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BBBB oooo llll dddd oooo gggg     úúúú jjjj     éééé vvvv eeee tttt !!!!

Panaszt hallunk nem is egyszer, de nagyon sokszor, 
Hogy Almádi országútján szörnyû nagy a por,
Sokan mondják, hogy ez szinte tûrhetetlen már, 
Miért is nem jár locsolni a részvény-szamár? 
Vigaszul csak annyit mondok: kérem türelem!
És a port nagy megadással szépen lenyelem. 
Szegény csacsi hadd pihenjen! Mi a por nekünk?
Hiszen mi is porból lettünk és porrá leszünk!

Szép, szép csakugyan a mi életünk, 
Panaszra dehogy is van okunk nekünk, 
Nincs több hely ilyen kellemes,
Gond és búbánat hess, hess, hess.

Hogyha este Almádiban sétálgatni, mész,
Ahhoz kell ám bátorság, meg ügyesség és ész! 
Sétálgatva ugyan könnyen nagyon pórul jársz,
Mivel folyton sötétségben mászkálsz, botorkálsz, 
Vigaszul csak annyit mondok: kérem türelem,
Ne kívánjuk, hogy a parkban lámpa is legyen! 
Tisztességes ember alszik, ha az éj leszáll,
A lump pedig sötétségben is hazatalál.

Szép, szép csakugyan stb.

Kneipp-czipõben lejt egy lányka az úton tovább, 
Óh mi szép és óh mi bájos egy kis nõt láb!.

Ahogy a hölgy Kneipp-czipõben elõttem tipeg, 
Hát a vérem szinte jobban pezseg, bizsereg.
Kneipp-czipõben lejt egy úr is az úton tovább, 
Óh mi szép, és óh mi bájos egy nagy férfi láb!
Gyönyörû egy látványosság, no azt mondhatom, 
Pláne hogyha minden ujján tyúkszeme vagyon!

Szép, szép csakugyan stb.

A rikklisták légfürdõznek ott fönn a hegyen,
Csak valahogy meg ne lássa õket idegen. 
Szellõs nagyon a ruhájuk, szellõs mód felett,
Annyi biztos, hogy ez a legolcsóbb toalett. 
Azt mondják: ez egészséges, idegeknek jó, 

Azért is nem volt ideges jó Ádám apó.
Persze könnyû volt, hogy Ádám ideges nem lett, 
Ha Évának nem kellett, csak Rikkli-toalett.

Szép, szép csakugyan stb.

Nap hevében, szalmazsákon egy úr hentereg, 
Mert attól is meggyógyulnak a rossz idegek.
Minél jobban tûz a nap, annál jobban örül, 
És boldog, ha szép lassan félangolosra sül. 
Ha már megsült, nagy pokrócba beletekerik, 
Homlokáról, orczájáról izzadtság folyik. 
Rikkli úrnak találmánya, a napkúra ez,
S elhitetik, hogy a dolog nagyon kellemes. 

Szép, szép csakugyan stb. 

Ki mondhatná, hogy Almádi nem emelkedik, 
Mikor minden évben minden ár úgy felszökik. 
Tavaly csupán három forint volt egy kacsapár, 
De az idén öt forintra tartj’ a kofa már.
Egy hatosért három tojás, két forint a vaj,
Kilencz forint egy kis zöldség, de mindez nem baj. 
A lakásnak, élelemnek ára bármily sok,
Csak egészség legyen, mert hát ez a fõdolog.

Szép, szép csakugyan stb.

Nagyon szeretjük mi ketten az elismerést, 
Szívesen folytatnók is a kuplé-éneklést, 
Mert azt nekünk feltétlenül el is hihetik, 
Hogy a taps a szíveinknek nagyon jól esik. 
Alázattal megköszönjük ezt a tapsot bár, 
Mégis tovább nem éneklünk ezek után már,
Akarnók bár, de folytatnunk tovább nem lehet, 
Mert a szerzõ nem csinált már egyéb verseket.

Szép, szép csakugyan stb.

Megjelent a Kneipp Újság 1899. év szeptemberi számában
(Majbó Gábortól kaptuk) 

Száztíz éve írták…

Kuplé
melyet szerzett Szereday fõvárosi hírlapíró 1899-ben, 

igen sikerült mûkedvelõi elõadáson elõadva augusztus 24-én; Almádiban

Ezen rovatban már terítékre kerültek muzsikusok, színészek, orvosok stb.
Legfõbb ideje, hogy az írók se maradjanak hoppon. Kipécézett áldozatunk
Molnár Ferenc (1878-1952).

Ha õ A Pál utcai fiúk regényén kívül semmi mást se írt volna, akkor is a ma-
gyar irodalom halhatatlanjai  közé számítana. Világhírnevét mégis inkább szi-
porkázóan szellemes színdarabjai hozták meg számára, melyeket számos ország
színházai máig mûsoron tartanak. Különösen a német nyelvterületen. Itt torpan-
junk meg. Az osztrák sógoroknak kapóra jött, hogy Franz Molnár több színda-
rabjának õsbemutatója elõbb volt Bécsben, mint Budapesten.  Molnár Ferenc
nem beszélt kifogástalanul idegen nyelveket, valamennyi mûvét magyarul írta.
Tõle származik a híres mondás, miszerint ha egy magyar idegen nyelven szólal
meg, a mondat közepén világnézeti meghasonlásba kerül: a megkezdett mon-
datot nem úgy fejezi be, ahogyan szeretné, hanem ahogyan tudja. Legtöbb szín-
darabját a kettõs anyanyelvû Alfred Polgár fordította németre, parádésan.

Az ilyesmi Ausztriában nem gond. Egy 2005-ös közvélemény-kutatás sze-
rint a lakosság fele komolyan hiszi, hogy Hitler német volt, Beethoven meg
osztrák…

A kacifántos nekifutás után jöjjön három anekdota.
* * *

A népszerû író ifjonc korában nem volt érzéketlen a szebbik nem iránt. Sze-
rencséje úgy hozta, hogy elnyerte kegyét egy feltûnõen csinos színinövendék-
nek. Van ilyen. Hõsünk, mi tagadás, szeretett volna büszkélkedni hódításával.
A várt siker viszont elmaradt. A kortárs bohémok, talán irigységbõl, talán
rosszmájúságból fintorogtak, ami Molnárt igencsak bosszantotta. Megpróbál-
ta kiprovokálni az elismerést, mindhiába.

- Ismerjétek el, a barátnõm rendkívüli szépség!

- Na persze, csakhogy erkölcse nem kifogástalan. Gorombábban fogalmaz-
va: viszonya van a mûvészvilág számos férfiával.

Erre Molnár arca megmerevedett. 
- Ez meglehet, de pénzért csak velem! 

* * *
Molnár Ferenc sértõdöttsége már az elõbbi anekdotából is bizonyítható. A

következõ történet mindezt megerõsíti.
Történt pedig, hogy M. F. elaludt, és álmodott. Álmában egy középkori vá-

ros fõterén, a bitófa alatt találta magát. Az istenadta nép, tévé hiányában, ösz-
szegyûlt a nyilvános kivégzés látványosságához. Molnár azt vette észre, per-
sze álmában, hogy a szenzációra éhes tömeg elsõ sorában legjobb barátja és
írótársa, Heltai Jenõ álldogál, méghozzá kajánul vigyorogva. A rémálom itt
megszakadt. Molnár verejtékesen, de megkönnyebbülve fölébredt. Az élmény
hatására úgy megsértõdött, hogy Heltaival három évig egyetlen szót se váltott.

* * *
Nagyot ugrunk idõben. A náci téboly elõl Molnár Ferenc az USA-ba me-

nekült. New York belvárosának egyik szállodájában ütött tanyát. A szállását
övezõ háztömböt négysávos autóutak övezték. Molnárt már az akkori ameri-
kai gépkocsiforgalom is pánikszerû félelembe ejtette. A széles utcákon egye-
dül nem mert átkelni. Persze mindig akadtak barátai, akik szükség esetén át-
vezették a túlsó oldalra.

Úgy adódott, hogy éppen egyik híve állt rendelkezésére, akivel nekivágtak
a veszélyes kalandnak. Egyik átkelõhelyen segítõ társa ellenére megtorpant.

- Ferikém, gyerünk, hiszen a lámpa nekünk mutat zöldet!
- Ez nem elég - így Molnár -, annak friss zöldnek kell lenni!

Dr. Csík Pál 

Régi szép idõk…
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Mire e sorok megjelennek, 2009-et írunk. Ünnepi hangulat lengi körül a napo-

kat, és ilyenkor mindannyian számba vesszük az év eseményeit, átgondoljuk,

mit tettünk az elmúlt évben, és mit szeretnénk tenni idén, mi az, amit 2008-ban

nem sikerült megvalósítani. A nagy fogadalmak megfogalmazódnak, új lendü-

let és lelkesedés tölt el mindannyiunkat, amikor beköszönt az új év.

Az önkormányzat is olyan, mint egy nagy család, mindannyiunk közös csa-

ládja, mely érdek nélkül tesz jót szeretteinek, azaz mindannyiunknak. Ilyenkor

mi is értékeljük az elmúlt év eredményeit, és bár a pénzügyi-gazdasági válság

óvatosságra int bennünket, mégis önbizalommal tekintünk a következõ év fe-

lé. 

A 2009-es évben is küzdelmes évre kell számítanunk. Az állami költség-

vetés a tavalyi évhez képest is fegyelmezettebb, szigorúbb gazdálkodást kí-

ván az önkormányzatoktól. Az állami támogatások mértéke szükségessé te-

szi, hogy az önkormányzat és intézményei takarékosabban bánjanak a pénz-

zel, és sikerüljön óvodáink, iskoláink, a szociálisan rászorulók részére leg-

alább a 2008-as szintet biztosítani! Számba kell venni, hogy a mi nagy csa-

ládunk, Balatonalmádi városa mennyibõl gazdálkodhat, hogy kinek mire van

szüksége, s hogy kinek mi jut majd a javakból. Fontosnak érzem, hogy a le-

hetõ legtöbben gondolkodjunk ezen, hogy lehetõleg mindenkinek, intézmé-

nyeinknek, civil szervezeteinknek, egyesületeinknek az igényeit megismer-

jük, s ugyanakkor mindenki megértse azt is - miként a valódi családokban is

elõfordul -, ha nem jut mindenre pénz. Ha együtt gondolkodunk errõl, akkor

remélem senkiben sem lesz rossz érzés, hanem közösen azon leszünk, hogy

egész családunk elõbbre jusson, s lehetõleg mindenki jól érezze magát, ott-

hon érezze magát városunkban. A szeretet mellett fontos a bizalom, hogy

merjük elmondani gondjainkat, bajainkat azzal az érzéssel, hogy hisszük: se-

gíteni akarnak nekünk.

Mindezen gondolatok jegyében kívánok minden balatonalmádi polgárnak na-

gyon boldog és sikeres új esztendõt!

Keszey János

Polgármesteri köszöntõ Önkormányzati hírek

Százmillió a belvárosra
Almádi majdnem százmillió forint támogatást nyert a városközpont meg-

újítására – jelentette be december 29-én a Pannóniában megtartott sajtó-

tájékoztatón Pál Béla, a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

elnöke. 

A kistelepülések településképének javítását szolgáló közép-dunántúli

pályázaton a 10.000 lélek alatti városok és az 5.000 lélek fölötti egyéb te-

lepülések vehettek részt.  Összesen 646 millió forintot oszthattak el, a tá-

mogatás mértéke 90%, a támogatás legkisebb összege 10 millió, legna-

gyobb összege 100 millió forint lehetett. A beérkezett pályázatok száma

22 volt összesen 1,5 milliárd forint támogatási igénnyel. A nyertes pályá-

zatok száma 4, ezek együttesen 392 millió forint támogatást nyertek.

A pályázat célja a térség település-(al)központjainak gazdasági és kö-

zösségi célú megújítása, a harmonikusan és fenntartható módon mûködõ

településhálózat megteremtése a helységek tudatos fejlesztésével, fejlesz-

tési igényeik és elképzeléseik bõvítésével, élhetõ  környezet kialakításá-

val, a kisebb települések esetében a minõségi élettér, a közszolgáltatások

és egyéb társadalmi célú szolgáltatások elérhetõségének biztosítása. Ba-

dacsonytomaj közösségi ház felújításának és rendezvénytér létesítésének

1. ütemére 100 milliót, Balatonfûzfõ-Fûzfõgyártelep fejlesztésére 99 mil-

lió forint támogatást nyert. A Komárom-Esztergom megyei Tát nagyköz-

ség hasonló célokra 99 millió forint állami támogatást kapott. Önkor-

mányzatunk Balatonalmádi városközpontjának megújítására, kistérségi

szerepkörének és vonzerejének növelésére 94,7 millió forintot nyert, s ez-

zel 134 millió forint értékû beruházás valósulhat meg településünkön. 

Balatonalmádiban a városközpont megújításának átfogó célja, hogy

az építészetileg sokszínû, de ugyanakkor széttagoltság városmag egysé-

gesebb külsõ arculatot kapjon, ezzel is növelve a helyi lakosság kötõdé-

sét a városhoz és erõsítve a településre érkezõ üdülõvendégek megelége-

dettségét – fogalmaz a térségfejlesztési ügynökség tájékoztatója. A beru-

házás megvalósításához szükséges területek az önkormányzat 100 %-os

tulajdonában vannak, tehermentes ingatlanok. A fejlesztések nyomán

megújul a Városháza téri járda és parkoló, a József Attila utca jobb olda-

li gyalogjárdája a Városháza tértõl a strandi bejáró útig, a Petõfi Sándor

utca kétoldali gyalogjárdája a Városháza tértõl a Baross Gábor utcáig, a

Jókai Mór utca kétoldali gyalogjárdája., a Baross Gábor utca kétoldali

gyalogjárdája a Petõfi utcától a Piacig, a Szent István liget és a Városi pi-

ac – tájékoztatta lapunkat a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügy-

nökség.

A Városháza téren a burkolat cseréje, a térhez kapcsolódó járdák fel-

újítása szükséges. A téren szökõkút épül. Az érintett utcák megújítandó

járdái a városközpontban találkoznak. A Piacon a jogszabályi elõírások-

nak való megfelelés miatt fedett elárusító teret szükséges építeni az élel-

miszerárusító részre, kibõvített és akadálymentes kiszolgáló épületeket

kell kialakítani, továbbá megoldásra vár a hulladékkezelés biztosítása,

pormentes burkolat kialakítása és a csapadékvíz elvezetése. A Szent Ist-

ván liget felújítása magában foglalja új belsõ sétány építését, a zöldfelü-

let megújítását, bõvítését, s a felújítás részeként forgalomszervezéssel biz-

tosítani kívánják a gyalogosforgalom elsõbbségét a megújuló területen.

A képviselõtestület a december 18-ai ülésén 24 napirendi

pontot tárgyalt. A fontosabb döntések az alábbiak.

Nevelõotthoni terület. A képviselõtestület a Fidelio Gold

Kft.-vel korábban megkötött településrendezési szerzõdést

azzal egészíti ki, hogy az út melletti ingatlanokat érintõ te-

lekalakítási eljárás során a Felsõörsi utat és a 71. sz. fõköz-

lekedési utat összekötõ országos közút területe lejegyzésre

kerül, de az továbbra is a befektetõ illetve a jogutód ingatlan-

tulajdonos tulajdonában marad. 

Horgásztanya. A képviselõtestület – tekintettel arra, hogy

a Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület jelentõs beruházást

kíván végrehajtani az önkormányzati tulajdonú területen – 10

éves határozott idejû bérleti szerzõdés megkötésére hatal-

mazta fel a polgármestert.

Egészségügyi támogatás. A képviselõtestület – kérelemre

- másfél millió forintot biztosít az egészségügyi szolgáltatá-

sok támogatására.

Adó-rendelet. Az adónemek közül csupán az idegenfor-

galmi adó mértéke változik 2009-ben (380 Ft/fõ/nap-ra emel-

kedik).

2009-es költségvetési koncepció. A testület 1 milliárd 455

millió forintos fõösszeggel elfogadta a 2009-es költségveté-

si év koncepcióját azzal a feltétellel, hogy a költségvetés ösz-

szeállításakor 100 millió forintnál magasabb hiány nem ter-

vezhetõ.

Hulladék-kezelési díj. a testület – a Balatonalmádi Kom-

munális Kft. kimutatását elfogadva – jóváhagyta a hulladék-

kezelési díj 10%-os emelését 2009-tõl.

Munkaterv. A testület jóváhagyta 2009-es munkatervét,

melyben rögzítette a közmeghallgatás eddigiektõl eltérõ idõ-

pontját is (2009. július 22.).

Új zaj-határértékek. A testület – elsõsorban a szabadi re-

pülõtér tervezett mûködtetése megakadályozásának szándé-

kával – zaj-szempontból szigorította korábbi környezetvé-

delmi rendeletét.

Bálint Sándor
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Balatonalmádi Város Önkormányzata 

pályázatot hirdet

- a jelenlegi fogorvos nyugállományba vonulása miatt -

a Balatonalmádi, I. számú,

vegyes fogorvosi alapellátási körzet

területi ellátási kötelezettségû

fogorvosi feladatainak

vállalkozási vagy gazdálkodó szervezeti formában 

történõ ellátására.
A körzet ellátotti létszáma: 4.870 fõ

Pályázati feltételek:

- A fogorvosi tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályokban (2000. évi

II. tv., 4/2000. (II.25.) EüM. rendelet, 18/2000. (II.25.) Korm. rendelet,

valamint az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM ren-

delet) elõírt feltételek megléte. 

- Büntetlen elõélet. 

- A pályázó feladata a tevékenység végzésére alkalmas fogorvosi rendelõ

biztosítása és fenntartása Balatonalmádi város közigazgatási területén 

- A pályázónak igazolnia kell, hogy megfelel a mûködtetés jog engedé-

lyezése jogszabályban elõírt feltételeinek

- Az önkormányzat a nyertes pályázóval feladat-ellátási szerzõdést köt,

határozatlan idõre

- A mûködés finanszírozása: a mindenkori OEP – finanszírozás, közvetlen

finanszírozási szerzõdés alapján

A pályázathoz csatolni kell:

• a végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok hiteles másolatát;

• részletes, szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot;

• vállalkozói igazolványt, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonatot,

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;

• az ÁNTSZ területileg illetékes regionális intézete határozatát arról, hogy

a pályázó megfelel a mûködtetési jog engedélyezési feltételeinek;

• a fogorvosi rendelõ biztosításáról szóló igazolást (tulajdoni lap, vagy a

használatot igazoló dokumentum),

• a területileg illetékes ÁNTSZ igazolása arról, hogy a (saját tulajdonú

vagy bérelt) fogorvosi rendelõ alkalmas a tevékenység ellátására;

• hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy az eljárásban részt vevõk a pályázati

anyagot megismerhetik 

A praxis betölthetõségének idõpontja: 2009. március 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. január 12.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtását követõ

képviselõ-testületi ülés / 2009. január 29 

A pályázat benyújtása: A pályázatot Keszey János polgármesternek 1

példányban, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra rá kell írni:

„Fogorvosi pályázat” 

A pályázat benyújtásának helye: 

Balatonalmádi Város Önkormányzata 8220 Balatonalmádi, Széchenyi

sétány 1.

A pályázattal kapcsolatos bõvebb felvilágosítás a 88/542-414, 88/542-410-es

telefonszámon az aljegyzõtõl kérhetõ.

Borvacsora
a Magtárban

Mûsoros, táncos borvacsorát rendez

január 31-én

Vörösberényben a Magtárban

a Balatonvin Borlovagrend.

Az este 7-kor kezdõdõ báli mulatságra

Molnárné Perus Zsuzsánál lehet jelentkezni

a 70/45-54-100-as telefonszámon. 

Sváb-bál
Értesítjük a Balatonalmádi lakosokat, hogy

2009. február 21-én
III. Sváb-bálunkat

megrendezzük.

2009. február hó 2. napjától várjuk jelentkezésüket

a plakátokon, és www.balatonalmadi.hu honlapon

megtalálható telefonszámokon.

Balatonalmádi Német Kisebbségi Önkormányzat

Tisztelt Ingatlan
Tulajdonosok!

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

Háztartási
villamossági gép
hulladék-gyûjtés

Tisztelt Balatonalmádi Lakosok! Az elektronikai hulladékukat

(TV, hûtõ, mosógép, porszívó stb.) a Balatonalmádi Kommunális

Kft. egész évben, térítésmentesen átveszi az Önöktõl a Rákóczi u.

43. szám alatti telephelyén.
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Veszprémvármegye Rendõrségi hírek

A családon belüli erõszakról

Polgárõr hírek

Rohanó életünk, sajnos, nem kedvez a családok mindennapi életében felme-

rülõ kisebb–nagyobb problémák megoldásának. A szülõk idejének és energi-

ájának nagy részét leköti a család anyagi hátterének elõteremtése. Ebben a

helyzetben egyre kevesebb figyelem jut a gyermekekre, egymásra és a köze-

li-távoli rokonokra. Nincs idõ az azonnali megoldást igénylõ gondokra. A

gyermekek a családban megélt tapasztalatokkal felvértezve, a szülõk és egyéb

családtagok példáját követve sajátítják el a társadalomban elfogadható visel-

kedési normákat. 

Az Európa Tanács 2007-ben kiemelt fontosságú figyelmet szentelt a nõk

elleni erõszaknak. Több fórumon, rendezvényen egyeztették a szakemberek

álláspontjukat. Általános volt az a vélemény, hogy sem a nõk elleni erõsza-

kot, sem a gyermekek bántalmazását nem lehet önmagában kezelni, hiszen

ezek a szomorú események általában a család életének – sajnos nem ritkán

mindennapi életének – részét alkotják.

Mielõtt elfogultsággal vádolnának, el kell mondanom, a családon belüli

erõszak elkövetõje nemcsak a férfi lehet. Olyan bûncselekményeket, bántal-

mazásokat, amelyeket a törvény büntet, bármely családtag elkövethet: apa,

anya, nevelõ szülõ, gyermek, testvér, nagyszülõ, nagynéni, nagybácsi… 

A Bûntetõ Törvénykönyv ugyan nem ismeri a „családon belüli erõszak”

bûncselekményét, viszont minõsített esetként kezeli, ha azt a közeli hozzátar-

tozó, a nevelésünkre bízott gyermekek, a gondozásunk alatt álló személy el-

len követjük el. A rendõrségi nyilvántartásban külön statisztikai jelölést kap a

családban elkövetett esemény. 

A Gyermekvédelmi törvény fogalmazza meg: „A gyermeknek joga van

emberi méltósága tiszteletben tartásához, a bántalmazással - fizikai, szexuális

vagy lelki erõszakkal -, az elhanyagolással és az információs ártalommal

szembeni védelemhez. A gyermek nem vethetõ alá kínzásnak, testi fenyítés-

nek és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetésnek, illetve bánás-

módnak”. Ezek a jogok minden embert megilletnek! Csupán a gyermekek ki-

szolgáltatottabb helyzetén akart a jogalkotó segíteni a törvény megalkotásá-

val.

Úgy gondolom, a fenti megfogalmazás egyértelmûen meghatározza, hogy

a gyermek nevelésében milyen szempontoknak kell érvényesülnie. Ez a csa-

ládok többségénél a gyakorlatban meg is valósul, és semmiféle beavatkozás-

ra nincs szükség. Ezek az elvek tulajdonképpen a jól mûködõ család elvei.

Ilyen esetekben nem is kell attól tartani, hogy a családi életet erõszakos ese-

mények terhelik.

Amíg a férfiak akár a komolyabb, fizikai bántalmazást követik el, addig a

nõkre a lelki bántalmazás a jellemzõ. Gyakran elõfordul, hogy a családon be-

lüli erõszak valójában nem a gyermek viselkedésére válasz, hanem egyszerû-

en a felnõtt így vezeti le az õt ért sérelmeket, és ezt a megoldást látta a saját

szüleitõl is. Az a szülõ, aki mindent ráhagy a gyermekére, nem irányítja a fej-

lõdését, nem gondol arra, hogy ez a bizonytalan helyzet az elhanyagolás egy

formája, és legalább olyan ártalmas, és ugyanúgy veszélyeket rejt magában,

mint az agresszivitás. 

A Gyermekvédelmi törvény szerint a neveléssel járó feladatok végrehajtá-

sa a szülõnek nemcsak joga, hanem kötelessége is. Vajon amikor a szülõk az

iskolát vagy más intézményt, a médiát teszik felelõssé a gyermekeik viselke-

dése miatt, elgondolkodnak ezen?

Stanka Mária r. szds.

December 5-én, Siófokon a Balaton régió közbiztonsági tanácsadó testület el-

nöke, a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke, valamint Somogy, Zala és Veszp-

rém megye közgyûlésének elnökei „A Balaton Régió Közbiztonságáért“ díjat

adományozták Hansági Endrének, egyesületünk elnökének. A díj odaítélésé-

re Kovács Imre, a Veszprém Megyei Polgárõr Szövetség elnöke tett javasla-

tot, melyet Pataki György rendõr alezredes, Balatonalmádi rendõrkapitánya is

támogatott. Az elismerés rangját emeli, hogy az elmúlt 9 év alatt csak két pol-

gárõr kapta meg; Balogh Csaba elnökhelyettes és most Hansági Endre elnök,

akik a Balatonalmádi Polgárõr Egyesület tagjai. Kitüntetésük a tagság mun-

kájának elismerését is jelenti. Gratulálunk!

Decemberben az átlagosnál többször járõröztünk a város egész területén.

Adott esetben két „civil” és a terepjáró autónk rótta az utakat. A sok-sok óra

alatt nem tapasztaltunk törvényellenes cselekményt.

Jól bevált a „Suli zsaru” programunk. Egy polgárõr, egy diák - akár így is

lehetne fogalmazni. Az mindenképpen fontos, hogy az új nemzedék kedvet és

elkötelezettséget érezzen egy olyan tevékenység iránt, ami városunk közleke-

dési és közbiztonsági morálját segíti!

Többen kérdeztek a polgárõrség jogállásáról, tevékenységi körének szabá-

lyairól. Ezért a 2009-ben megjelenõ írásokban ezekre a kérdésekre is igyek-

szünk válaszolni.

Sikeres évet kívánunk Önöknek! 

Balatonalmádi Polgárõr Egyesület

Drasztikusan csökkentek szõlõültetvényeink

Hetvenezer hektárra csökkentek Magyarországon a szõlõterületek, amire

még soha nem volt példa az országban – hangsúlyozta Tornai Tamás üzletem-

ber, pincetulajdonos az András napi bormester találkozón december elsején a

Somlón tartott találkozón, amelyen a megyegyûlést Papp Tamás képviselte.

Napjainkban különösen nagy szükség mutatkozik a tudomány és a gyakorlat

együttmûködésére a borászatban; a világ gyorsan változik, a nagy viharok

talán friss levegõt is hoznak az ágazatnak. Emiatt rendkívül lényeges a bor-

piaci szabályozás – vélekedett Tornai Tamás. Dr. Kállay Miklós tan-

székvezetõ egyetemi tanár köszöntõje után dr. Tarján Balázs, a

Miniszterelnöki Hivatal szakállamtitkára a reneszánsz korának borpiaci

szabályozásairól beszélt, Müller István, a Szõlõ- és Bortermelõk Szövetsége

igazgatója az EU borpiaci rendtartásának változását, illetve a hazai jogalkotási

feladatokat helyezte elõadása középpontjába. A hagyományos termékek

korszerû eljárással történõ elõállításáról dr. Mayer János, a Badacsonyi

Szõlészeti és Borászati Kutató Intézet igazgatója tartott elõadást. A szakem-

ber ismertette azt a pályázatot is, amely a juhfark szõlõfajta borászati

fejlesztésére irányul. A megjelentek megtekintették a Tornai pincét, illetve a

nemrég megnyitott múzeumot, amely a Somló mezõgazdasági és borászati

emlékeit õrzi.  

Elismerések a Balaton biztonságáért

Csizmadia Gábor, rendõr alezredes, a Veszprém Megyei Rendõr-

fõkapitányság Közrendvédelmi osztályvezetõje és Hansági Endre, a

Balatonalmádi Polgárõr Egyesület tagja a Balaton Régió Közbiztonságáért

díjat vett át Talabér Márta közgyûlési alelnöktõl Siófokon, december

ötödikén. 

Ezeréves megyék

A festõi kisváros Ferenczy múzeumában találkoztak Fejér, Pest,

Veszprém, Zala megyék, valamint Visegrád képviselõi, köztük politikusok,

kulturális szakemberek, sajtóvezetõk december 8-án.Véglegesítették az

„Ezeréves megyék” jövõ évi programjait, melyek rendkívül színvonalas,

színes kínálattal várják a vendégeket, az érdeklõdõket a megyék különféle

helyszínein. A nyitóesemény 2009. május 23-án, a Veszprém megyei Sólyban

lesz, ahol a négy megye összevont ünnepi közgyûléssel indítja el a millenni-

umi rendezvénysorozatot. 

Steinbach József püspök

Az almádiak és fûzfõiek közös lelkésze, Steinbach József lett a Dunántúli

Református Egyházkerület új püspöke. Beiktatása január 30-án lesz Pápán.

Mint lapunk megtudta, Steinbach József püspökként is tovább szolgál váro-

sunkban. Februári számunkban visszatérünk a kiemelkedõ – Balatonalmádi és

Vörösberény történetében egyedülálló - eseményre!
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A Paál László utca a „festõ utcák” környékén van, a Felsõörsi útra merõlege-
sen. Három szakaszból áll, a Szabadságkilátó út és a Felsõõrsi út közötti sza-
kaszt a valamikori patakmeder vágja ketté, a harmadik szakasz a Felsõörsi út-
ról nyílik a hegy felé. Ennek legfelsõ szakasza már igen meredek, ráadásul ez
is zsákutca. Pontosan ez a szakasz volt földút, néha murvás. Ez azonban csak
rövid ideig tartott, mert a murvaréteg hamar ott domborodott a Felsõörsi úton
egy-egy esõ után. Röviden szólva közlekedésre nem nagyon volt alkalmas.

Azért gondoltam, megírni ezt a beszámolót, hogy megosszuk másokkal is
azt a jóérzést, melyet az aszfalt burkolat létrejötte eredményezett! Megoldást
az önerõs útépítés jelentett. Éltünk a lehetõséggel, a tíz érintettbõl összejött a
kétharmados többség az önerõ hozzájárulásához. Várandósságom idején
felvállaltam a közös képviseletet és máris mûködött az önkormányzattal is a
kapcsolattartás. Példás összetartás mutatkozott az ingatlantulajdonosok
között, hogy megvalósuljon a közös cél. Körülbelül két hónapja használjuk az
új utat, minden nap átjár bennünket az öröm a jó minõségû közlekedés és az
összefogás eredményessége miatt.

Bízunk abban, hogy fáradozásunk nem volt hiábavaló, nem fog elüldözni
bennünket a tervezett légi forgalom! Mutassuk meg a széleskörû összefogást
a fejünk fölötti le- és felszálló pályák ellen!

Dr. Kõváriné Balogh Edina

Sikeres útépítés
Jártamban-keltemben „furcsaságokat” veszek észre az utcán. Parkoló autóba

ült be egy honfitársam, majd pár pillanattal késõbb újból nyílt a kocsi ajtaja,

és valami a járdaszegély mellé „szóródott”. Majd dolga végeztével az autós

honfitárs elhajtott. Amikor a „tetthelyre” érkeztem, egy halom félig vagy

csonkig szítt cigarettavéget találtam A rendszám az én és az Ön titka marad.

Ugye nem csinál ilyet többet?

Egy-egy zeneóra végén megjelennek a gépkocsik a zeneiskola környékén,

hogy az a szegény gyerek nehogy már gyalogosan menjen haza. Pedig milyen

jót tenne egy kellemes séta együtt apával, vagy anyukával, a napi kevés moz-

gást biztosító tanulási idõ, munkaidõ után!

Tudom, mondhatják: ugyan már Laci bácsi, mire való az a fránya autó?

(Erre a kérdésre most nem válaszolok.) Ezen a „tetthelyen” tapasztaltam, hogy

miután csak kb. 50 méterrel odébb lett volna parkolóhely, egy anyuka a szem-

be jövõ forgalmat lezárva, a parkoló kocsik mellett várta csemetéjét úgy, hogy

az autóból nem is szállt ki. Kisgyermeke elõttem ugrott ki a várakozó gépko-

csik közül, hogy minél elõbb beülhessen. Isteni szerencse, hogy számítottam

rá, meg egyébként is, a „körültekintõ, figyelmes” anyuka lépésben való köz-

lekedésre késztetett, hiszen elzárta az utat.

Egyetlen lányomtól, aki példás családanya, megtudtam, hogy Marci uno-

kám játékos sportvetélkedõn vesz részt a vörösberényi iskolában. Úgy döntöt-

tem, hogy elmegyek az eseményre, hogy lássam jó földbe hullott-e a mag, amit

korábban a teniszórákon szórtam közéjük a sportszerû viselkedés kapcsán.

Csapatjátékokban az egyén mindent megtesz társai sikeréért, de csak sport-

szerûen! 

Rendkívüli élményben volt részem. Nagyrabecsülésemet fejezem ki a

vörösberényi kollégáknak a jól szervezett esemény levezényléséért, a felké-

szítõ tanítóknak, tanároknak (Szabadi, Almádi, Vörösberény), akik nagy súlyt

helyeztek a csapatmunkára és a sportszerûségre.

Nem hallgathatom el, kikívánkozik belõlem, hogy napjainkban a tapssal

való tetszésnyilvánítás visszavonulóban van, pedig valahol hallottam még if-

jú koromban, hogy a közönség elismerését, szeretetét legemberibben a taps

fejezi ki. Ezen az eseményen visítás, hangorkán bõven akadt, ami ellen sem-

mi kifogásom, csak a tapssal való tetszésnyilvánítás egy-egy kiemelkedõ

egyéni teljesítménynél nekem egy kicsit hiányzott, mert ezzel lehet fokozni az

egyén örömérzését.

Le a kalappal elõtted kis unokám, mert mindent megtettél, hogy hozzáse-

gítsed csapatodat a gyõzelemhez! És mindezt sportszerûen tetted.

Egészséggel és békességgel áldott új évet kíván:

Varga Laci bácsi

Vegyes morzsák

Az iskolánkban minden alsós izgalommal várta a november 27-ét. Ezen a na-

pon mentünk el Nagykarácsonyba. Délben két nagy busz állt meg a Pannónia

elõtt, csak arra vártak, hogy a kisgyerekeket elvigyék a Mikuláshoz. Úgy érez-

tük, soha nem érünk oda. Körülbelül másfél óra múlva mégis ott álltunk a Mi-

kulás-házban. Elõször egy nénivel mesét játszottunk, amiben néhány bátor tár-

sam szerepelt. Mikor vége lett a mesének, elénekeltük a Hull a pelyhes fehér

hó címû gyermekdalt. Akkor mindannyiunk nagy örömére megjelent a fehér

szakállú, piros ruhás, 1763 éves Mikulás. Mi kíváncsian és csillogó szemmel

tettünk fel neki kérdéseket, amikre õ végtelen türelemmel válaszolt. Persze a

nap fénypontját nem múlta felül, de utána még játszóházba is elvittek bennün-

ket Kati néniék. Ott gyöngyöt fûztünk, csuhé babát, képeslapot és tésztanyak-

láncot készítettünk. Már besötétedett, mikor elindultunk haza.

Köszönjük az Almádiért Közalapítvány támogatását, a szülõk segítségét.

Hálásak vagyunk az alsós tanító néniknek, hogy ilyen felejthetetlen élménnyel

ajándékoztak meg bennünket.

Stelcz Rebeka 4. osztályos tanuló
Györgyi Dénes Általános Iskola

Mikulás-napi hangulat volt két napja a városban, amikor a Gardenia Caféban

újságírók és a pálinkacéh legjobbjai gyülekeztek Budapesten a Városmajor

évszázados fái közt.  Biztosan csodálkozott a közelben nemrég felállított és

otthonra talált Hüvelyk Matyi szobrocska a nagy sürgés-forgás láttán. 

Ünnepélyes hangulat és várakozás volt jellemzõ, az éves munkájuk elis-

merésére érkezett pálinkafõzõ mesterek és újságírók között a 2008. évi IV.

Nemzeti Pálinka-és Nemzetközi Párlatverseny eredményhirdetése elõtt. Az

egy héttel elõbb, november utolsó hetében a szabolcsi Érpatakon megrende-

zett HunDeszt pálinkaverseny házigazdája a Zsindelyes Pálinkafõzde, hely-

színe pedig a kóstolóház volt. Az esemény színvonalát emelte Gráf József

földmûvelési miniszter, a rendezvény fõvédnökének megnyitója. Beszédével

sikert aratott, amikor elmondta, hogy idén 15 pálinkás rendezvényen vett részt,

aláhúzva a csupán néhány éve hungarikummá vált termék fontosságát. Szak-

mán belül ismert, hogy nem csupán személyes megjelenésével, hanem jelen-

tõs anyagi eszközzel is segítette az ágazat marketing munkáját. Bár suttognak

egy más forrásból származó, hasonló méretû támogatásról is, de annak érke-

zése még várat magára.  

Nagy András, a Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács igazgatója

bevezetõjében beszámolt a fõzdék egyre színvonalasabb munkájáról és a ver-

seny zsûrijének nehéz munkájáról. A benevezett pálinkafõzdék száma 2/3-dal

növekedett az elõzõ évhez viszonyítva. A 35 fõzde mellett 26 bérfõzde is ne-

vezett a jelentõs eseményre. A határon túlról érkezõk közül érdekességként

említésre méltó, hogy az Észak-Komáromhoz közeli gyógyfürdõjérõl ismert

Path-fürdõ szomszédságából, és a Vajdaságból érkezett szabadkai Békési fõz-

dék kiváló eredményt értek el. A 376 minta értékelése fizikailag is kimerítõ

volt, de ha figyelembe vesszük, hogy a XXI. századi ember szaglókészségé-

nek jelentõs részét régen elveszítette, nagy munkára vállalkoztak a bírák.

Panyik Gáborné dr., a Budapesti Corvinus Egyetem Sör- és Szeszipari Tan-

székének adjunktusa szakmai értékelésében elmondta, az eredményekbõl ar-

ra következtettek, hogy a pálinkafõzdék és a mesterek igyekeztek a technikai

és technológiai lehetõségeket minél jobban kihasználni. Ennek következtében

a 2007. évi eredményeket felülmúlva a 376 mintából 81,9 % ért el helyezést,

arany, ezüst és bronzérmet. Talán érdemes néhány számot megjegyezni:

aranyérem 119 (31,6 %, 11 ebbõl bérfõzde), ezüstérem 131 (34,8 %, 19 bér-

fõzde), bronzérem 58 (15,4 %, 10 bérfõzde). Csupán érdekesség, hogy mind-

össze 3 mintát kellett kizárni a versenybõl. Egyet a nem megfelelõ szesztarta-

lom, kettõt pedig réztartalma miatt.

A 376 tétel reprezentálja a magyar pálinkafõzés gyors fejlõdését, az ered-

mény pedig bizonyítéka annak, hogy kiváló minõségû versenymintákat nevez-

tek a résztvevõk. A verseny második szakasza a visszakóstolás volt a legizgal-

masabb, melynek során a zsûri 16 Champion-díjat adott ki a legkiválóbbaknak.   

Jó néhányan érmek sokaságával távoztak, de a pletykák szerint sok olyan

minta is nevezésre került, amely mögött nincs komolyabb, vagy kereskedel-

mi mennyiség.  

A zárószó után kaptam lehetõséget, hogy Balatonalmádi város, a Balaton-

almádi Turisztikai Egyesület és az Almádi Kertbarát kör nevében a jelenlé-

võkhöz és a döntéshozókhoz fordulva az V. jubileumi HunDeszt verseny meg-

rendezéséhez településünk meghívását tolmácsoljam, igazi dunántúli vendég-

látói szívélyességgel. 

Elõre elnézést kérek a hölgyektõl, de talán hozzájuk tudnám hasonlítani a

pálinka esztétikai értékeit. Talán van közöttük szõke, vagy barna, vörös, vagy

fekete, rövid és hosszú-hajú, vékony, teltkarcsú és testes, édes, kellemesen fa-

nyar, vigasztaló, szenvedélyes, elzsongító és még sok-sok fajta. Kijelenthe-

tem, nagy szerencsénk van: a pálinkát mi házasemberek is szerethetjük bün-

tetetlenül. Igen! Szeretjük is! És élni akarunk vele!

Kedves Olvasók! Ezúton szeretném a pálinka híveit és szerelmeseit meg-

hívni a 2009. augusztus 27-30. között megrendezésre kerülõ II. Balatonalmá-

di Pálinka Napok (Fesztivál), valamint a 2009. évi HunDeszt  (?!?) rendezvé-

nyeire. 

Lõrincz József

Pálinka a Városmajorban

Nagykarácsonyban voltunk
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Almádi településtörténetét vizsgálva csaknem minden évben találunk olyan

eseményt, aminek valahányadik évfordulója erre az évre esik. Ezek jelentõsé-

ge egyrészt függ az eseménynek a város történetében elfoglalt helyétõl, sze-

repétõl, másrészt attól, hogy hányadik évfordulóról van szó. Aktuálissá teszi

az évfordulókról való megemlékezést Balatonalmádi várossá nyilvánításának

közelgõ huszadik évfordulója. Tekintsünk röviden vissza a lényeges esemé-

nyekre.

1869. július 15. 140 éve nyilvánította a Megyegyûlés Almádit önálló köz-

séggé, addig közigazgatásilag Szentkirályszabadjához tartozott A kellõen in-
dokolt kérelemnek hely adatik az almádi hegység külön önálló községnek az

általa hosszabb idõn át élvezett joggyakorlat alapján továbbra is meghagya-
tik oly megjegyzéssel azonban, hogy lakosai az ezen jogosultságukból folyó
kötelezettségek pontos teljesítéséért felelõsek leendenek. Ezen határozat
Kopácsy Viktor fõbíró úrnak miheztartás és folyamodók értesítése végett ki-
adatni rendeltetik..

1884. július 13. 125 éve került sor a jórészt közadakozásból épült Szent

Margit kápolna ünnepélyes felszentelésére.

1889. július 28. 120 éve, hogy elkészült a gõzhajó-kikötõ. Ezzel Almádi

is bekapcsolódott a menetrendszerû balatoni hajóközlekedésbe.

1899. július 10. 110 éve nyílott meg a Kneipp Intézet. Vele együtt beve-

zetésre került a Rickli kúra és a Lahmann-féle étkezési rend. Almádi elnyerte

a gyógyfürdõi rangot.

1899. december. 3. 110 éve a kereskedelmi miniszter kinevezte a köz-

ségházában mûködõ állandó (korábban csak nyáron mûködõ) posta és táv-

írda hivatal vezetõjévé Schneller Gabriellát. Õ volt Almádi elsõ postames-

tere.

1904. július 10. 105 éve jelent meg az ALMÁDI UJSÁG elsõ száma. Szep-

tember 3-ig nyolc szám jelent meg a hetilapból.

1904. augusztus 14. 105 éve avatták fel Almádi elsõ iskoláját, az Állami

Elemi Népiskolát. Addig a gyermekek a vörösberényi katolikus és református

iskolákba tanultak.

1909. július 9. 100 éve, hogy megnyílt a Budapest-Tapolca, valamint a

Gyõr-Alsóõrs közötti vasúti közlekedés. Ezzel megszûnt a Balaton északi

partjának a déli parttal szembeni hátrányos helyzete, ahol már 1861 óta köz-

lekedett vonat.

1914. május 3. 95 éve felavatták Almádi elsõ „vállalati”üdülõjét, a Vasúti

Altisztek Országos Otthonát. Közelmúltban került lebontásra.

1914. augusztus 9. 95 éve avatták fel a tóparti parkban Véghely Dezsõ al-

ispán, almádi szõlõbirtokos emlékmûvét. Véghely Dezsõ legfõbb felvirágoz-

tatója volt Almádi fürdõhelynek.

1934. augusztus 26. 75 éve jelent meg a híradás arról, hogy „Szent Mihály

fürdõ” név alatt új fürdõhely létesül Balatonalmádi határában, a budapesti és

a veszprémi vasutak találkozásánál. Ma Káptalanfüred néven Balatonalmádi

településrésze.

1944. július 1. 65 éve nyílt meg Almádi új strandja, az 1922-ben épült fö-

venyfürdõ elbontása után. Ma Wesselényi strandfürdõ néven ismerjük.

1989. március 1. 20 éve nyerte el Balatonalmádi a városi rangot.

1989. áprilisa. 20 éve jelenik meg a várossal egyidõs Új Almádi Újság.

A felsorolás nem teljes, csupán a fõbb, illetve jelentõsebb évfordulók sze-

repelnek benne. Ennek ellenére a 2009-es év igen gazdag évfordulókban, lesz

mit ünnepelni, lesz mirõl megemlékezni.

Schildmayer Ferenc

Évfordulók, 2009

Részlet a Megyegyûlés jegyzõkönyvébõl

A Véghely emlékmû képe 1914-ben

A Vasútállomás képe 1910-ben
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„Tamási Áron 1949-ben, az Alizzal történt házasságkötésének napján száz

szegfûbõl álló csokrot küldött Magdónak egy szép levél kíséretében, amelyet

abban a reményben írt, hogy ’mindig megmaradnak barátnak’. Késõbb Alizt

elvitte hozzá, hogy bemutassa neki. Még a legszegényebb éveikben is rend-

szeresen fizették az asszonytartást Magdónak, ami - Tamási Áron meghagyá-

sa szerint - a szerzõi jogdíjakból élete végéig megilleti Magdót” – olvassuk a

Tamási-emlékkönyvben. Salgó Magdó volt Tamási második felesége, 1938-

ben Kolozsvárt fogadott neki örök hûséget. Az elsõ, 1926-tól, Holiker Erzsé-

bet. A harmadik a budai-almádi Basilides Alizka.  Tamási halálakor, 1966-

ban Bokor Ágota az asszonya. Magdó Tamási ihletadó „énekes madara” volt

Kolozsvárt; másfél évtizedig voltak együtt.

Tamási Áron 1956-os erdélyi naplója is õrzi Aliz emlékét: „IX. 22.,

szombat. Gyönyörû idõ. Már melegebb is… Homoródfürdõ (úttörõknek,

gyermekeknek berendezve). Felírások románul. Hozott pálinkás üvegen

(boróka, fenyõvíz) még régi román világból való címke: középen falusi szé-

kely, balról magyarul, jobbról románul írva (Bradul - Fenyõvíz). Az új cím-

kén már a székely hiányzik, a felírás román. – Homoród pataka folyik, csör-

gedezik. Körül fenyõk. Szállás erdei, jó, készséges. Melegen süt a teraszon

a nap. Mint az arany. Elek, Kányádi, én: a világról beszélgetünk. Sarolta

mindent hozott. Aliszka ragyog. Gyermekek boldogok. Sarolta az õ szobá-

jukban milyen asztalt terített! Bor, sör, édesség, sütemény, hús, minden!

Leánykák a havasi patakban mezítláb! Mint a madarakat, riasztjuk: menje-

tek ki, mert betegek lesztek!... (Aliszka: Basilides Aliz Terézia, Tamási fe-

lesége.) 

„Még a ’kezdeti’ tihanyi években, 1958-ban történt. Tizenötéves voltam

akkor. Baránszky Laci bácsi magával vitt engem Balatonalmádiba, Tamási

Áronhoz! Füredrõl vonattal érkeztünk az almádi állomásra, onnan gyalog

mentünk-kapaszkodtunk a Bajcsy-Zsilinszky utcán a domboldalon, amíg bal-

ról fel nem tûnt a Basilides-nyaraló, Tamási Áron feleségének, Aliz szüleinek

a háza. Meleg, nyárutói délután volt, az árnyékos kertbe jólesett belépni. A

ház melletti asztalnál egy magas, egyenes tartású, középkorúnál nem többnek

látszó férfi állt fel üdvözlésünkre. Napszemüveget, rövid ujjú fehér inget, vi-

lágos színû pantallót viselt. A jómegjelenésû férfit talán színmûvésznek gon-

dolhattam, semmiképpen nem az Ábel írójának, akit képzeletem idõs korúnak

vélt. Laci bácsi ’szervusz, Áron’-jára annyira meglepõdtem, hogy megszólal-

ni sem tudtam. - Már azt gondoltam, nem találtok ide - mondta Tamási Áron

és hellyel kínált bennünket. Laci bácsi vitte a szót, kedvesen rólam is megem-

lékezve s megemlítve, hogy az Ábel a rengetegben és a Hazai tükör címû

könyveket már olvastam. - No, és milyennek találtad õket? - kérdezte Tamá-

si Áron. - Szeretni valóknak! - feleltem. - Figyelmedbe ajánlom az Ábel sor-

sának alakulását az országban és Amerikában is! - mondta. Az író közvetlen-

sége némileg oldotta megilletõdöttségemet. Az asztalon lévõ gyümölcskosár-

ból, szíves kínálására, ugyanis mertem venni egy körtét majd egy õszibarac-

kot is. Arra emlékszem még, hogy szóba hozták Kodolányi János nevét s be-

széltek ’a Szilágyiról’, közös gimnáziumukról is. Azt is mondta Tamási Áron,

hogy hétvégére itt lesz a felesége, ’Aliszka’ is” - írja a Tamási Áron emlék-

könyvben Tasnádi Gábor.

1964: (Füredrõl jövet) „Jókedvû társalgás közepette megállt a vonat. Kite-

kintettünk: Balatonalmádi! - Áron! - szólalt meg Baránszky Laci bácsi, és

Jékely Zoltán rögtön átvette tõle a szót. - Néhány évvel ezelõtt, egy visegrádi

flekken-esten Tamási Áron sziporkázott - mesélte Jékely…” – olvashatjuk

ugyanott.

1965 nyarán a hûvösvölgyi baráti esten „…Derûs, bizakodó volt ekkor Ta-

mási Áron. Miután már formailag is elvált Aliztól, nõsülésre gondolt. ’Ha új-

ra házasodom, a pozsonyi keresztlányomat veszem feleségül’ – jelentette ki”,

idézi az Emlékkönyv.

Arday Géza Az Isten penészes fia: Tamási Áron címû cikkében emlegeti:

„Féja Géza a Hazai Tükör utószavában írja, hogy ’Madár Vince arcán olykor

átütnek Ábel, illetve Tamási Áron vonásai. Szerelmében, Zizinában pedig

azonnal harmadik feleségére, Basilides Alizra ismerünk, aki a néma esztendõ

idején melegségben és hûségben sohasem fogyatkozó társa volt.’ Azt is meg-

állapíthatjuk, hogy feleségei közül Magdó (Salgó) mellett egyedül Aliszka
(Basilides Aliz) vonult be a mûveibe. A legszemléletesebb példa erre a Bodoru
címû elbeszélése… Aliszka újból megházasodott és gyermeket szült. Amikor

ezt Tamási megtudta, egészen elkomorodott, hiszen annak idején azért vette

el a tõle jóval fiatalabb lányt, mert gyermeket remélt tõle.”

Tímár Máté az Emlékkönyvben szól róla: 1966 májusában a halálos ágyán

fekvõ Tamási kérdezte Ágota asszonytól, „’Aliszka miért nem látogat meg?

Nem tudná, hogy a Kútvölgyiben gyengélkedünk?’. Amire a nej mellett lábat-

lankodó anyósa felelt: ’Úgy hallottam, hogy szép gyermeket szült tegnap-

elõtt!’. Jóhiszemû mentségül szánta a Boldogasszony ágyát. Áron azonban tel-

jességgel beléhervadott… Hiszen ezt a maturandus leánykát azért vette fele-

ségül, szinte az iskolapadból, mivel gyermeket remélt tõle”. 

„Június 2-án, a Farkasréti temetõ középsõ ravatalozójában sokan köszön-

tünk el Tamási Árontól. Arca a ravatalon idõtlennek tûnt, vonásai kisimultak.

Közvetlenül a koporsó mellett ott állt a négy testvér, az egyik unokaöcs,

Lepedus Béla, aki Mikóújfaluból érkezett, néhány rokon Brassóból, az özvegy,

Basilides Sándor festõmûvész, Aliz édesapja, Nagy László, Féja Géza…” - ír-

ja Tasnádi 1997-ben. (Basilides Sándor festõmûvész, Aliz édesapja után Almá-

diban az evangélikus templom oltárképe, az összeállításunkban látható, ma-

gánykézben lévõ, 1958-ben alkotott Kikötõ címû festménye, és állítólag a

berényi katolikus templom egy falképe maradt. Meg ki tud, mi nem még…) 

Titok, mennyi titok… Véletlen akadtam az almádi Tamási-nyomra! Az új

ingatlantulajdonos a Bajcsy-Zsilinszky úton régi házát alaposan átépítve re-

géli, hogy a ház eredetileg a Basilideséké volt, a földhivatali papírok szerint

egy ideig Tamási Ároné, s õ tervezte (székely ezermesterként?) a ház egyko-

ri átépítését. A festõ (az édesapa s leánya?) mûterme délre nézett, hogy a nap

mindig besüssön. 

Aliz? 80 felé is igen jól néz ki! Budán él.

Többen emlegetik, hogy gyermekkorukban jó néhányszor látták a híres

színmûvészt, Basilides Zoltánt a családi nyaraló környékén és a vízparton.

Schildmayer Ferenc, aki a közelben lakik, Zoltánt gyakran látta, Tamásit egy-

szer. Azt mondja, a Basilides nyaraló helyén Brennerék Józsi-lakja állt, miu-

tán az leégett, húzták oda föl a most átépített házat. Alizkát õk Teréznek is-

merték, Brenner Lõrinc veszprémi építõmesternek, az elsõ almádi fürdõház

tulajdonosának, 1881-4 közt községi bírójának, az Almádi Fürdõ Rt. kezde-

ményezõjének a dédunokája. 

Hogy kik voltak a Basilidesek?

Sándor festõ, tanár (Balassagyarmat, 1901-Bp., 1980), Barna festõ

(Tornalja, 1903-Bp., 1967), Ábris filmrendezõ (Vágújhely, 1915-Bp., 1968),

Zoltán színész, operaénekes (Vágújhely, 1918-Bp., 1988). A négy fiútestvér

mindegyike a Felföldön született. Micsoda budai-veszprémi (hûvösvölgyi-al-

mádi) polgár- s mûvészcsaládba házasodott Tamási!

Ha az idõsebbek emlékeznek is a Basilidesek almádi jelenlétére, Tamási

szinte teljesen kikopott az emlékezetbõl. Csak ha szóba kerül, jut eszébe pár

embernek, mi köze a nagy székely írónak városunkhoz. Az Almádin kívüli vi-

lágban élõ irodalmárok visszaemlékezéseibõl tudjuk meg: asszonya kötötte

városunkhoz – láthattuk, a sírig. S nem akárkiknek (például Németh László-

nak, Dérynek, Illyésnek, Kodolányinak, Féjának) jutott eszébe nyomban Ta-

mási Áron, ahogy a Tó északi partja és Budapest közt vonatozva meglátták az

ALMÁDI indóháznevet…

Zina-Zizina, a zajzoni oláh pap lánya 1848-ban… (Aliz?...) – gyönyörû! A

Bodoru meg? Almádi a világirodalomban.

Sarusi Mihály

Kis almádi irodalomtörténet 

Tamási, otthon, a Basilides nyaralóban
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A költõ vidéken járt a napokban. Csendes emberek között utazott, akiknek

gyér beszédjére figyelt; és borongó tavaszi felhõk alatt, melyeknek puha bo-

rulásain eltûnõdött. Hallgatta az emberi sorsokat, melegítve nézte a földeket

és buzdítva a fákat.

Szerette a világot.

Faluba ment, mely a tó partján feküdt. Kedves emberekhez, kik mindig ar-

ról szerettek beszélni, ami szép és ami jó. Akiknek volt egy lányuk is. Magas,

barna lány volt, bronzba csillanó, dús hajú; s okos is volt, ha ugyan okos a ta-

vasz, amely illatot és édes mérgeket egyformán lehel.

Õ volt Bodoru.

Azért nevezte így a költõ, mert az

íz és kedvesség földjén, ahol õ szü-

letett, a szép és egyetlen leányt szí-

vesen mondták Bodorunak. A lélek

melege és a szív lehelete volt az õ

számára ebben a szóban; nemes és

míves aranyládika is volt talán,

melyben piros leveleken egy tündér

fekszik, kinek szintén aranyló haja

van és csillag-szeme.

Ilyen szemekkel fogadta Bodoru

is a költõt, ott a faluban, mely a tó

mellett fekszik; fenn a dombon pihe-

nõ kicsi házban, melynek lakóit két-

ágú jegenye õrzi szüntelen, s amely-

nek egyik ablakára, holdvilágos éjje-

leken, japán rajzokat tereget az öreg

akác.

Abban a szobában lakott Bodoru.

- Vártál? - kérdezte a költõ.

- Mindig várlak, ha nem vagy itt.

- De én mindig itt vagyok.

Kedvesen nevetett Bodoru, mert

megértette, hogy a gondolat mindig ott

van, ahol lenni akar, s vajon nem a gon-

dolat az ember? Talán nemcsak a gon-

dolat, gondolhatta a lány, mert meg-

fogta a költõ kezét, és a szeme is szólt.

Leültek az asztal mellé, a költõ

rágyújtott, de az öngyújtó lángja

Bodoru felé hajlongott. Bizonyára

valami szellõ súgta ezt a lángnak, de

csak olyan a szellõ és a láng is, mint

a gondolat. Lebben az egyik és tûnik

a más, de maga az öngyújtó játék nélkül van és állandóan. Mindig van, amíg

van, de a játékot hozzá kell adni. Kezébe vette hát Bodoru az öngyújtót, és ját-

szani kezdett vele. Nyugtalan ujjaival kicsavarta a rugóját, hogy a tûzkövet a

tenyerébe öntse, mert abban is gondolat a láng, mint a költõben a lány.

Kipottyant a tûzkõ, s valahogy a földre surrant.

- Jaj, elfutott! - mondta Bodoru.

Keresni kezdték, de nem találták a kicsi tûzkövet.

Nem találták.

Aztán, gyorsan és hirtelen, felugrott Bodoru, és kiszaladt az ajtón.

A költõ is felállt, és odalépett az ablakhoz, hogy vajon hová szalad a lány.

Már a kertben, kis bokrok között, hullámzott lefelé. Egyenesen odament az

apjához, aki nekibuzdulva egy felkúszó bokorral viaskodott, amely félig már

meg is fojtott egy fát. Hosszú és magasba kúszó vesszõi voltak az ádáz bokor-

nak, s gazdagon, mint a mérges gyapjú, úgy fogta körül a fát.

Lement a költõ is, hogy a fa emlékezzék reá. Nekiszánakozott hát õ is a bo-

kornak, s szaggatni kezdte hosszú és fojtó ágait, amelyek akaratos bozóttal

vették körül a haldokló fát. Aztán egyszerre valami fészek tûnt elõ a gyilkos

bozótból, egy gondos madárfészek, fent magasan.

- Istenem! - mondta a költõ.

Mindjárt felágaskodott, és óvatosan a fészek felé nyújtotta a karját, hogy

vajon nincsenek-e benne madárfiak vagy esetleg tojás.

Volt.

Egyetlen tojás.

Bodoru akarta kivenni a tojást, de a nagy izgalomban kicsúszott az ujjai kö-

zül, és eltörött. Mind szomorúan nézték a gyenge, kék színû héjat, amely ösz-

szetörve csillogtatta finom pettyeit a napfényben. Mind a hárman némák vol-

tak, esettek és tanácstalanok, mint nagy szerencsétlenség idején. Valami össze-

törött, aminek formát és értelmet az ember nem tud adni. Mit tehet hát? Csak

állhat egyedül, szomorúan és tehetetlenül, mert minden hatalma véget ért.

Bodorunak a szeme is elborult.

Aztán egy idõ múlva megfordult, és bement lassan, bánatosan a házba.

Amikor utána ment a költõ, már a kicsi tükre elõtt az arcát törülgette, és a ha-

ját kezdte fésülgetni. Komoly volt in-

kább, mint szomorú. Ránézett a köl-

tõre, de nem szólt semmit, hanem ab-

ban a csepp tükrében tovább rendez-

gette magát. Egyik kezébõl a másik-

ba vette a tükröcskét, majd egy pilla-

natban a kicsi tükör is lepottyant a

földre, és darabokra tört.

- Milyen szerencsétlen vagyok...!

- mondta Bodoru.

Már majdnem sírt.

Valóban borzasztó volt ez az

újabb szerencsétlenség. A tûzkõ el-

gurult, hát jól van. A madártojás el-

törött, annak vége. De már a tükör is

darabokban hevert a földön!

Hát mit tudjon szólni ilyenkor

egy költõ, valami vigasztalót?

- Csak a szíved ne törjék el -

mondta.

Úgy érezte, hogy ezt helyesen és

örömre mondta, de Bodoru mégsem

felelt semmit a költõnek, hanem csak

ránézett tiszta szemekkel, s azután

szó nélkül ismét kiment a házból.

Komolyan ment, egy kicsit ünnepé-

lyesen is talán. Lefelé haladt a kert-

ben, de elkerülte azt a helyet, ahol a

madártojás visszatért az örök csen-

dességbe. Meg sem állt Bodoru, ha-

nem csak ment lassú léptekkel, ko-

molyan s egy kicsit ünnepi módon.

Vajon hova mehet?! - tûnõdött az

ablakban a költõ.

Hamar a lány után indult, s még

éppen jókor, mert azt látta már, hogy Bodoru belépett egy ajtón. Kicsi kápol-

na ajtaja volt, amelyen belépett. Hirtelen úgy gondolta a költõ, hogy õ is be-

megy a lány után, de aztán az ajtóban mégis megállt, s csak óvatosan nézett

be az örökmécs alá.

Bodoru ott térdepelt az oltár elõtt.

Csend volt mindenütt.

A fák ártatlan örömben virágzottak, a nap lobogva fénylett. A költõ pedig

visszament a házba, és azon gondolkozott, hogy vajon miért imádkozik a lány.

Talán nem azért, hogy a tûzkövet megtalálják? Nohát, nem azért. Hanem in-

kább a madártojás miatt, ami eltörött!

Ezen gondolkozott.

Nem is tudta megállni, hanem egyenesen megkérdezte, amikor a lány visz-

szajött:

- Miért imádkoztál, kicsi Bodoru?

A lány mosolyogva nézett rá, és így szólt:

- Te mit gondolsz?

- Én azt gondolom, hogy a madártojás miatt.

Bodoru nagyot nevetett:

- Nem, mert a tükör miatt! Ami összetörött.

Egyszerre komoly lett, s akkor még hozzátette:

- Szerelmes vagyok, tehát szeretnék férjhez menni.

Hát ilyen egy szamár költõ, s ilyen egy Bodoru lány.

(Szabadság madara 1945-57)

Tamási Áron

Bodoru
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Advent, áldott advent. Békésen szomorú, félelmekkel, szorongásokkal te-

li karácsony 2008-ban, itt, a Balaton ölelésében, a dombok lábánál Bala-

tonalmádiban. Mégis szinte csoda történt, hiszen 2008 decemberében

megmozdult valami városunkban. Kicsik és nagyok, helyiek és mások

százai jöttek el a Pannóniába, hogy tanúi legyenek olyan eseményeknek,

mûvészeti programoknak, amelyek korábban csak elvétve adtak örömet,

rangot a településnek.

De hát mi is történt a Házban és annak környékén? Hosszú évek buk-

dácsolásai, botrányai után az önkormányzat új, invenciózus igazgatót ta-

lált az intézmény élére, Bati János személyében. A pályázaton kiemelke-

dõen szerepelt Nagy Károly mûvészeti rendezvényszervezõ és igazi „nép-

mûvelõ” gondolkodása, gyakorlata két hónap alatt megmozgatta az érdek-

lõdõket és az értõket, mert valami olyat produkált a Ház, ami túlterjedt a

Megye-hegy határain is. A csoda lényege: használd fel, mutasd meg a he-

lyi lehetõségeket, kórusukat, zenészeket, népdalkörösöket, könyvtároso-

kat, önzetlen szervezõket és vegyítsd õket országos hírû, Almádiban nem

nagyon megforduló mûvészekkel, értéket hordozó együttesekkel, szemé-

lyiségekkel, legyen az zenei élmény, írói kitárulkozás, közösségi, adven-

ti és karácsonyi összejövetel vagy gyerekek, felnõttek fergeteges Mikulás

ünnepe.

A sort Sándor György elmondhatatlan, lélekre is ható mély humor-ka-

valkádja nyitotta meg, majd az Európa-hírû Kaláka Együttes Szabad-e ide

bejönni Betlehemmel? címû mûsorának hangulata és a mai divatos szóval

élve „interaktív” hangversenye fogta meg a hallgatóság szívét, lelkét,

megérezve és megértve

az Üzenetet. A tihanyi

perjel atya, Korzenszky

Richárd adventi gondola-

tai szinte kozmikus ma-

gasságba emelték azt,

ami gyakran manapság

fáj nekünk és vigaszt

nyújtottak, reményt su-

galltak az embereknek.

Sarusi Mihály József At-

tila-díjas író Pinceszer cí-

mû új könyvének a bemu-

tatóján azt éreztük, hogy

talán híres elõdje, Eötvös

Károly balatoni utazását,

történeteit meleg, õszin-

te, mély átérzéssel itt, a

Balaton környékén valaki

folytatni fogja. A karácsonyváró hangverseny melegsége, õszintesége, a

város vegyes karának országos szintû, profi teljesítménye, a Vörösberényi

Népdalkör közremûködésével, hihetetlen sikert aratott, nem is szólva a ze-

neiskola növendékeinek emlékezetes, mélyen átélt fellépésével együtt.

A számtalan esemény közül, úgy érzem, két világszintû rendezvény ad-

ta azt az örömöt, amelyet az „átlag vidékiek” csak a fõvárosban tudnak el-

érni. Szakcsi Lakatos Béla virtuóz zongorajátéka, Emilió hihetetlen hang-

kultúrája és dobmûvészete, Orbán György nagybõgõ-játéka olyan érzel-

mi hatást váltott ki a zsúfolásig megtelt teremben, amelyet harminc év alatt

Almádiban én még nem hallottam. Érdi Tamás zongoramûvész, aki már

szinte az egész világ jelentõs pódiumain sikert sikerre halmozott, Chopin

és Liszt mûveinek mély interpretálásával méltó módon készítette fel a

hallgatóságot a karácsonyi ünnepekre.

Nem lenne méltó az ünnephez, ha nem szólnék külön is a balatonalmá-

di Adventi Tárlatról. A mûvészvilágban mindenki tudja, hogy itt e tájon

szinte megszámlálhatatlan mértékben „teremnek” a festõk, a szobrászok,

a keramikusok, az „üvegmûvészet vallatói”. Ez alkalommal Veszeli Lajos

festõmûvész szakértõi megnyitója után több, mint harminc mûvész vagy

száz alkotása bûvölte el a megjelenteket. Soha ilyen hihetetlen bõséget és

gazdagságot! Tán a táj, a víz, a hegyek termik itt a Vágfalvi Ottókat, Sze-

keres Károlyokat, Csizmadia Zoltánokat, Fülöp Lajosokat, Udvardi Erzsé-

beteket és a többieket is. Számomra személyes találkozás is jelentett volt

tanítványom, Halmos Ferenc kerámiaanyaga, de különösen a pipacsvörös

színben pompázó, tõle kicsit szokatlan három „tányérja”, amelyek tûzpi-

ros varázsában a vulkánok lávája izzott fel. Számomra Kõ Pál kisplaszti-

kája szinte a döbbenettel ért fel, hiszen ez a kisméretû szobor másolata csa-

ládi házunk dísze. A Kodály-plasztikát vagy két évtizede egyetemi hallga-

tóimtól kaptam ajándékba. A szikár termetû, szigorúan határozott Mester

kalapját maga elé tartva, hóna alatt ismert viharkabátjával ránk néz és üzen,

üzeni azt, hogy õt nem lehetett megvenni, rávenni arra, hogy új himnuszt

írjon a nemzetnek. Ha kellett, erkölcsi bátorságát, hazafiságát latba vetve

és természetesen a világhírnevet is, kikényszerítette a hatalomból bebör-

tönzött társainak kiszabadítását 1956 után.

De hát miért is kellett a fentieket Önöknek elmondanom? 2005. au-

gusztus 20-án a veszprémi Óvári Kör felkérésére két országgyûlési kép-

viselõ egyetértésével és aláírásával Memorandumot tettünk közzé (az én

szövegezésemben) az 1956-os veszprémi forradalom emlékére emelen-

dõ emlékmû ügyében. Mint ismeretes sokak számára, a Forradalom és

Szabadságharc 50. évfordulóját, Brusznyai Árpád tragikus mártíromsá-

gát, a város dicsõ múltját, viharos történelmét kívánták emlékezetessé

tenni a 2005 júniusában kihirdetett emlékmû-pályázattal. Az akkori

eredményhirdetés nem csak Veszprémben, hanem országosan viharos

mértékû ellenérzéseket váltott ki az emberek többségében, hiszen a pá-

lyázati anyag valami olyan képet, múltat sugallt a bírálókban, kritiku-

sokban és a spontán látogatókban, ami elfogadhatatlan volt a városlakók

többségének. Ekkor született az a Memorandum, amelynek szövegébõl

A vas-traverzek „búcs
Adventi-karácsonyi gondolatok, avagy a pannon 
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szeretnék idézni és elmondani azt, hogy a környéken, beleértve Almá-

dit is mintegy ötszáz példányt személyesen jutattam el mindazoknak,

akik büszke Pannóniánk, történelmünk nagy periódusaink emlékét min-

dig is szívükön viselték.

„Baláca oszlopos átriumai és pompeiekkel vetekedõ padlómozaikjai,

színpompás falfestményei a II. évszázadban, majd Szent István és bajor

Gizella ezer szállal kötõdtek e helyhez. A Nagy Király sikerrel védte meg

Veszprém várát Koppány ellenében, ahol szülõanyja, Sarolta imája oltal-

mazta a jövõt. Hálából a hazának és Veszprémnek István megalapította a

Veszprémi Püspökséget a Pannonhalmi Alapítólevél keletkezésével egy

idõben. Az új intézmény szerint a mindenkori veszprémi püspök királyné

koronázó jogot szerzett, amelyet Nagy Lajos király IV. Kelemen pápának

késõbb írásban is megerõsített.

Veszprémet tarthatjuk a magyar tudomány és kultúra bölcsõjének, mi-

vel a XIII. század közepén itt mûködött a Sorbonne hírnevével vetekedõ

Káptalani Fõiskola, ahol a jog mellett, a hét szabad mûvészetet is tanítot-

ták Itáliát megjárt tudós klerikusok 1276. november 18-ig, amikor is Csák

Péter hordái kifosztották és széthordták híres könyvtárát, elrabolták egy-

házi és világi kincseit.

S aztán jött a törökdúlás, százados harcok a Habsburgokkal és a tragi-

kus emlékû XX. század kettõs világégése és annak következményei. Alig

tíz évvel a háború után, 1956. október 23-án itt a szélfútta, állandó harang-

zúgásoktól hangos Bakonyalján kitört a Forradalom. Éreztük, tudtuk,

hogy megérjük a Változást, tettünk érte, tüntettünk, harcoltunk, és a leve-

retés gyászos éveiben is tudtuk, hogy egyszer megérjük az 50. évfordulót

és annak méltó emléket állíthatunk.”

Ez a történelmi háttér nem csak Veszprém öröksége, hanem a váro-

sunkban élõké is, hiszen a Püspökség „káposztáskertje”, ahol jelenleg a

mi házunk is van, a vörösberényi jezsuita kolostor és templom Balatonal-

mádiban ennek a kultúrának a része.

Memorandumunkban leírtuk, hogy az emlékmû-építészet általában a

világban a despotikus jellegû államokban egy osztály, egy vallás vagy egy

ország vezetõinek dicsõítésére, az állam és egyház hatalmának megörökí-

tését szolgálta, lényegében a vallásos építészet is az emlékmû-építészet-

hez sorolható. A megalitikus-szakrális építmények (Stonehenge), a klasz-

szikus görög templomok, ókori síremlékek, piramisok stb. az örökkéva-

lóságba vetett hit metaforáiként éltek évszázadokon keresztül. Nem tagad-

tuk azt sem, hogy a XX. században, fõleg a II. világháború után olyan je-

lentõs holocaust-emlékmûvek keletkeztek (Berlin, Bécs, New York),

amelyek létrejöttében fontossá vált az absztrakt monumentalitás (Berlin)

és az elvont szimbolikus, intellektuális megjelenítés is. 

Az elmúlt három év alatt az építészszakma és az elfogult liberális kri-

tikusi közönség, beleértve a szélsõséges média-megnyilvánulásokat, szé-

les társadalmi közegben próbálta megvédeni, indokolni Rajk László em-

lékmû-tervezetét, szemben azokkal a jóérzésû veszprémi polgárokkal,

akik egyetértettek velünk.

„Mi mindannyian, akik e Memorandumot aláírásunkkal támogatjuk az

elhurcolt egyetemisták, egyetemi oktatók, munkásemberek, a megszenve-

dett katonák, mûvészek, írók, költõk, építészek, diákok, nyugdíjasok, egy-

házi személyiségek, pedagógusok, politikusok, civil szervezetek képvise-

lõi egységesen és határozottan tiltakozunk ezen emlékmû felállítása ellen.

Nem az alkotó személye és nem csak az alkotás minõségi színvonalával

szemben emelünk kifogást, hanem az ellen, hogy az etikailag elfogadha-

tatlan pályamûrõl hiányoznak a hõsi halottak, áldozatok nevei és egy hal-

vány formai elem utal csak az ötven évvel ezelõtti történtekre.”

Az elmúlt évek alatt számos határozat, bírósági végzés történt és a Nép

döntött. A Veszprémi Védegylet kezdeményezésére a Memorandum szelle-

mében társadalmi mozgalom indult a korábban felállított, az éjszaka sötétjé-

ben lebetonozott (acél helyett) vasból készült emlékmû eltávolítása érdeké-

ben és egy új, méltó szoborkompozíció felállításáért. És a mû megszületett,

Melocco Miklós jóvoltából, akinek az édesapját az Önkény kivégezte.

A süttõi márványból megálmodott angyal-szimbolika szárnyait kiter-

jesztve õrzi múltunkat és vakító fehérségével a békét, a jövõt szimbolizál-

ja. Felavatásakor, amelyet az Államelnök tartott, még állt a másik, a Szín-

házkert sarkában, de már akkor tudtuk, hogy sorsa megpecsételõdött.

2008. december 18-án és 19-én darabokra szedve, a darus teherautók el-

szállították a város távoli részébe, talán végérvényesen. Tanulsága az,

hogy a közösség akarata, az igazság szelleme legyõzi a rosszat, a rombo-

lót, az önkény jelképét.

2008 decemberében az Almádival szomszédos Fûzfõn ismeretlenek

megrongálták, szétzúzták a város szimbolikus ’56-os emlékmûvét…

Németh Attila ny. egyetemi oktató

(Kovács Piroska Rózsa és Szögedi Miklós fölvételei a decemberi almádi
rendezvényekrõl)

úja” a Püspökkertbõl
kultúra-mûvészet fényei Balatonalmádiban   .



12 2009 - JANUÁR

Kedves Nagytiszteletû Asszony! Nagytiszteletû Urak!
Mint református hívõ, a társaimnál egy kicsit jobban örülök a november 15-

iki  Márton-napi borlovag avatás sikerének, amelyet Önök és a gyönyörû környe-
zet tettek széppé és emlékezetessé számunkra. Bár profán a gondolat, de ha ez az
esemény a véletlen folytán színházban zajlik, biztos többszörös vastapsot kapott
volna. Ugyan ez elmaradt, de az avatás végén a kijáratnál megfigyelhetõ volt a
résztvevõk, érdeklõdõk és hívõk arcán a mosoly és az öröm. Nehéz, borús idõ-
ket élünk és ezért úgy érzem, napjainkban még inkább szükség van olyan esemé-
nyekre, amelyek talán egy kis napsugarat lopnak szigorú hétköznapjainkba.

Bevallom, hogy a fél évszázaddal ezelõtti konfirmálásom és a 10 évvel ez-
elõtti, a közeli, kõröshegyi református templomban lezajlott esküvõm mellett,
egyházamon belül, ez volt életem harmadik kiemelkedõen szép élménye. Már
az elõkészületek során külön motiváló erõt jelentett számomra, mint a román és
gótikus stílusú építészet hívének az elsõ vörösberényi borlovag-avatás alkalmá-
val végezett tevékenység. Szerencsémre kiváló együttmûködõ partnereket talál-
tam úgy a református, mint az evangélikus egyház lelkészeiben, képviselõiben. 

Az eseményt megelõzõ, egyeztetett liturgia és benne Faust Gyula nagytisz-
teletû úr  beszéde a szokásosnál magasztosabbá és hangulatában is emelkedet-
tebbé tette a borlovagok avatását. Külön öröm, hogy milyen nagy volt az ér-
deklõdõk és a hívek száma. Reméljük, a sikeres kezdetet jövõre újabb ese-
mény, újabb borlovag-avatás követheti és talán néhány év múlva Almádiban
ez kiemelkedõ esemény lesz. Nem elleneznénk, ha a folytatásban meghallgat-
nánk a lelkésztársak tanulságos igehirdetését, és kiváló retorikai készségükrõl
a kívülállók is meggyõzõdhetnének. 

Az elhangzott beszéd, a Balatonvin Borlovagrend tisztségviselõi, régi és új
tagjai között egyaránt nagy sikert aratott, kiegészítette hiányos bibliai, kultúr-
történeti ismereteinket. Köztudott, hogy a történelmi, keresztény vallások jel-
képei között megtaláljuk a bort. Mégis szívesen hallgattuk a Szentírásban
gyakran fellelhetõ bor kultikus szerepérõl, a bort sûrû verejtékkel megterme-
lõ szorgalmas ember munkájáról, a termelt borról, és a megérdemelt fogyasz-
tásáról, a fogyasztóról, az emberrõl. Mi ennek a nemes italnak szegõdtünk hí-
veivé. Fogadalmunk alapján feladatunk embertársaink között a kultúrált bor-
fogyasztás terjesztése, nem titkoltan személyes példával is. 

Öröm számunkra, hogy sajátos lehetõségükkel Önök, az egyház képvise-
lõi is hozzájárultak a sok vihart megért, de felemelkedõben lévõ magyar bo-
rászat és borkultúra népszerûsítéséhez. A továbbiakban is igényelni fogjuk se-
gítségüket és kérjük, hogy az elkövetkezõ években is nyújtsanak segítséget
vállalt feladatunk végzéséhez, munkánkhoz.

Lõrincz József

Valamikor, történelmünk egyik leggyalázatosabb korszakában (az 1970-es

években) együtt dolgoztam Sarusi Mihállyal Veszprémben, a Napló szerkesz-

tõségében, a kulturális rovatban. Úgy hozta a sors, hogy engem szépecskén

kiebrudaltak onnan, egyebek között azért, mert gazdánk, a megyei pártbizott-

ság egyik csicskásának kifejtettem, hogy amit a kommunisták mûvelnek az

országban, az bizony gátlástalan hazárdjáték (akkor is az volt).

Hogy önkényes eljárásukat igazolják, az én fasiszta, ellenforradalmár mi-

voltomról a szerkesztõség tagjait is megszavaztatták. Megfélemlített újságíró

kollégáim fülüket-farkukat behúzva tartották föl a kezüket, hogy persze, aki

ilyeneket merészel állítani dicsõ pártunkról, hogy hazárdjátékot ûz és gátlás-

talan, az bizony nagy gazember, ki vele! Semmi keresnivalója a szocialista új-

ságírás berkeiben.

Egyetlenegy ember akadt ebben a sunyi és szolgalelkû társaságban, aki ki

mert állni mellettem, és elkergetésem ellen szavazott: Sarusi Mihály.

Nem is annyira bátorság kellett ehhez azokban a gonosz idõkben, mint in-

kább emberi tartás. Az a meggyõzõdés, hogy ha valamennyien elmerülünk a

becstelen hazudozás óceánjában, akkor az Úristen sem könyörül majd meg raj-

tunk.

Azóta is úgy gondolom, hogy Sarusi egyszerûen alkalmatlan arra, hogy

mint jó néhány pályatársa, megjátssza magát, ravaszul erre-arra kacsingasson

vagy összevissza hazudozzon. Kimondja, vagy leírja, amit gondol. Egyene-

sen. Ez az õ legfõbb titka. Ami a szívemen, az a számon. Nem képes alakos-

kodni. Legföljebb bölcsen hallgat, ha úgy látja jónak.

Még egy adalék azokból a zord idõkbõl.

Úgy vetõdött el Veszprémbe, hogy jóformán kilátástalannak tartotta az éle-

tét. Panaszkodott, hogy az írásai a kutyának sem kellenek. S hogy van-e egy-

általán értelme ennek az egésznek. Talán az én biztatásom is hozzásegítette,

hogy sikerült kikecmeregnie abból a sötét gödörbõl. Összeállította az Ugatoló

címû verseskötetét, amihez magam írtam egy rövid bevezetõt. A könyv per-

sze akkor nem, csak jóval késõbb jelent meg. 

És hát a bor!

Az bizony hol vigasztalt, hol serkentett, hol bátorított, hol elbúsított, hol

dalra fakasztott bennünket.

Ebbõl a Pinceszer címû könyvbõl is kiviláglik, hogy mennyi minden oda-

kötözhetõ a boriváshoz.

Sarusi jellegzetes írói stílusa egyébként is az ide-oda csapongó képzettár-

sítások regimentje. Nem fegyelmezi, mondhatnám nem cenzúrázza magát.

Néhány példát hadd hozzak föl magam is.

Hazudni például nem hazudik, amint már mondtam is, de azért egy kis csa-

lafinta füllentés néha megteszi. Mint ahogy a veszprémi érseki pincészetben

se vallja be, hogy neki magának van borozhatnékja, inkább kitalálja, hogy a

KÉSZ-nek, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének van szüksége néhány

pint fenséges miseborra.

Aztán csipkelõdik itt-ott, hogy miért nem adunk magyar nevet a magyar

boroknak, vagy hogy az almádi borligetbe inkább illenék a magyar talpaláva-

ló, mint az amerikai rock, blues, jazz és western-muzsika.

Nem átall politizálni se, sõt, még kimondani is szörnyû, megnevez szép-

irodalmi munkájában gyurcsányokat és egyebeket is, nem éppen hízelgõ han-

gon. Igazolva Csoóri Sándor minapi nyilatkozatát, amelyet a prima primissi-

ma díj átvételekor mondott, mármint hogy a magyar írónak bizony manapság

is politizálnia kell. Ezt kívánja a nemzet érdeke.

Pajzán betoldásai (mert ilyenek is vannak a könyvben) egyáltalán nem ot-

rombák, inkább szinte szemérmesek, és ez manapság, amikor az uborkafa csú-

csain himbálózó íróink Lõwy Árpád méltó örököseiként egyre harsányabban

kürtölik tele a magyar ájert bárdolatlanságaikkal, nagyos is tiszteletre méltó.

A borfajták ismertetése és a borivás dicsérete közben észrevétlenül egy

egész kis magyar mûveltségtörténetet is kapunk a könyv olvasása közben, és

csak csodálkozhatunk, hogy borkóstolás ürügyén mennyi minden bölcsesség

(néha szamárság) jut eszébe az írónak.

…aki pironkodva vallja be, hogy néha bizony nagyon is a kancsó feneké-

re nézett, és például Göröghonban egy ilyen alkalomból magának is csak utó-

lag jutott a tudomására, hogy hazafelé botorkálva a meglepõdött hellén járó-

kelõket fennhangú „Ruszkik, haza!“ kiáltásokkal késztette értetlen csodálko-

zásra. S a hazafiúi lelkület más módon is kitört belõle, mondván, jó, jó ez a

gyantás görög bor, de azért van egy kis marhamájkrém íze. 

Végül: kedvencem a kötetbõl az Ének a kutya labancról címû bordal,

amely az 50. oldalon olvasható. 

Balogh Elemér

A „Pinceszer”-rõl

Berényi borlovag-avatás

Epilógus

Isten mindent megtett, hogy mi befogadhassuk Õt. Jézus azt mondta, ha befo-

gadtok egyet, eme legkisebbek közül - és egy erõtlen kisgyermekre mutatott

-, akkor engem fogadtok be. És aki befogad engem, az a mennyei Atyát fo-

gadja be, aki elküldött engem! Tapasztalatból mondja, hiszen egykor õ is erõt-

len gyermek volt, és a „szülei” õt is befogadták. 

Rajtunk múlik, hogy mi lesz a hozzánk elküldöttnek a sorsa! Heródes a le-

mészároltatást szánta neki. József a titokban való menesztést. Betlehem az elõ-

kelõk pénzét helyezte elõbbre. Tudta, hogy mi vár rá, ha közénk jön, és még-

is eljött! Gondozásra szorult csecsemõként. Nem félt megvetni lábát a fájdal-

mak, szenvedések, igazságtalanságok, gyásznak és halálnak világában. Min-

denkinél, a leggyengébbnél is gyengébbnek mutatkozott. Nem csak csecse-

mõként, de élete teljében is, amikor engedte, hogy keresztre feszítsék. Aláza-

tában és engedelmességében mutatta meg a hatalmát. Csecsemõként gyõzte le

a megtébolyult Heródest, és megfeszített ember Fiaként gyõzte le a bûnt, a go-

noszt és a halált.

Az erõtlen gyermek adatott nekünk, hogy mi erõsek legyünk! Immánuel!

Velünk az Isten! Hogyan? Az erõtlenségben! A Mindenható erõtlenségében

vett diadalt minden ellensége felett. Erõtlenségében gyõzte le a leghatalma-

sabb ellenséget.

Milyen akkor Õ az õ erejének és dicsõségének teljességében? Akik befo-

gadták õt, úgy mint a pásztorok is; boldogok. Akik megvetették, megtébolyul-

tak, megbolondultak. Jézus világosságot hozott, a hiánya sötétséget jelent és

õrületet. Van-e befogadott Krisztusunk?

2008 adventjén, és karácsonya elõestéjén azt kívánom nektek, hogy lássuk

meg, tapasztaljuk meg Szabadítónk csodás nevét: Immánuel; velünk az Isten,

mégpedig az erõtlenségben van velünk!

Ezekkel a gondolatokkal kívánunk nektek sok erõt. Cselekedje ezt meg ve-

letek a Krisztus erõtlenségének mindenhatósága!

Szeretettel 

Faust Gyula, Zita, Jonatán és Gellért-Ottó

Isten mindent megtett
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Csokoládéra gondolva mindenkinek más jut az eszébe. Kinek keserû csokoládé,
kinek tejcsokoládé, töltött, mogyorós, mandulás, ropogós gabonával dúsított,
kicsi, nagy, kerek, szögletes… végtelen forma és íz variáció. A csokit mindenki
szereti, és néha feltámad bennünk az a leküzdhetetlen vágy, hogy meg-meg kós-
toljuk az éppen legújabb mûremekeket. De hát ki tudna ellenállni annak a kellemes
érzésnek, ahogy szétolvad a szánkban? Ez egyáltalán nem bûn, sõt, talán még
egészséges is. Minél nagyobb a kakaótartalma, annál jobb. Kis mennyiségben,
étkezések befejezéseként a csoki a helyes táplálkozás részét képzi, és színesíti
étrendünket. Havonta három tábla keserû csokoládé ajánlott, lehetõleg fõételek
után. Viszont a túl sok csoki fogyasztása sem egészséges. Könnyen elhízáshoz
vezethet. Sokak szerint a fogak épségét is veszélyezteti a kedvenc édességük.
Rendszeres étkezés utáni fogmosással erre a veszélyre nem kell számítanunk.

A csokinak ezer arca van. Nem csak enni lehet, hanem használható arc-
pakolásként, mivel szépíti a bõrt. Ez azért fontos, mert végre úgy néz ki,
megdõlni látszik az a régi tévhit, hogy a csokoládéfogyasztás pattanásokat
okoz, és zsírossá teszi a bõrt. Ezt remekül mutatják a különbözõ kozmetikai
cikkek: csokis krémek, tusfürdõk, testápolók.

A csoki egyfajta jutalom, ezt az érzést már gyermekkorban hozzákapcsoljuk a
csoki evéshez, mivel általában valamilyen jó viselkedésünkért kapjuk. Jön a születés-
nap, a névnap, és a kis csokis fiókunk színültig telik mindenféle nyalánksággal.

Gyakran a tv elõtt ülve is hajlamosak vagyunk a késõ esti órákban is nas-
solgatni. Ezt viszont szigorúan tilos! Aranyszabály, hogy 8 (esetleg 9) óra után
ne együnk, mivel a szervezet ezt az anyagot már nem képes lebontani, így csak
kis párnácskák lesznek belõle a combunkon és fenekünkön. Kivétel lehet azon-
ban, mikor szerelmi bánatunk van, vagy éppen összerúgtuk a port a legjobb
barátnõnkkel, vagy csupán bal lábbal keltünk fel, és egy kis csokoládéfagyi
jókedvre deríthet, mivel köztudottan boldogsághormont tartalmaz.

Amikor csokit eszünk, lassan majszolgassuk, élvezzük az íz hatást, ami
olyan, akár egy édes csók. És aki ezt nem így gondolja, biztosan nem érezte
még az olvadó buborékokat.

Bihari Brigitta 

A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ

Életmód Klubjának szervezésében 2009-ben is:

Folytatódik az alakformáló torna
Minden kedden 18-19.00 óra között

Schlakkerné Andrea vezetésével
(Balatonalmádi, Városháza tér 4.)

Ami szükséges: kényelmes ruha, polifom, jókedv
Mindenki érdeklõdõt szeretettel várunk!

Figyelem! Az idõpont új, de a csapat a régi ! Figyelem!

Érdeklõdni: Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ

Melnecsukné Vati Judit

Tel: 88/542-554 (munkaidõben)

Kirándulás 
A Szociális Alapszolgáltatási Központ Idõsek Klubja tagjai október 11-én

ködös idõben, de jó hangulatban, teli várakozással elindultunk Budapestre.

Székesfehérvár környékén kezdett felszállni a köd és szép napos idõben ér-

keztünk meg a Vigadó térre, ahol hajóra szálltunk. Gyönyörködtünk a Duna-

part õszi színekben pompázó bokrai, fái, valamint az apró szigetek látványá-

ban.

A hajóút alatt végig csodálatos õszi napsütésben volt részünk. Meghívott

kedves vendégünkkel, Balogh Csaba képviselõ úrral beszélgettünk Balatonal-

mádiról és az idõsek helyzetérõl. Gyorsan repült az idõ, észre sem vettük, hogy

Visegrádon vagyunk. Már várt bennünket a busz, indultunk Dömösre ebédelni,

majd folytattuk utunkat Esztergomba, ahol megtekintettük a Bazilikát. Megcso-

dálhattuk a páratlan szépségû panorámát. Városnézõ „kisvonattal” megnéztük

Esztergomot, majd a Mária Valéria hídon átsuhantunk Párkányba, ahol 3 napos

vásár volt. Emberek tömege sétált a kis város utcáin.

A hídról újfent megcsodálhattuk a Bazilika építészeti remekét egy másik

nézetbõl is. A híd szépsége is elbûvölt bennünket. Aztán a fürdés következett.

A termálfürdõ néhány éve épült, tetszetõs belsõ és külsõ kivitelezéssel. A kü-

lönbözõ hõfokú medencékbõl kedvünkre válogathatunk, és pihentethettük el-

fáradt izületeinket, fájós lábunkat, derekunkat. Kellemesen elfáradva, gazdag

élményekkel vidáman indultunk haza.

Ezúton is nagy hálával köszönjük Némethné Katikának a jó szervezést, a fe-

lejthetetlen élményeket és nem utolsó sorban a gondoskodó odafigyelést, ránk,

idõsekre. Köszönjük buszsofõrünk udvariasságát, aki biztonságban elvitt és haza-

szállított bennünket. Kívánom, hogy még sok ilyen szép napban legyen részünk.

Társai nevében

egy klubtag

Aki a csokit szereti,
rossz ember nem lehet

A Családsegítõ hírei

A Balatonalmádi Focisuli Alapítvány immár 10. éve szervezi, segíti a bala-
tonalmádi 5-12 éves fiúk fociedzéseit (jelenleg több mint 70 gyermek látogat-
ja rendszeresen a foglalkozásokat). Emellett az alapítvány a gyermekek ver-
senyeztetésérõl sem feledkezik meg. Az ifjú almádi focisták az év során szá-
mos meghívásnak eleget téve megmérkõztek környezõ és távolabbi települé-
sek csapataival. Ezen kívül az elmúlt évekhez hasonlóan az alapítvány is szer-
vezett focitornákat, amelyeken az almádi gyermekek eredményesen szerepel-
tek. Decemberben került megrendezésre a hagyományos Mikulás kupa, me-
lyet az óvodás és alsó tagozatos gyermekeknek, míg a Karácsony kupa elne-
vezésû torna az 5-6. osztályosoknak lett kiírva. 

Az óvodások és az 1-2. osztályosok Mikulás kupáját december 4-én a vörös-
berényi tornateremben, míg a 3-4. osztályosoké egy nappal késõbb az alsóörsi
sportcsarnokban rendezték meg. A két nap során több mint 90 labdarúgó-pa-
lánta rúgta lelkesen a labdát. A 11-12 évesek Karácsony kupája december 15-
én szintén az alsóörsi sportcsarnokban került lebonyolításra. A négy csapat já-

tékosai színvonalas és iz-
galmas mérkõzéseket ját-
szottak egymással. 

A sportesemények
mindenki megelégedettsé-
gére jó hangulatban, sport-
szerûen zajlottak le.  Az 1-
3. helyezett csapat tagjai
éremdíjazásban részesül-
tek. Mindegyik csapat
egy-egy kupát és oklevelet
vihetett haza. A tornák vé-
gén minden résztvevõ
édesség- és gyümölcscso-

magot kapott ajándékba. A gyerekek kitûnõen érezték magukat, a rendezvé-
nyek jól szolgálták a fiúk téli (holt szezonbeli) versenyeztetését.

Eredmények
Mikulás kupa: 2002-03-ban születettek: 1. Vörösberényi Ált. Isk., 2. Alsó-

örsi Ált. Isk., 3. Alsóörsi Ált. Isk., 2000-01-ben születettek: 1. Györgyi D. Ált.
Isk., 2. Vörösberényi Ált. Isk., 3. Csajági Ált. Isk., 1998-99-ben születettek:
1. Alsóörsi Ált. Isk., 2. Györgyi D. Ált. Isk., 3. Csajági Ált. Isk., 4.
Vörösberényi Ált. Isk.

Karácsony kupa: 1996-97-ben születettek: 1. Györgyi D. Ált. Isk. (fényké-
pünkön), 2. Vörösberényi Ált. Isk., 3. Balatonszõlõs, 4. Alsóörsi Ált. Isk.

Balatonalmádi Focisuli Alapítvány
Téli gyermek labdarúgó

teremtornák

Sportolási lehetõség

Nõi kosárlabda
A Herkules SE nõi kosárlabda szakosztálya szeretettel várja leendõ sporttár-

sait a heti két alkalommal tartandó edzésre a Vörösberényi Általános Iskolá-

ba. Jelentkezés Surányi Lajosnénál a 06/20/9/356-990 telefonszámon.
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Süssünk-fõzzünk!
- Öhlmann Ági rovata -

Lajos szelet
2 evõkanál méz, 2 evõkanál kakaó, 2 egész tojás, 20 dkg cukor, 5 dkg vaj. 5

percig gõz fölött fõzzük, majd 40 dkg lisztet, 2 mokkáskanál szódabikarbónát

adunk hozzá és összegyúrjuk. 3 lapot sütünk belõle (hamar sül). Krém: 3-3 dl

tejben megfõzünk 1 puncs, 1 vanília pudingot. 20 dkg cukrot 25 dkg marga-

rinnal habosra keverünk. Kettéosztjuk, majd a pudingokkal jól kikeverjük. Ez-

zel töltjük meg a lapokat. Tetejét porcukrozzuk. Lehet olvasztott étcsokoládé-

val is bevonni. 8 dkg étcsokoládét gõz fölött megpuhítunk, majd 1-2 evõka-

nál olajjal elkeverünk. A csokoládétól függ az olaj mennyisége.

Csokis csipsz
Hozzávalók: 12,5 dkg Ráma, 20 dkg cukor, 1 egész tojás, 10 dkg dió, 5 dkg ét-

csokoládé, 20 dkg liszt, fél teáskanál szódabikarbóna, csipet só, 1 csomag vaní-

liás cukor, fél diószemek. A Rámát felolvasztjuk, a cukorral, tojással jól kike-

verjük. Összegyúrjuk a maradék hozzávalókkal (a diót és a csokit durva dara-

bokra vágjuk), és 10 percig pihentetjük. Mogyorónyi golyókat formálunk (a te-

nyerünket mindig vizezzük, akkor nem ragad).  Mindegyik golyó tetejére fél di-

ót teszünk. Sütõpapírral bélelt tepsibe rakjuk, ne túl közel, mert megnõ. Elõme-

legített sütõben sütjük kb. 210 fokon. Hamar sül. Fémdobozban ropogós marad. 

Csacskamica
Hozzávalók: fél kg liszt, 7 dkg margarin, 8 dkg zsír, 1 egész tojás, só, tejföl,

fél kg káposzta. A káposztát lereszeljük, sózzuk, megsütjük. A tészta alap-

anyagait összegyúrjuk annyi tejföllel, hogy rugalmas tésztát kapjunk. Vé-

konyra sodorjuk, megszórjuk a sült káposztával, meglocsoljuk tejföllel. Fel-

tekerjük, mint a kalácsot, 5 cm-es darabokra vágjuk. Zsírozott tepsibe tesszük,

megkenjük tejföllel, elõmelegített tepsibe tesszük, pirosra sütjük. Kiváló sör-,

borkorcsolya. (Buzsáki asszonyok hagyományos tésztája.)

„...A Balaton teljes felmérése hatalmas energiába és több százmillió forintba ke-

rülhet, de úgy vélem, a partvonalat érdemes volna végigkutatni, hiszen az évszá-

zadok során, már a római kort is megelõzõen, a vízszintemelkedések miatt szá-

mos település víz alá került. A legtöbb lelet valószínûleg a római idõkbõl kerül-

het elõ, hiszen tudjuk, hogy az akkori Balaton medencéje a római császárok és

elõkelõségek kedvelt üdülõhelye volt, és nagy területen építették fel villáikat.” 

A kérdésre, hogy mit tart olyan értéknek, amit feltétlenül érdemes volna

feltárni, a válasz: 

„Magánemberként azt mondhatom, hogy a Balatonalmádinál megtalált római

kori villagazdasági épületkomplexum nagyon nagy értékekkel bír. A meder-fel-

vételezéskor illetve az azt követõ ellenõrzõ merülésekkor számos szobrot, oszlo-

pot, házfalat találtunk. A mederfelvételen pedig egy tömegsír helye is jól beazo-

nosítható. Úgy vélem, mind a leletek számában és értékében, mind forintban ki-

fejezve egy nagyon gazdag lelõhelyrõl beszélhetünk, amivel igen is foglalkozni

kellene. De eddig csak süket fülekre találtunk. Azt azonban fontosnak tartom le-

szögezni, hogy a kutatás feladata csupán a lokalizálás, és nem a tárgyak felszín-

re hozatala. Ahhoz a tevékenységhez már számos szakhatósági engedélyre is

szükség van, amelyeknek a beszerzése több hetes, hónapos pluszmunkát jelent...”

(Szalóky K. Attila búvárrégész az Origó világhálós honlapon a balatoni víz
alatti régészeti kutatásról)

Olvastuk; kacsa?…

Római villagazdaság
Almádi elõtt a Tóban?

Almádi kalauz
Január 15-február 14.

Elõadás

Január 15-én délután 5 órakor Domonkos László kutató A magyarok szem-

revaló szép külsejû emberek címû elõadása (a magyar viseletekrõl, fegyverek-

rõl) a berényi mûvelõdési házban.

Január 27-én este 6 órakor Lányi András és Illés Zoltán fóruma a Balaton

és környezete természetvédelmérõl a Pannóniában.

Hangverseny

Január 17-én családi délután Sebestyén Mártával a Pannóniában.

Könyv

Január 20-án este 6 órakor a Pannóniában Erdély – Székelyföld. A legna-

gyobb székely, Orbán Balázs címû fotóalbumot bemutatja dr. Udvarhelyi Olivér. 

Színház

Január 26-án este 6 órakor Eperjes Károly színmûvész elõadói estje a Pan-

nóniában.

Január 30-án 9 és 10,45 órakor a Pegazus Bábszínház bérletes elõadása:

Csipkerózsika (a Grimm sorozatból). Zenés bábelõadás a Pannóniában.

Január 30-án este 6 órakor Almádi Pódium, vendég Szulák Andrea (a Pan-

nóniában). 

Szórakozás

Január 31-én este 7 órától Vörösberényben a Magtárban a borlovagrend

mûsoros borvacsorája, l. külön!

Tánc

Január 24-én délután 5 órakor Sikeres koreográfiák – a balettiskola növen-

dékeinek bemutatója a Pannóniában.

Tárlat

Január 22-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Pannóniában Somo-

gyi Gyõzõ grafikusmûvész kiállítása, megnyitja Kovács István történész.

Január 23-án délután 5 órakor A Kis-Balaton élõvilága címû fényképkiál-

lítás megnyitója a Pannóniában. 

A magyar nép õsi hagyományát felidézve Balatonalmádiban is csatlakoztunk

a Fénylánc Magyarországért civil felhíváshoz. Az Óvári kilátónál december

21-én délután 4 órától 34 felnõtt és 8 gyermek csatlakozott a rõzsegyûjtéshez

és tûzgyújtáshoz. A kellemetlen idõ ellenére az égõ tûz mellett meghatottan

Himnusz éneklésével, nemzeti hagyományunk rövid ismertetésével, forralt

bor és meleg tea fogyasztása mellett õriztük a lángot. A szervezésben és a kö-

zös munkában a Magyar Gárda négy tagja is részt vett. 

J. T.

Fénylánc Magyarországért

A házaspár rengeteg csomaggal érkezik a röptérre. A férj csöndesen fölsóhajt:

- Milyen kár, hogy a zongorát nem hoztuk magunkkal!

- És ezt most nagyon szellemesnek tartod? - mérgelõdik a felesége.

- Egyáltalán nem - mondja szomorúan a férj. - Pusztán azért említettem,

mert a zongorán vannak a repülõjegyek.

Gyanakvó férj a feleségéhez:

- Honnan van ez a gyönyörû nyakláncod, drágám?

- A kocsid hátsó ülésén találtam, édesem.

Aggódó képpel ér haza a férj:

- Édesem, gondjaim vannak a munkahelyen...

Megszakítja a feleség:

- De drágám, ne mondd azt, hogy gondjaid vannak, a te bajod az enyém is.

Mondd azt, hogy van egy problémánk!

- Jól van, szóval, a mi kis titkárnõnk szülni fog nekünk egy gyereket...

Nénike odamegy a sírásóhoz a temetõben.

- Ne haragudjon, aranyoskám, de megmondaná, merre találom a 41-es par-

cella 34-es sírt???

- Höhö, ezt bírom... Elmászkálnak, aztán meg nem találnak vissza.

Humorzsák
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Ebrendelet
Balatonalmádi Város Önkormányzatának 19/2004. ( X.15. ) rendelete az ebtartás helyi szabályairól
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Magyar Köz-

társaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A § (2) bekezdésé-

ben kapott felhatalmazása alapján az ebek tartására vonatkozóan az alábbi sza-

bályokat határozza meg.

A rendelet célja
1. § A rendelet célja, hogy az ebtartás tekintetében egyidejûleg biztosítsa Ba-

latonalmádi város polgárainak érdekvédelmét és a közegészségügyi, állategész-

ségügyi, környezetvédelmi, köztisztasági, állatvédelmi elõírások érvényesítését.

A rendelet hatálya
2. § (1) A (2) bekezdésben foglaltak kivételével Balatonalmádi város köz-

igazgatási területén folytatott ebtartásra, ebtenyésztésre terjed ki. 

(2) E rendelet szabályai nem vonatkoznak a cirkusz, állatkiállítás, bemuta-

tó és verseny, állatkereskedés, fegyveres erõk és testületek ebtartására. 

Az ebtartás szabályai
3. § (1) Az eb tartója – a rendvédelmi szervek, nemzetbiztonsági szolgálatok,

a büntetés-végrehajtási, a vám- és pénzügyõri szervek, a határõrség kivételével

– köteles az eb tartás helye szerint illetékes jegyzõnek bejelenteni, ha az állata 

a) a három hónapos kort elérte, 

b) állata elhullott vagy elveszett,

c) tartási helye három hónapnál hosszabb idõre megváltozott, vagy

d) új tulajdonoshoz került. /41/1997. (V.28.) FM rendelet 212. § (1) bek./

(2) A jegyzõnek a bejelentett ebekrõl nyilvántartást kell vezetnie, amelyben az

ebtartó adatain kívül (név, lakcím), az eb azonosítási adatait (fajtáját, születési

évét, nemét, színét, ha van jelölési számát) és a veszettség elleni legutolsó védõ-

oltás idõpontját is fel kell tûntetni. /41/1997. (V.28.) FM rendelet 212. § (3) bek./

4. § (1) Kertes családi házban lakásonként 2 db kutya tartható. 

(2) Több szintes, többlakásos lakóépületben, sorházban, társasházban az

ebtartás a tulajdonostársak megállapodása, a társasházról szóló jogszabályok,

a társasházi alapító okiratban foglaltak alapján folytatható. Amennyiben ez

nem szabályozott, úgy lakásonként egy darab kutya tartható. 

(3) Többlakásos lakóépület közös használatú helyiségeiben valamint erké-

lyen és loggiákon kutyát tartani tilos. 

(4) Az ebtartó köteles állatát olyan feltételek között tartani, hogy elkóbo-

rolni, vagy közterületre felügyelet nélkül kijutni ne tudjon. A szükséges felté-

telek hiányában az ingatlanon eb nem tartható. 

(5) A korlátozó rendelkezések nem vonatkoznak a vakvezetõ ebre, ameny-

nyiben szükségességét szakorvos igazolja.

5. § (1) Az ebtartó köteles állatát közterületen pórázon vezetni. 

(2) Ha a kutya harapós vagy támadó természetû, az eb tulajdonosa közte-

rületen csak pórázon szájkosárral vezetheti. 

6. §1

7. § Az eb tulajdonosa az eb szaporulatát az elválasztást követõ 30 napon

belül köteles eltávolítani az ingatlanáról.

8. § Amennyiben az állattartó az ebet nem kívánja / tudja tovább tartani,

úgy köteles:

- megfelelõ elhelyezésrõl gondoskodni;

- felajánlani a legközelebbi állatvédõ szervezetnek;

- átadni a gyepmesternek a költségek viselése mellett. 

9. § Az önkormányzati tulajdonú közterületen a polgármester az ebek be-

vitelét megtilthatja, melyet a bejáratokon közérthetõ, el nem mozdítható táb-

lával kell jelölni. 

10. § Az ebek futtatására, edzésére, eb illemhelyek céljára kijelölt terüle-

teket a rendelet 1. sz. melléklete állapítja meg. 

11. § (1) Balatonalmádi város közigazgatási területén az ebtenyészet létesíté-

sét a Polgármester engedélyezheti. A kettõ darabnál több eb tartása esetén ugyan-

azoknak az elõírásoknak kell eleget tenni, mint tenyészet létesítése esetén. 

(2) Az ebtenyésztés létesítése iránti kérelemhez mellékelni kell a közegész-

ségügyi és állategészségügyi szakhatósági hozzájárulást. 

(3) Ebtenyészet csak az állattartásra vonatkozó rendeletben meghatározott

IV. övezetben létesíthetõ. 

12. §2 (1) A jegyzõ az állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó

szabályok megsértése esetén – a (2) bekezdés szerinti állatok kivételével – az

állattartást korlátozhatja, megtilthatja. 

(2) Természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvé-

delmi egyezmény hatálya alá tartozó állat esetén a jegyzõ kezdeményezi a ter-

mészetvédelmi hatóságnál az állat tartásának korlátozását, illetve megtiltását.

/245/1998. (XII.31.) Korm. rendelet 7. § /

Gazdátlan és kóbor ebek
13. § (1) A kóbor és a város közterületein felügyelet nélkül hagyott ebek

befogásáról és tartásáról a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni. 

(2) Az elkóborolt ebek befogására illetve visszaszerzésére irányuló igényt a

Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeleténél lehet bejelenteni. 

(3) A befogott ebet az 1. sz. függelék szerinti tartási, szállítási és befogási

költségek megtérítése mellett a tulajdonos 14 napon belül kiválthatja, ameny-

nyiben igazolni tudja az 1 éven belüli veszettség elleni oltást. Az 1. sz. függe-

lék tartalmát minden évben a gyepmesteri szolgálattal megkötött szerzõdés

alapján a Polgármesteri Hivatal határozza meg.

(4) A befogott ebeket 14 napig õrzik, a ki nem váltott ebekkel a Balaton-

almádi Polgármesteri Hivatal szabadon rendelkezik. 

(5) A Polgármester a veszettség gyanúja miatt megfigyelés alá vont eb tu-

lajdonosát a felmerült költségek megfizetésére kötelezheti. A kedvezõ ered-

ménnyel záró megfigyelés után a Polgármester felszólítja az ebtulajdonost az

eb elszállítására. 

Szabálysértési rendelkezések
14. § Szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtha-

tó aki az alábbi rendelkezéseket megszegi:

a) a meghatározott darabszámot meghaladó ebet tart 4. § (1), (2), (3)

b) az ebet közterületen, póráz nélkül sétáltatja 5. § (1)

c) harapós vagy támadó természetû ebet közterületen szájkosár nélkül ve-

zet 5. § (2)

d) az eb szaporulatát az elválasztást követõ 30 napon belül nem távolítja el 7. §

e) ebtenyészetet engedély nélkül létesít és tart fenn 11. § (1), (3)

Záró rendelkezések
15. § (1) A rendelet megszegõjének tettenérése esetén a Polgármesteri Hiva-

tal közterület-felügyelõje 500-10.000 Ft-ig terjedõ helyszíni bírságot szabhat ki. 

(2) E rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történõ csat-

lakozásáról szóló szerzõdés kihirdetésérõl szóló 2004. évi XXX. törvénnyel

összhangban az Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethetõ sza-

bályozást tartalmaz.

(3) Az ebtartásra vonatkozó központi jogszabályok jegyzékét a rendelet 2.

sz. függeléke tartalmazza.

16. § Ez a rendelet 2005. január 1-én napján lép hatályba, rendelkezéseit a fo-

lyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell. A hatálybalépéssel egyidejûleg a

13/2001. (X.01.) Ör., 2/2000. (II.15.) Ör, 11/1998. (X.01.) Ör., 6/1996. (IV.25.) Ör.

rendeletekkel módosított 22/1993. (XI.25.) Ör. számú rendelet hatályát veszti. 

Balatonalmádi, 2004. szeptember 30.

1.sz. melléklet

Az ebek futtatása, edzése céljára kijelölt területek meghatározása
1.) A  TÜZÉP bejáratától a Tass utca keresztezõdéséinél

2.) A  LOTTÓ  épületek és a vasút közti zöldterület

3.) Móra Ferenc utca végén a volt kõbánya, más irányú hasznosítás zava-

rása nélkül

4.) A Magtár melletti zöldterület

5.) Vécsey K. u.–Munkácsy u. és Szabadságkilátó utca közötti szakaszán

Kutyapiszok
218/1999.(XII. 28.) Korm. rendelet 7§:

7. § (1) „Aki

a) a közterületen, a közforgalom céljait szolgáló épületben, illetõleg köz-

forgalmú közlekedési eszközön szemetel, ezeket beszennyezi,

b) a felügyelete alatt lévõ állat által az a) pontban megjelölt helyen okozott

szennyezés megszüntetésérõl nem gondoskodik,

ötvenezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható. 

(2) Aki települési szilárd vagy folyékony hulladékot a közterületen engedély

nélkül lerak, elhelyez, illetõleg nem a kijelölt lerakóhelyen rak le, vagy helyez el,

százezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértések miatt a rendõrség,

a helyi önkormányzat képviselõ-testülete hivatalának erre felhatalmazott ügy-

intézõje, a közterület-felügyelõ, valamint a természeti és védett természeti te-

rületen természetvédelmi õr, helyi jelentõségû védett természeti területen az

önkormányzati természetvédelmi õr helyszíni bírságot szabhat ki.” 

(Az önkormányzat a napi gondok kezelése érdekében kérte meg lapunkat
a két rendelet közreadására.)
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Bár az is elõfordulhat, van, aki nem tudja, hol található Budataván a tömbbel-
sõ, Presser Gábor örökbecsû slágere (Miénk itt a tér) jó néhány helybélit és más
városrészbõl érkezett vendéget az ünnepség helyszínére csalt december 22-én.
Hosszú évek hallgatása után ünnepelni jöttek, érezni az összetartozás örömét.
A metszõ hideggel dacolva kifejezésre juttatni, hogy igény van Budataván is a
közösségi rendezvényekre, s bíztatni a szervezõket a folytatásra.

Többéves csend után ezért alakult újjá a lakóegyesület, hogy hasonló ne-
mes célokat tûzzön zászlajára, képviselni az itt élõket és tenni a helyi közös-
ségért. Ennek eredményeként csendülhettek fel a jól ismert karácsonyi dalok
e fagyos, ám mégis szívet melengetõ délutánon. A helyi nyugdíjas klub be-
mutatkozása után Pandur Ferenc képviselõ adventi gondolatait hallgathattuk,
amelyben a szeretetet, megbecsülést és a megbékélést hangsúlyozta legin-
kább. Aktuális üzenetek voltak, melynek eljöttét sokan várják országunkban
és benne kis városunkban is egyaránt. 

Petrik Kata hangszálait nem kímélve, a közönséget is dalra fakasztva va-
rázsolt karácsonyi hangulatot a térre, ahol a legkisebbek egy jó pohár forró tea
után az arcfestõnél pingáltatták ünnepi díszbe arcukat. Addig a felnõttek
Rehus Lajos csapatánál kortyolták a forralt bort, vagy a Vankó-Kovács páros
ez alkalomra készített gesztenyesütõjét tesztelték.

Nem tûnt fel senkinek, hogy a hõmérõ higanyszála jócskán mínuszban jár,
aki ott volt, ünnepi melegséget érezhetett. Kócs Lajosnak, a Pannónia ügye-

letes munkatársának - aki ezúttal is szívén viselte a rendezvényt - karácsony-
fára irányított reflektorfényében látszott igazán, mennyien ünnepelnek. A gye-
rekeknek átadott ajándék meglepetésként érte a legkisebbeket, és könnyet
csalt a rendezvény motorjának, Illés Tibornak a szemébe. „Ezért érdemes csi-
nálni”, s akkor ott rögtön megállapodtunk a folytatásról. 

Kósa Bélának, az egyesület elnökének búcsúszavai egyben a kezdetet is je-
lentették: felkérte a jelen lévõket, hogy a következõ (téltemetõ) rendezvényre
már hozza mindenki a szomszédját is. Úgy érezzük, e varázslatos este után
nem lesz nehéz senkit rábeszélni… 

Természetesen a rendezvény sikeréhez kevés lett volna a Lakóegyesület lelke-
sedése, köszönjük minden támogató segítségét: Hegyessy Éva, Kósa és Fia KFT,
CBA-Fórum Bevásárlóközpont, Moha és Páfrány Mini ABC, Miki Büfé, Gyürüsi
Zöldséges, Földházi Trans, Orbán Zsolt, Nagy József, Sánta Béla, Vajai Tamás,
Boros Ferenc, Wagner József, Gulyás Attila, Toronyi Béla, Surányi Lajos, Svelta
Márton, Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, Illés Tibor és barátai.

A rendezõk nevében:
Gróf Tibor

Ezúton értesítünk minden érdeklõdõt, hogy a Budataváért Lakóegyesület
2009. január 27-én 17 órától tartja soron következõ ülését a nyugdíjas klub he-
lyiségében (Kommunális Kft., Rákóczi u. 43.), amelyre minden régi és leen-
dõ tagot meghívunk. 

Budatavai karácsony


