
1 m3-ig építési törmelékét térítésmentesen átveszi. 
Balatonalmádi Kommunális Kft. Balatonalmádi Város 



Almádi verselők 
50 év 

- a kincses élet koldus hercegének gondolatai 
egy 50 éves osztálytalálkozó kapcsán -

Finnugor családból, 
Etelközből jöttünk... 
Barangolás után 
Itt letelepedtünk. 

Fennmaradásunkért 
Hősi harcot vívtunk... 
Sürgős segedelmül 
Csak egy Istent hívtunk... 

Egyszín piros vérünk 
Egy erőtől lüktet: 
Egy élet- egy halál 
Marcangol bennünket! 

Egy vágy űzi lelkünk: 
Boldog élet vágya -
E gyönyörű vágynak 
Ifjú szív az ágya... 

És ha ez a szív 
Egy ütemre dobban, 
Mi tudjuk az utat 
Mindenkinél jobban! 

Szerte vagyunk ugyan 
Hangnyi távolra tán... 
Találkozzunk testvér, 
Hogy erősséget adjál! 

Varga Laci bácsi 

Válás 
Szólni akartam, 
De néma volt a szám... 
Csak néztelek, néztelek... 
A Nő voltál, szerető, 
Feleségem, gyermekeim anyja. 
Most senki, senki... 
Egy idegen, aki 
Emlékeim rabul tartja. 

Nem zaklatlak, 
Nem írok levelet. 
Nem kérdezem, miért... ? 
A múltunk ködbe vész. 
Szerettük egymást nagyon. 
Sorsunk egybe forrt. 
Ma már ez a múlt, 
A remény maradt csupán, 
Egyetlen fénysugár. 

Mandragóra 

Balatoni táj 
A borhét képeihez 

Őskáosz-robbanások rázták meg a Földet, 
Bombázva a Glóbuszt, felgyűrve a hegyet. 
Nem volt még Gulács, Bakony, Badacsony 
És a magyar tenger, a hullámzó Balaton. 

De mennydörgött az ég, vajúdott a föld, 
Kénköves füst pöffent a kráterek torkán, 
Majd vörösen, fortyogón kitört a vulkán, 
A hegyek katlanából hömpölyögve folyván. 

Sok-sok évmillió múlhatott el azóta már 
S a bazaltból készült borospince és vár, 
Barátságos otthonok dolgos családoknak, 
Jó szőlőföldek a hozzáértő parasztoknak. 

Nekik köszönd, hogy ihatod a hegy levét, 
Megidézve a jó Bachus vidám szellemét, 
A szőlőből, hegyről lenyűgöző a látvány, 
A zöldellő mezők, a balatoni szivárvány! 

Szöllősi Máté 

A karácsony 
mámora 

Szitál a hó... 
Fejem felett, 

Egyre közelednek... 
Tarka képzetek. 

Csend. Nesztelen. Léptek a szűk kis ösvényen. 
És várok... 

Új holnapot ígér most a téli szellő, 
Új éltet a fáradt alkonyat. 

Harmónia költözik be, 
Amerre csak nézek, e rideg évszakkal. 

Jót is ígér, jót is ad, 
Csillámfelhővel terít be léte, 

S csak pár pillanatig marasztal. 
De nem bánkódom. Meg-megállok tétován: 

Elfogadjam-é, amit ígér, amit ád? 
S már látom is képzetemben: 

Sűrű fenyőerdő, szinte belekábulok. 
S most? Mi lesz? 

Újabb kép: feldíszítve egy a sok közül... 
Mily szép... 

Egy kis család körülötte... 
Nézik fényeit, szeretik egymást. 

Vagy csak az ünnep kedvéért váltanak néhány jó szót? 
Mondván, úgy illik... 

Nem tudni. Nem is kell. 
E szent napon mindenki másra figyel. 

Betölti belsőjüket a magával ragadó pillanat, 
Egy pár percig tartja őket, 

Végül ő is távozhat. 

Bingyu Anna 

Anyanyelvi rovat 

Karachondtól - karácsonyig 
Karácsony a keresztény világ legnagyobb ünnepe. Hiszen 
a családokban is a születésnapokról való megemlékezés 
a legkiemelkedőbb esemény, hát hogyne lenne az Krisz-
tus Urunk születésnapja! 

Kevesen tudják azonban azt, hogy a karácsony elneve-
zésnek itt, a Kárpát-medencében van a legősibb nyoma. Már 
a XI. század közepén megtalálható egy okiratban Vyda de 
Karachond neve, aki karácsondi földbirtokos, nemes ember 
lehetett. (Forrás: Diplomata, 1992.) Egy szűk évszázad múl-
va ilyen nevekkel találkozhatunk: Kracin (1138), Curacun 
(1198), Carassun (1203). 

Alighanem a karácsony szóból származik a Karácson férfi-
nevünk - „régi magyar személynév... egykor valószínűleg azok 
a gyermekek kapták, akik karácsonykor születtek" - olvasható 
a Ladó János-Bíró Ágnes-féle Magyar utónévkönyvben. 

Sok költőnket is megihlette a karácsony. Kit így, kit úgy 
érintett. Petőfit 1846-ban magányosan találta az ünnep, er-
ről panaszkodik Karácsonkor című versében, amelynek el-
ső szakasza így hangzik: Énhozzám is benézett a karácson, 
/ Tán csak azért, hogy bús orcát is lásson /És rajta egy pár 
reszkető könyűt. Tóth Árpád Karácsonyi emlék című verse 
így kezdődik: Itt volt, elment a szép karácsony / S míg itt 

volt, jó koszton éltünk, / Cukron, fügén, mákos kalácson. 
Vagy lapozzuk fel Ady Endre költeményeinek kötetét; ott 
találjuk a Kis, karácsonyi ének című versét, amelyiknek 
szintén csak az első versszakát tudom itt bemutatni: Tegnap 
harangoztak, / Holnap harangoznak, / Holnapután az an-
gyalok / Gyémánt-havat hoznak. 

Sok-sok magyarországi, karácsonyhoz fűződő népszo-
kásról tudunk. Ismert a lucázás; kis csoportok - főleg fiatal 
gyermekek - kopogtattak be a házakhoz, kérdezve: szabad-
e lucázni, s ha az engedélyt megkapták, versikékkel köszön-
tötték a ház népét, majd a kis ajándékokat megköszönve tá-
voztak. De a Luca-széke is széles körben elterjedt népszokás 
volt, amikor 13 nap alatt, 13 helyről gyűjtött 13-féle fából, 
titokban kellett elkészíteni a székecskét, amire az éjféli mi-
sén felállva megláthatta a legény a jövendőbelijét (máshol a 
falu boszorkáját - a szerk. megjegyzése). 

Kár, hogy a mai rohanó világban a népszokások is el-
halványulnak, vagy kimúlnak. De ha már nem gyakorol-
juk a népszokásokat, legalább tudjunk róluk, és ezt a célt 
szolgálja e kis nyelvművelő írásom is. 

Boldog karácsonyt! 
Láng Miklós 

Adventi 
hangverseny 

A hagyományos adventi, karácsony-
váró hangversenyt december 14-én, 
vasárnap délután 4 órai kezdettel 
rendezi meg a Pannónia. A hangver-
senyen föllépnek: Balatonalmádi 
Város Vegyeskara, a Vörösberényi 
Népdalkör és a Kósa György Városi 
Zeneiskola növendékei. 

Felhívás 
Tisztelt Balatonalmádi Lakosok! A 
december 26-ai hulladékszállítási 
napot december 27-én (szombaton) 
teljesítjük. 
Balatonalmádi Kommunális Kft. 



A Családsegítő hírei 
Boldog karácsonyt! 

Minden kedves Olvasónak, Balatonalmádi Aprajának és Nagyjának kellemes ka-
rácsonyi ünnepeket, az új esztendőre jó egészséget, örömteli derűs évet kívánunk! 
Köszönjük, hogy megtiszteltek bennünket bizalmukkal, örültünk, hogyha segít-
hettünk, kérjük a következő évben se feledjék ránk mindig számíthatnak! 

a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ munkatársai 
Meghívó játszóházba 

Karácsonyi játszóházba hívunk és várunk kicsiket és nagyokat december 11-
én 15,30-tól 17,30-ig a Vörösberényi Kultúrházba, ahol kisebb karácsonyi 
ajándékokat és meglepetéseket készíthetnek az érdeklődők. A belépés díjta-
lan. Mindenkit szeretettel várnak a gyermekjóléti szolgálat munkatársai! 

Ügyelet 
A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ Ünnepi ügyeleti rendje: 
2008. december 22., hétfő 9,00-14,00 

december 23., kedd 9,00-14,00 
december 29., hétfő 9,00-14,00 
december 30., kedd 9,00-14,00 
december 31., szerda 9,00-12,00 

2009. január 2., péntek zárva 
január 5., hétfő szokásos nyitvatartási rend 

Pszichológiai tanácsadás: 2008. december 15-én 14.00-től. 2009. január 5-től 
a megszokott időben, minden hétfőn 14.00 órától várjuk a problémáikkal hoz-
zánk fordulókat. Telefonos egyeztetés szükséges! 

Jogi tanácsadás 2008. december 11-én jogászunk a Családsegítőben (Ady u. 
2.) várja az érdeklődőket. 2009. január 15-től minden páratlan héten csütörtökön 
újra a rendelkezésükre áll ez a szolgáltatás. Telefonos egyeztetés szükséges! 

Tud róla, hogy... 
Az ünnepek alatt nincs egyedül problémáival.... Ha egyedül van, magányos, 
lelki válságba került, hívja a Kapcsolat lelki segély szolgálatot. 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 
Telefonszolgálat. 

Ha otthontalan, fedél nélkül élő embert lát, aki segítségre szorul, hívja az 
Utcai Szociális Segítők Egyesületének Regionális Diszpécserszolgálatát a 06-
34/511-028 éjjel-nappal hívható telefonszámon! 

Süssünk-főzzünk! 
- Öhlmann Ági rovata -

Csirkeaprólék leves 
Biztos minden háziasszony főzi ezt a levest. Barátaim biztatására mégis leírom, én hogyan 
készítem. Édesanyámtól tanultam, az ízét még most is érzem, hisz ő a reggel frissen vágott 
csirkéből, a kertben szedett borsóból főzte. Próbálom utánozni ezt a nagyon finom levest. 

Kevés olajra teszem a csirkeaprólékot (mindenki ízlése szerint válogatja a csirkét), 
ráteszem a felaprított sárgarépát, fehérrépát, zellert, összekötött zellerzöldet, az apró-
ra vágott vöröshagymát, sót. Lassú tűzön 
pároljuk. Ha kell, kevés vizet teszek rá. 
Ha félig megpuhult, felengedjük vízzel. 
Ekkor tesszük bele a borsót. Lehet borsó 
helyett gyenge karalábét, vagy gombát 
tenni. Amikor forr, beletesszük a máj-
gombócot. Addig főzzük lassú tűzön, 
amíg a gombóc megfő. Szoktam beleten-
ni egy húsleveskockát. 

A májgombóc. Kevés olajra teszem 
az apróra vágott vöröshagymát. Kicsit 
megfonnyasztom, majd ráteszem a felvá-
gott petrezselyemzöldet, mellyel csak 
egy csipetet sütjük. A tűzről levéve bele-
tesszük a megkapart csirkemájat, sót, 
borsot, tojást és annyi zsemlyemorzsát, 
hogy lágy masszát kapjunk. Amikor fel-
teszem a levest, akkor keverem össze a 
gombócot, így van ideje, hogy megda-
gadjon. Így nagyon könnyű lesz a gom-
bóc. Igen finom ízt ad a levesnek a bele-
főtt gombóc. Aki szereti, a végén tehet a 
levesbe apróra vágott petrezse-
lyemzöldet. 

4 személyre kb. 40 dkg csirkeaprólék, 
4 db közepes sárgarépa, 2 fehérrépa, 1 ki-
csi zeller, 1 pici hagyma, fél kg borsó, só, 
1 húsleveskocka, zellerzöld, a gombóc-
hoz 1 pici hagyma, 1 csokor petrezse-
lyemzöld, 1 nagyobb csirkemáj, 1 egész 
tojás, csipet só, bors, kb. 4 kávéskanál 
zsemlyemorzsa, kevés olaj. 

KÁPÉ HITEL ZRT. 

Almádi kalauz 
December 15-január 14. 

Előadás 
December 18-án délután 5 órakor dr. Varga Tibor jogtörténész előadása 

Szentek országa Szakra Pannónia - A Szent Korona eszme alapjai címmel 
a berényi művelődési házban. 

Hagyomány 
December 21-én Mindenki karácsonya Budataván, 1. külön! 
December 22-én Mindenki karácsonya Almádiban, 1. külön! 
December 23-án Mindenki karácsonya Vörösberényben, 1. külön! 

Hangverseny 
December 17-én este 6 órakor kezdődik a Pannóniában a Szakcsi Trió 

Kiskarácsony... jazz hangversenye Szakcsi Lakatos Béla (zongora), Orbán 
György (nagybőgő) és Emilio (dob, ének) részvételével. 

December 21-én este 6 óra: Karácsonyi jótékonysági hangverseny a Pannóniában. 
Érdi Tamás zongoraművész Chopin és Liszt műveket szólalta meg. 

Szórakozás 
December 17-én délután 4 órától a vörösberényi nyugdíjas klub hagyományos 

zenés, műsoros karácsonyi ünnepsége a berényi művelődési házban. 
December 31-én este 7-től a berényi művelődési házban a nyugdíjas klub 

jótékonysági szilveszteri bálja. (Érdeklődés: 66/70/422-4379, 66/70/247-5337.) 
December 31-én este 8 óra: Szilveszteri bátyus bál a Pannóniában. Élőzene, 

diszkó, szilveszteri műsor, vacsora, tombola, tűzijáték 

Köszönet 
A Vörösberényi Általános Iskoláért Alapítvány köszönetet mond mindenki-
nek, akik 2007-ben befizetéseikkel (121.000 forint), illetve személyi jövede-
lemadójuk 1%-ával (242.106 forint) támogatták tevékenységünket. A befolyt 
összegből hozzájárultunk a tanulói jutalmazásokhoz, táborozásokhoz, bizto-
sítottuk a tanulmányi versenyek nevezési díjait és kiemelten támogattuk a szá-
mítástechnikai szaktanterem fejlesztését. Továbbra is várjuk támogatásukat a 
11748083-20023302-es alapítványi számlaszámra. 

Balogh Csaba 
kuratóriumi elnök 

APRÓHIRDETÉS 
Balatonalmádiban munkalehetőséget keresek részmunkaidőben. Hétköznap 
du. 16 órától, hétvégén rugalmas időbeosztással. Pultosi, eladói, egyéb. Kék 
munkavállalóival. Telefon: 30/ 847-15-38. 

Ajándékozzon 
egészséget, harmóniát karácsonyra 

a Szivárvány kapu hozzájárulásával! 

KÖNYVEK, AJÁNDÉKTÁRGYAK 

(Indonéziából is) 

Masszázsbérlet 

Biorezonanciális állapotfelmérés utalvány 

10% kedvezménnyel 

e szelvény felmutatójának 

SZIVÁRVÁNYKAPU Balatonalmádi, Baross u. 11. 



H i t e l C e n t e r 

K A R Á C S O N Y I LUTRA AKCIÓ! 

a Baksai Autósiskola 

U N I Q A 

PÉTA-COOP KFT ZIRC, VASÚTÁLLOMÁS 

VÁSÁROLJA MEG TÜZELŐJÉT NÁLUNK! 
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Almádi Optika 
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