
Új Almádi Újság 
2010 

DECEMBER 

Békés, Boldog Karácsonyt, 

Szerencsés Új Esztendőt kívánunk 

olvasóinknak! Fo
tó

: 
Sz

ög
ed

i M
ik

ló
s 



Mecénások és adományozók 
A SZENT IMRE TEMPLOM JAVÁRA 

A Szent Imre plébániatemplom 80 éve történt felszentelésének 
évfordulója alkalmából meg kell emlékeznünk az ismert és 
ismeretlen mecénásokról. Az almádi lakosok, szőlőbirtokosok és 
nyaralók igénye a helyi templom építésére már az 1800-as évek 
végén megfogalmazódott. A hívek száma folyamatosan emelke-
dett, ennek eredménye volt a Szent Margit-kápolna 1884-ben 
történt felszentelése. Már ekkor kicsinek mutatkozott a kápolna, 
így az igény továbbra is fennállt. 

Az 1900-as évek elején elkezdték a gyűjtést az új templomra. A 
gyűjtésnek különböző formáit gyakorolták, elsősorban előadá-
sok, bálok alkalmával, a belépőjegyen kívül adott felülfizetések 
jelentettek komolyabb összegeket. Szépen szaporodott a temp-
lomalapra adott pénz. 1913 januárban már 2602 korona és 38 
fillér volt a pénztárban, Sajnos a háború és az azt követő infláció 
semmivé tette a sok ezer koronára rúgó pénzt. 

1923. július 24-én megalakult a "Balatonalmádi-i Templomépítő 
Bizottság" 250 taggal. Elnökök Gyöngyösi Imre vörösberényi 
plébános és dr. Óvári Ferenc voltak. Az új pénz, a pengő 1926. évi 
bevezetése után lehetett igazán folytatni a gyűjtést. Ennek céljából 
Sorsjegy kibocsátásira is sor került, 1 pengő névértékkel, 30 000 
példányban. A 400 db nyeremény értéke 8000 pengőt tett ki. 

A templom építését régóta szívügyének tekintette Rada István 
kanonok és már a háború alatt a villával izemben levő telket 
(Györgyi Dénes iskola telke), szemelte ki e célra, ám a tulajdonos 
nem volt hajlandó megválni tőle. Végül a templomot a dr. Óvári 
Ferenc által adományozott telken, az akkori Állami Elemi Népis-
kola (Vas Gereben és Óvári út saroktelek) közelében építették fel. 

A kiírt pályázatra beérkezett tervek közül Medgyaszay István ter-
vét fogadták el. Az ünnepélyes keretek között lezajlott alapkő 
letételre 1930. június 4-én került sor, dr. Rott Nándor püspök 
jelenlétében. Az építést a veszprémi Kürthy László építészmér-

nök végezte, aki korábban Medgyaszay István tanítványa volt. Az 
építkezés rendkívül gyors tempóban haladt, és november 5-én, 
Szent Imre napján lezajlott a keresztfelvonási ünnepség. A Szent 
Imre-templom felszentelésére 1930. november 16-án került sor. 
Mai szemmel nézve hihetetlen gyorsasággal készült el a temp-
lom, alapkő letételétől a felszentelésig alig több, mint öt hónap 
telt el. Hozzá kell tenni, hogy a belső berendezések, szószék, ke-
resztelőkút és a padok később készültek el. 

A templom építéséhez sok mecénás, illetve ajándékozó járult 
hozzá, közülük dr. Óvári Ferenc adta a legtöbbet, nevezetesen a 
templomi telkét, egy ólomüveg ablakot pedig az Óvári család. 
Néhány további ajándékozó személy adatai: 

- Schneller Ella, Óvári Kálmán özvegye, Almádi első postames-
tere, későbbi nevén Buzetzky Béláné. 
-Achenbergerné Blummer Róza és fia Amerikából. 

- Weninger Antal győri kereskedő, almádi villatulajdonos. 
- Stoll Milósné gyermekei Maria, Erzsébet, Ferenc almádi lakosok. 

Plemenitász Endre részvénytársasági igazgató, almádi lakos. 
- Gyulai Istvánné, Benczúr Gyula tanítványa festette és ajándékoz-
ta. 
- Knazoviczky székesfehérvári család terveztette és adományozta 
az oltárhoz a hat gyertyatartót. 
- A bal oldali ablakközökben levő konzolokon álló szobrokat léc-
falvi Győrbíró Endréné, nemes Giczy család és Csikász Dezsőné 
adományozták. 
- A jobb oldalon lévő szobrokat pedig Bukovics Károlyné, özv. 
Havas Antalné, Zolnai Gyuláné és Károlyi István és családja 
adományozták. 
- A padokat többek között ajándékozták Legény Béláné, Kiss 
Lajos és családja, Angalli Mártonné, Dréhr Ferenc, Majbó Gábor, 
Bécsi Gézáné, Benkő József, Almádi Iparosok és Kereskedők 
köre stb. 

Az összegyűlt pénz, azaz a korábban említett 60 000 pengő nem 
lett elég, ami hitelfelvételt tett szükségessé, aminek rendezésében 
dr. Óvári Ferencnek döntő érdemei voltak. A gyűjtés is folytató-
dott, amit a mellékelt, 1936-ban engedélyezett gyűjtőív mutat. 

Az ismertetésben felsorolt mecénások és ajándékozók köre messze 
nem teljes, mert az egyszerű emberek filléreitől a több száz pengős 
adományokig terjedőn, éveken keresztül folyt a gyűjtés. 

Építése óta a belsőjében sokat változott templom, kiegészülve a 
Szent Jobb-kápolnával becses védett épülete Balatonalmádinak. 

A sorsjegy előoldala a templom fantáziaképével 

A sorsjegy hátoldala nyereményjegyzékkel 

Bélyegző körirata: "SZŰZ SZENT IMRE HERCEGRŐL ELNEVEZETT, 
BALATONALMÁDI ROM. KATH. PLÉBÁNIA PECSÉTJE 1934. 



SZENT ANNA 
Édesanyjuk özv. Stoll Miklósné emlékére ajándékozták gyermekei 

Mária Erzsébet és Ferenc 

GÁBRIEL ARKANGYAL 
ajándékozta Óvári Kálmán emlékére, Schneller Ella 

PÁDUAI SZENT ANTAL 
ajándékozta Weninger Antal 

SZENT ROZA 
ajándékozta Achenbergerné Blummer Róza és fia Józsi 

SZENT ERZSÉBET 
ajándékozta az Óvári család 

SZENT ANDRÁS 
ajándékozta Plemenitász Endre és felesége, Pintér Lujza 



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
A képviselő-testület 20.10 novemberi ülésen tárgyalt napirendi 
pontok közül a fontosabb kérdések és döntések az alábbiak: 

Javaslat a Humán Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
ság külső szakértőire 
A képviselő-testület 2010. október 14-i alakuló ülésén létrehoz-
ta a Humán Bizottságot és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, 
megválasztotta elnökeiket és tagjaikat, azzal, a kéréssel, hogy a 
következő testületi ülésre tegyen javaslatot a bizottságok külsős 
tagjaira. A Humán Bizottság 2 fő külső szakértőjére Németh 
Attila (Balatonalmádi, Temető u. 2.), Kiss György (Márkó, Petőfi 
u. 17.) jelölésével, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság esetében 
Kerekes Csaba (Balatonalmádi, Rekettye u. 15.), Nagyné Matol-
csi Tünde (Balatonalmádi, Napraforgó köz 8.) jelölésével tettek 
javaslatot a bizottsági elnökök. A megválasztott szakértők közös 
eskütétellel kezdték meg bizottsági munkájukat az új ciklusban. 

A bőrgyógyászati szakellátás ügye 
Balatonalmádi Város Önkormányzata a feladatkörébe tartozó 
területi ellátási kötelezettségű balatonalmádi bőr- és nemibeteg 
szakellátás feladatainak ellátására a Dermamedic Egészségügyi 
Kft-vel (2040 Budaörs, Templom tér 1.7., képviseli: dr. Nagy 
Zsuzsa bőrgyógyász szakorvos) egészségügyi ellátási szerződést 
köt 2011. január l-jétől határozatlan időre, továbbá a bala-
tonalmádi bőrgyógyászati rendelő tárgyi- és eszközfeltételeinek 
fejlesztése érdekében egészségügyi nitrogénpalackot vásárol 
bruttó 240 000 Ft értékben. 

Javaslat a Borfesztivál Szabályzat módosítására és a Borfesztivál 
Főszervezőjének meghatározására 
Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 
Balatonalmádi Turisztikai Egyesületet kérte fel a 2011. évi Almá-
di Borfesztivál szervezésére és lebonyolítására. A fesztivállal kap-
csolatos összes be- és kifizetés a főszervező közreműködésével 
történik, pénzügyeinek ellenőrzésére a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság jogosult. A képviselő-testület 2 000 000 Ft-ot különít el 
a fesztivál helyszínének fejlesztésére. 

Javaslat az "Almádiért" Közalapítvány Ellenőrző Testületi tagjá-
nak megválasztására 
Az "Almádiért" Közalapítvány Ellenőrző Testületben viselt tiszt-
ségéről Suha Zoltán 2010. október 31. napjával lemondott. A 
képviselő-testület a megüresedett tisztség betöltésére Szakái Ba-
lázst (Balatonalmádi, Vörösmarty u. 6.) választotta meg. 

Szociális Alapszolgáltatási Központ 2011. évi pót-létszámigénye 
Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 
Szociális Alapszolgáltatási Központ - Balatonalmádi település 
házi segítségnyújtási feladatellátásra - 1 fő közalkalmazotti pót-
létszámigényét és annak kiadási előirányzatát biztosítja 2011. 
január l-jétől 2011. december 31-ig a Szociális Alapszolgáltatási 
Központ 2011. évi költségvetésében. 

Pótelőirányzat iránti kérelem Balatonalmádi belterületi útjainak 
kátyúzására 
A Balatonalmádi Városgondnokság 2010. évi módosított költ-
ségvetése utak-hidak szakfeladaton 20 423 ezer forint előirány-
zatot tartalmaz, melyből az október 31-i teljesülés 63,96%. A 
nevezett összeget részben évközi murvás és aszfaltos utak kátyú-
zására költötték, a fennmaradó rész a hóeltakarítás, síkosság-
mentesítés pénzügyi fedezete. A tél beállta előtt további kátyúzá-
sok váltak szükségessé, melynek kiadásaira a képviselő-testület 
2 000 000 Ft dologi célú kiadási előirányzatot biztosít. 

Javaslat jótékonysági aukció keretösszegének meghatározására 
Veszeli Lajos festőművész kezdeményezésére a balatonalmádi 
művészek jótékonysági aukción ajánlják fel alkotásaikat az októ-
ber 4-i vörösiszap-katasztrófa károsultjainak megsegítésére. Az 
aukció 2010. december 10-én, a Magtárban kerül megren-
dezésre. Az eladott művekből befolyó teljes bevételt a katasztró-
fa károsultjai részére juttatják el a szervezők. Balatonalmádi 
Város Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy 100 000 forintért képzőművészeti alkotást 
vásároljon az Önkormányzat részére. 

ALMÁDI FALINAPTÁR 2011. 
December első napjaiban kerül az üzletekbe Balatonalmádi Vá-
ros 2011. évi falinaptára. A hónapokat ezúttal a városban élő, 
illetve a városhoz kötődő képzőművészek (Fülöp Lajos, Jáger 
István, Tarczy István, Kollarics Erika, Vizer Júlia, Dobos Lajos, 
Szöllősi Máté, Fekti Vera, Hunyady Gábor, N. Csathó Gizella, 
Fábián László, Balogh Ervin és Veszeli Lajos) alkotásai 
illusztrálják. A karácsonyi ajándéknak is kiváló A3 méretű, álló 
formátumú színes naptár a Pannónia Kulturális Központ és 
Könyvtárban, valamint balatonalmádi papír-írószer és hírlapüz-
letekben vásárolható meg. 

FELHÍVÁS 
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltéte-

leiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 
239/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 16.§-a értelmében az egyéb szálláshe-

l y e t (korábban: fizető-vendéglátást) üzemeltető szálláshely-szolgáltató kö-
teles az adott naptári évre vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. 
napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a következőkről: 
- fogadott vendégek száma, 
- a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák száma. 

Az adatokat összesítve, valamint a magyarországi lakóhellyel rendelke-
ző és a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező vendégek szerinti bon-
tásban kell közölni. Az adatszolgáltatás személyes adatokat nem tartal-
mazhat. 

Az adatszolgáltatás teljesítésére az adatlap segédlet letölthető honla-
punkról (www.balatonalmadi.hu/Dokumentumtár/Formanyomtatvá-
nyok), vagy beszerezhető a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségben 
ügyfélfogadási időben (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. fsz. 15. 
fel: 88/542-416). 

Kérem az érintett szálláshely-szolgáltatókat a határidő betartására! 
Ujlakiné dr. Pék Éva - jegyző 

http://www.balatonalmadi.hu/Pokumentumt%c3%a1fjF%c3%b6rmanyomtatv%c3%a1-


Balatonalmádi Turisztikai Egyesület 

ELSŐ LÉPÉS - ÖSSZEFOGÁS! 
2010. NOVEMBER 22. 

Ez az a dátum, amikor megtörtént az első lépés. A Bala-
tonalmádi Turisztikai Egyesület az Almádi újságban megjelent 
felhívása és számtalan e-mail alapján összehívta a város vál-
lalkozóit, szolgáltatóit. 

Nagyon nagy szükség volt rá, mert a turisztikai vállalko-
zók jórészt csak adófizetési és szponzorációs szereplők, a 
desztinációs szintű turizmuspolitika alakításába közvetlenül 
nem vagy csak részben kerülnek bevonásra. Ezért rendkívül 
nagy kényszer és feladat, hogy valamilyen módon a vállal-
kozók is bevonásra kerüljenek egy egységes közös célért tevé-
kenykedő Egyesületbe. Ez a közös cél a TURIZMUS. Mert 
Almádiban valamilyen kapcsolata mindenkinek van a turizmus-
sal. És most még időben vagyunk a következő szezon előtt. 

Most lehetőség nyílt rá, hogy a Turisztikai Egyesülethez 
csatlakozva egy szélesebb érdekeket képviselő, a turisztikai 
szolgáltatókat is tömörítő szervezet alakuljon ki. Ebben a 
szervezetben mindenki egyenlő szavazati joggal rendelkezik. 
Esélyünk van arra, hogy közösen, az utolsó pillanatban meg 
tudjuk állítani a vendégek számának csökkenését, sőt növelni 
tudjuk a látogatottságot. 

Ez nem egyszerű feladat, de tudomásul kell vennünk, 
hogy össze kell fognia az egész város lakosságának és akkor 
sikerülni fog! Egyedül harcolni bármelyik szolgáltatónak nem 
lehet! Nem engedhetjük meg magunknak, hogy tétlenül néz-
zük, hogy bárki is lekörözzön bennünket jobb szolgáltatá-
saikkal, vendégcsalogató eseményekkel, élményekkel, jobb 
reklámokkal, számtalan kiállítási részvétellel. Ugyan nem 
egyszerű, de már többször bebizonyította a Turisztikai 
Egyesület, hogy lehetséges, és sikerült a közös munka ered-
ményeképpen előrelépni. Szükség van minden ember szemé-
lyes részvételére, ötletére, javaslatára, kritikájára, de legfő-
képpen arra, hogy mindenki magáénak érezze ezt a közös célt 
annak érdekében, hogy ne hanyatlásról, hanem fellendülésről 
beszélhessünk. Célunk, hogy közösen, az önkormányzat 
támogatásával meg tudjuk valósítani a sok emberben már 
megfogalmazódott elképzeléseket! 

Nem kevés pénzről is szól a dolog. A pályázati úton 
megszerezhető pénzeszközök az önkormányzat önrészével és 
a tagok tagdíjával együtt igen sok pénz, ami felhasználhatóvá 
válik a közös cél érdekében! Ennek révén szakembereket 
foglalkoztathatunk, akiknek a munkáját számon kérhetjük, a 
vendégcsalogató ötleteket meg tudjunk valósítani és legfő-
képpen rendezvények, nívós kiadványok és sok minőségi 
szolgáltatás segítségével, kiállításokon és más csatornákon 
hirdetni tudjuk magunkat! Hazánkban és külföldön is min-
denkinek tudnia kell Balatonalmádiról és a város ren-
dezvényeiről! Ez egy szállásadónak egyénileg megvalósít-
hatatlan nehéz feladat, számtalan esetben kifizethetetlen. A 
közös reklám olcsóbb, mint az egyéni, és természetesen 
hatékonyabb! Erre is kellett ez a szervezet! 

Az egyesület a tagjait képviseli minden szinten. Azon 
múlik a közeljövőben a turizmus fejlesztése, hogy tudunk-e 
együttműködni? Komoly összefogásra van szükség és fele-
lősségteljes tagsági belépésre, tagdíjfizetésre! Mindenkit 
kérünk, hogy ismerősei körében népszerűsítsék a Turisztikai 
Egyesület által nyújtott lehetőséget. Ezért került sor az ELSŐ 
LÉPÉS megtételére, a kapcsolatfelvételre. Senki nem marad-
hat ki a Turisztikai Egyesület céljainak megvalósításából, akit 
csak egy kicsit is érdekel, hogyan alakul a turizmus. 

Egy rövid mondattal is összegezhetjük: AKI KIMARAD, 
LEMARAD! 

MEGÚJULT A 
TOURINFORM IRODA ! 

Az igen mozgalmas nyári szezon után újabb mérföldkőhöz 
érkezett a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület. A nyertes TDM-
pályázat egyik leglátványosabb projektelemét szeptember végén 
indította el az egyesület. Ennek során teljesen, kívül-belül meg-
újul a Tourinform iroda. Az átalakítás december közepére befe-
jeződik. 

Az átalakítás kapcsán az eddig a turizmusban korlátozottan 
részt vevő vendégek is szabadon, speciális igényeiknek megfele-
lően juthatnak információhoz. A mozgáskorlátozottak akadály-
mentesen jutnak be az információs irodába a látványosan kialakí-
tott bejáraton keresztül. Szabad mozgásukat süllyesztett küszö-
bök, érdeklődésük kielégítését speciális információs pultok se-
gítik. 

A Tourinform iroda nemcsak látványában tudott megújulni 
és megfelelni a modern vendégfogadás feltételeinek. Új számítás-
technikai eszközökkel, a hozzá tartozó modern, a szolgáltatókat 
ig segítő számítógépes programokkal, szállásfoglaló rendszerrel is 
büszkélkedhet a képviselet. Az új bejárat mellett érintőképernyős 
információs pont is kialakításra került, ami wifi- és bluetooth-
kapcsolatot is tud létesíteni a felhasználókkal. 

Rendelkezésünkre áll egy hordozható változat is, amit ha 
kitelepítünk a fesztiválokra, akkor azonnali információhoz jut-
tatja az érdeklődőket éjjel-nappal, ha mondjuk a bluetooth-kap-
csolatot kihasználva letöltenek információkat. 

Más, a városban egyedülálló további szolgáltatásokkal is 
bővítjük palettánkat. A megújult irodában lehetőség lesz márká-
zott ajándéktárgyak vásárlására is. Sok mindent szeretnénk em-
lékül kínálni az idelátogatóknak, ami minőségi, és "Almádi". 

Nagyon sok szeretettel várunk mindenkit a gyönyörűen meg-
újult Tourinform irodába! 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk! 
Tourinform iroda dolgozói 



ÁDVENTI ÚTRAVALÓ 
"Ecce carissimi": "Íme szeretteim", az ítéletnek ama nagy és 

rettenetes napja előttünk áll, elmúlnak a mi napjaink és sebesen 
eljön a mi Urunknak gyönyörűséges Ádventje." Így hívják az 
előénekesek, az ádventi vasárnapok kezdetén a gyertyagyújtás-
kor, egy ősi gregorián dallamra énekelve az Egyház nevében a 
hívőket: lássák meg az Ádventben az élet és a történelem nagy 
Ádventjének képét. 

Adventben az egyház az Úr hármas eljövetelét idézi a hívek 
emlékezetébe. A 2000 évvel ezelőtti történelmi eljövetelét; a 
jelenbéli kegyelmi eljövetelét a szentségek - valóságában; és a 
világvégi, vagyis eszkatologikus eljövetelét. E hármas eljövetel az 
egyház liturgiájában titokzatosan egybefonódik és a hívek szívét 
jótékonyan serkenti, hogy a már "Eljöttre", a most "Érkezőre" és 
a majdan "Eljövendőre" irányuljon figyelme: egyszóval annak a 
Krisztusnak a varasára, aki megkerülhetetlen pont a múlt, a jelen 
és a jövő történelmében élő ember számára. "Ő a Kezdet és a 
Vég, a Szent Erős és Halhatatlan Isten," Az ő színe előtt zajlik 
életünk. Mindenkié, nemcsak a benne hívőké, hanem az Őt 
tagadóké is. 

Szeretjük az Ádventet, amely az idő ritmusában "sebesen", 
éppen akkor tér vissza, amikor legnagyobb szükségét érezzük 
mindannak, ami benne foglaltatik. A készülődés és az ünnep 
minden évben ugyanazzal a gonddal és gondolattal tölt el ben-
nüneket. Az ismétlődés mégsem jár együtt az egyébként, az 
ismétlődő dolgokra jellemző egyhangúsággal, esetleg unalom-
mal, hanem megnyugvást és békét hoz a szívbe. Azért, mert itt 
nem egy "dolog" ismétlődik, hanem a kegyelem ideje tér vissza: 
az Istennel való mély, benső találkozás lehetősége: amely 
különösen a remény hajnalpírjaként dereng föl a "Rorate" misék-
ről hazainduló emberek szeme és szíve előtt. 

A hétköznapok rengeteg izgalma- és váratlan fordulata után 
az ember olyan állandó és biztos pontra vágyik, ahol végre egész 
mivolta megpihenhet: ezt a nagy és áldott nyugalmat hozza meg 
az Istent kereső embernek minden ünnep, de kiváltképpen az 
Advent és a vele egybefonódó Karácsony. 

Ezt a benső élményt kívánom 2010 Adventjében és Karácso-
nyán, szeretettel minden Almádiban élő embernek! 

János atya 

ÁDVENTI GONDOLATOK 
Kellemes, kedves időszak az ádventi. Bár egyre hamarabb 

sötétedik és már délután 5 órakor éjszakai sötét van, de egyre 
több díszes fény gyullad ki. Fénypompába öltöznek a fák, a 
házak, az utcák, és fénnyel telik meg a környezetünk. És ezek a 
fények jeleznek valamit: az igazi fény eljöttét! Az örök élet fénye 
eljött a halál sötétségében élők közé, hogy életet adjon, hozzon! 
A mennyei fény eljövetelére, az Isten Igéjének testté tételére 
emlékezünk karácsonykor. 

Advent az Úr eljövetelének előkészületi ideje, hogy önvizs-
gálattal, megtéréssel és megszentelő, örök életet adó szavára 
figyeléssel várjuk az Úr érkezését! 

Áldott készülődést, békés karácsonyt! 
Isó Zoltán 

"EMBERRÉ LETT, HOGY 
ISTENIVÉ TEGYEN MINKET" 
Szeretettel köszöntök minden olvasót! Advent tájékán, kará-

csony küszöbén a nagy sürgés-forgás ellenében is, ha kell, jó, ha el 
tudunk egy kicsit csendesedni és arra gondolni, hogy valójában mit 
is jelenthet nekünk, de az egész világnak is az Úr Jézus Krisztus 
születése. 

Kétezer évvel ezelőtt Isten angyala meglátogatott egy názáreti 
nagyon fiatal lányt, aki egy József nevű ács eljegyzett menyasz-
szonya volt. Tényként közölte vele, hogy szűz méhében fog megfo-
ganni a várva várt Messiás, Izrael Megváltója, az Istennek Fia. Attól 
a pillanattól kezdve, hogy erre a nemes feladatra kiválasztott lány 
azt válaszolta Istennek, hogy "legyen nekem a te beszéded szerint," 
az egész világ nem szűnt meg e csodálatos fogantatás titkáról és 
céljáról beszélni. Teológusok, filozófusok, különféle tudósok 
próbálják mind a mai napig megfejteni és megérteni a titkok titkát. 
De nemcsak a kíváncsi emberi elme fáradozik ezen, hanem maguk 
az angyalok is epekedve vágyakoznak betekintést nyerni a megváltás 
hatalmas művébe, aminek gyöngy kapuja Jézus szeplőtlen fogan-
tatása és betlehemi megszületése. 

János evangélista is ezzel kezdi evangéliumát: "És az Ige testté lett!" Athanasziosz (296-373) IV. századi egyházatya azt állítja, hogy Istennek "az emberiség megromlása után nem volt más megoldása a 
teremtés eredeti rendjének helyreállítására, mint a megtestesülés. Az Ige "emberré lett, hogy istenivé tegyen minket." 
A kereszténységet a pogány bírálói az ókortól kezdve mind-

untalan bírálták, kezdetben azzal, hogy műveletlen később azzal, 
hogy nem képes együtt haladni a korral. Már maga Pál apostol is 

rámutatott világnak eme provokatív kihívására, amikor így ír: 
"A zsidók csodajeleket kívánnak, a görögök bölcsességet követelnek, mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük. Ő a zsidóknak ugyan 
botrány, a pogányoknak meg balgaság, a meghívottaknak azonban, akár zsidóknak, akár görögök: Krisztus, Isten ereje és Isten böl-

csessége." Sőt tovább megy, amikor azt írja, hogy "látványossága let-
tünk a világnak, úgy angyaloknak, mint embereknek." 

De figyeljünk csak! Athanasziosz az Ige testté válásában a 
teremtés eredeti rendjének helyreállításáról beszél. A következő 
mondata azonban már túlmutat azon, mintha Isten valami régit 
akarna megjavítani és az istenivé teremtett emberről beszél. Ez több 

mint egy meglévő rendnek a helyreállítása. Az istenivé teremtett 
ember teljesen új. És úgy, hogy a föld porából való ember csakis az 
őt körülvevő fizikai, természeti, biológiai és szellemi világával együtt 
tekinthető embernek, éppen így az új ember is, azzal a különbséggel, 

hogy az őt körülölelő világ is részesül a megváltásból, azaz Isten új 
teremtéséből együtt az emberrel. Szilárd ígéretünk van erre. 

Mindez, vagyis a világ megváltása, újjá teremtése azzal vált elkez-

dődött, feltartóztathatatlan folyamattá, és megmásíthatatlan törté-
nelemmé, hogy Isten, egyszülött Fiában emberré lett és köztünk 

lakozott. Az apostolok tanúságtétele szerint pedig Jézus Krisztus 
megváltói áldozatával, mennybemenetelével és a Szentlélek elbo-
csátásával folytatódott. Azt, amit még az angyalok sem láthatnak, 

általa újjászült, vagy újjáteremtett embernek. És nemcsak megmutat-
ja, de el is végzi Isten az ő teremtő munkáját az ő választottjaiban. 



Fotó: M
ilos József 

Ezt így mondja el nekünk János: "Valakik pedig befogadták őt, 
hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az 
ő nevében hisznek." 

Ki a bölcs, aki versenyre kelhetne az Isten bölcsességével? Ki 
magyarázhatná meg a megmagyarázhatatlant? Így, amikor végre 
belátjuk, hogy nincs eszköztárunk, amivel befoghatnánk az Istennek 
csak egyetlen titkát is, akkor alázattal fogadjuk el azt, ahogyan Isten 
Fia maga írja az ízeinkbe az Élő Isten akaratát. 

Ezt mondja nekünk, karácsony szent titkának ünnepén is, hogy 
"vegyétek, egyétek, ez az én testem (...)!" Úgy gondoljuk, hogy noha 
Krisztus megtehetné azt is, hogy a búzába lakozzon, amelyet lisztté 
őrölnek, hogy ostyát, vagy kenyeret készítenek belőle, Ő azonban 
nem a liszt, vagy a bor anyagában, matériájában akar megdicsőülni, 
hanem azokban a híveiben, akik, noha kenyeret esznek, és bort isz-
nak, mégis egyedül az Isten Fiában bíznak, aki az Istennek jobbján 
uralkodik e világon. Mi református keresztények nem imádjuk a 
kenyér és bor színei alatt magát a sákramentumot, a krisztustestet, 
de imádva imádjuk Krisztust, aki egyfelől a mennyekben van. 
Istennek jobbján és ugyanakkor az Ő Szent népe közt is lakozik, az 
anyaszentegyházban, az élők szent gyülekezetében. A reformáció 
ebben a tekintetben visszatért a dinamikus üdvtörténeti felemel-
kedés biblikus gondolatához, amely az Isten személyes munkája, 
amiben a szentháromságbeli üdvrendet tárja föl, és amely egy reális; 
ontológiai folyamat, ami történetesen éppen a megtestesüléssel kez-
dődik, és a világ istenivé tételével végződik. Ebben a végső betelje-
sedéséhez tartó folyamatban pedig keresztény gyakorlatnak semmi-
féle szerepe nincs. Győzelmesen először Jézus Krisztus feltámadásá-
ban mutatkozott meg, beteljesülése pedig akkor lesz, amikor Krisz-
tus ismét meg fog jelenni, hogy megszentelt egyházát magához ve-
gye. Akkor lesz az, hogy mindenben hasonlatossá leszünk Ő hozzá! 

A református tanítás szerint a sákramentum, - a búzából való 
kenyér és a szőlőből való bor - a papi szolgálat révén, annak hite, 
vagy a gyülekezetnek ez irányú hite által - nem változik át Krisztus 
valóságos testévé és vérévé. Mi azt hisszük, hogy az élő gyüleke-
zetben van jelen az örökkévaló és élő Krisztus. Azt hisszük, hogy Ő 
a Szentlélek által kiben-kiben személyesen munkálkodik, hogy 
választott szentjeit mindenben önmagához hasonlatossá tegye, Isten 
fiaivá tegye, a Krisztus testének élő tagjaivá tegye. A krisztustest 
tehát nem magában a sákramentumban lesz a Krisztus (élő) teste, 

hanem az üdvözített gyülekezetben, annak élő tagjaiban. Ezt 
Krisztus feltámadásának ereje végzi el, a lelkészi szolgálat csak rámu-
tat Isten eme teremtő munkájára, de nem idézheti elő azt, mivel az 
teljesen Isten műve! Istennek nincs se társteremtője, se társmegváltó-
ja az emberek között. Ahogy nem volt kezdetben, úgy most sincs. De 
ahogy az angyaloknak alávetett elmúló világ teremtésekor némely 
angyal szemlélhette a teremtve alkotó Istent, úgy mi is szemlélhetjük 
Őt a Szentlélek által, amikor velünk együtt mindent újjáteremt. 

Mi azt hisszük, hogy a Krisztus; szent teste jelképeképpen el-
fogyasztott kenyér és bor a természet útján a biofizikai testünk 
elválaszthatatlan részévé válik, felszívódik a Vérünkben, és sejtjein-
ket táplálja, életerői adva nekünk. Hasonlóképpen ehhez, a feltá-
madott és megdicsőült Krisztus a hit és a Szentlélek által nem csak 
újjászüli és -teremti romlandó létünket, de már abban a pillanatban 
táplálja az örök üdvösségre azt, amikor hittel magunkhoz vesszük a 
szent jegyeket. És amint a kenyeret és bort többé senkinek a testéből 
és véréből ki nem lehet venni, hogy abból ismét kenyeret és bort 
készítsenek, éppen úgy bennünket sem lehet soha többé kitépni 
Krisztus élő testéből, mert annak annyira szerves részeivé váltunk, 
hogy a mi fejünk, mi pedig testének tagjai lettünk. Mi ezt az átvál-
tozást hisszük, amikor többek közt karácsonykor is részesülünk az 
úri szent vacsorából. 

Kívánom, hogy 2010 karácsonyán az igaz hit által sokan megta-
pasztalhassák a Krisztushoz való tartozásuk örömét és békéjét. Így 
legyen áldott ünneplésünk! 

Faust Gyula 
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ERDÉLYI ZARÁNDOKÚT 

Hattagú almádi küldöttség tette tiszteletét november végén Er-
délyben, ahol Farkaslakán megkoszorúztuk Tamási Áron sírját és a 
mellette álló újonnan állított ezeréves emlékművet. Csíkszeredában 
meglátogattuk Balatonalmádi város hathatós segítségével tanuló tehet-
séges csángó gyermeket, Gyurka Oktáviánt az "együttlakóban", utána 
felmentünk a csíksomlyói kegytemplomba, s imádkoztunk Makovecz 
Imre millenneumi templomában is. Tusnádfürdő polgármesterével, 
Albert Tiborral, a város képviselő-testületének tagjaival, Balázs-Hege-
dűs József főtisztelendő atyával, a kopjafát készítő kászonújfalui Aczél 
Józseffel, környékbeli barátainkkal, s a hozzánk csatlakozó felsőzsolcai 
kórussal tárogatóstól, tangóharmonikástól vonultunk fel arra a kegy-
helyre, amelynek a bejáratánál a felújítás előtt még egy felirat is figyel-
meztetett a szép székelykapun: "Ha jó magyar akarsz lenni, előbb 
székellyé kell válnod." 

A balatonalmádi kopjafánál Keszey János, polgármester úr kö-
szöntötte elsőként az egybegyűlteket, majd Czuczor Sándor címzetes 
igazgató mondott ünnepi beszédet. Ezek után került sor a kopjafa fel-
szentelésére, majd Albert Tibor úr, Tusnádfürdő polgármestere szólt 

szépen s emlékezetesen. Az esemény méltó zárásaként a jelenlévők 
elénekelték a székely himnuszt, a magyar himnuszt és a régi magyar 
himnuszt - azaz a Boldogasszony anyánk kezdetű imát, amelyet 1903-
ig énekeltek hivatalos eseményeken, de azért itt és most is meg kell 
jegyeznünk, hogy csak 1990-ben tette Kölcsey ódáját az országgyűlés 
kötelező érvényűvé egyszer s mindenkorra... 

Az alábbiakban az ünnepi beszédből közlünk részleteket: 
"Csak törpe nép felejthet ős nagyságot, Csak elfajult kor hős elő-

döket. A lelkes eljár ősei sírlakához, S gyújt régi fénynél új szövétneket. 
S ha a jelennek halványul sugára: A régi fény ragyogjon fel honára!" A 
Balatonfelvidéket imádó Garay János költő felnézett Erdélyországra is, 
de mégis egyben látta Nagy- és Kis-Magyarországot. Vezérhangként 
választom tehát a majd kétszáz éve született látnók sorait, amikor kö-
szöntöm az itt megjelent hölgyeket és urakat, a főtisztelendő atyát, s 
mindenkit a Királyhágon innen és a Királyhágon túlról, nagyon túl-
ról... 

2 
Testvéri vezeklésül, magyar zarándokként érkeztünk ma ide a 

Nyergestetőre, ahová a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kol-
légium diákjaival és tantestületével együtt rendszeresen visszatérünk. 
Tisztelegni jöttünk, jövünk s kell még jőnünk ide a Kászoni és Csíki-
medencét elválasztó hegygerincre, amíg csak élünk, egészen addig, 
amíg az egész nemzet gerince ki nem egyenesedik. Hiába nem ludasok 
az új nemzedékek a "libás" totyogásban s a "böszme" nemzettagadás-
ban, illetve a félévszázados elhallgatottságban, mégis el kell zarádokol-
ni ide a csíki fenyők oszladozó ködfelhői közé. Nem lehajtott fejjel, 
nem szégyenkezve, hanem emelt fővel, mert emelt fővel többet látunk, 
emelkedett szívvel pedig jóval többet érzünk. 

Nem elsőként, s nem is utolsóként járunk ezen a tájon, ahol 
legalább háromszor hárították el fejünk fölül a reánk támadó veszedel-
met, legyen az tatár, török vagy orosz sereg, de a hősöknek emléket a 
helybeliek nem állíthattak soha. Háromszázan estek el legutóbb - azaz 
1849. július 5-én, Gál Sándor parancsnok székely katonáinak hősi 
helytállása nyomán, miközben a cári sereg többszörös veszteséget 
könyvelhetett el. Vajon miért nem csodálkozunk el ezek után azon a 
székely viccen, amikor felmegy Áron a nyergestetői gerincre oszt jön 
le sebesen jelenteni, hogy nagy a baj. Hitetlenkedik Mózsi, oszt legott 
felhág ő a tetőre, s üstökét sűrűn vakargatva kászálódik lefelé a völgy-
be. Hát baj az van, tényleg van baj, sőt nagy baj van - jelenti a többi-
eknek. Nocsak no, horkannak fel erre az öregek is. Hát egymillió kínai 
sorakozott fel a gerinc túloldalán. Az már tényleg nagy baj, morran rá 
a legöregebb székely: hogy a fenébe fogjuk mindegyiket eltemetni? 

Bizony, nem elsőként és nem legutolsóként járunk ezen a tájon, 
mert az emlékezetes romániai forradalom első napjaiban már útra kelt 
egy jeles balatonalmádi polgár, név szerint Veszeli Lajos festőművész, 
hogy egy kamion élelmet hozzon Sepsiszentgyörgyre Veszprém 
megyéből itteni testvéreinknek. Úttalan utakon, három napon át uta-
zott teljes létbizonytalanságban, hogy ideérhessen a rohamtempóban 
gyűjtött adományokkal. Igen, huszonegy éve, már járt errefelé egy ba-
latonalmádi, akire Sylvester Lajos író, Gajzágó Márton akkori pol-
gármester, s Farkas Árpád költő mind a mai napig emlékezik szóban, 
írásban és lélekben. Nos, ezért is kötelességünk nékünk erre járnunk 
mindazóta, s minél többször, annál jobb! Nézzük is talán meg a szé-
kelykapuk feliratát "Őseidnek szent hitéhez, Nemzetséged gyökeréhez, 
Testvér te ne légy hűtlen Soha!" 

Fotók: Agg Z. Tamás 



Végezetül hadd idézzem a gimnáziumunkban is járt Kányádi Sán-
dor költő 45 évvel ezelőtt írt Nyergestető című versét, amely gyer-
mekkora regélőjére, Gaál Mózesre is emlékeztet, s nálam jóval többet 
mond mindannyiunknak: 

//"Csíkországban, hol az erdők // zöldebbek talán, mint máshol, // 
ahol ezüst hangú rigók // énekelnek a nagy fákon, // s hol a fenyők 
olyan mélyen // kapaszkodnak a vén földbe, // kitépni vihar sem tudja 
// másképpen, csak kettétörve, // van ott a sok nagy hegy között // egy 
szelíden, szépen hajló, // mint egy nyereg, kit viselne // mesebeli óriás 
ló. // Úgy is hívják: Nyergestető; // egyik kengyelvasa: Kászon, // a 
másik meg, az innenső, // itt csillogna Csíkkozmáson. // Nemcsak szép, 
de híres hely is, // fönn a tetőn a nyeregben // ott zöldellnek a fenyőfák 
// egész Csíkban a legszebben, // ott eresztik legmélyebbre // gyökerüket 
a vén törzsek, // nem mozdulnak a viharban, // inkább szálig ket-
tétörnek. // Évszázados az az erdő, // áll azóta rendületlen, // szabad-
ságharcosok vére // lüktet lenn a gyökerekben, // mert temető ez az 
erdő, // és kopjafa minden szál fa, // itt esett el Gál Sándornak // száznál 
is több katonája. // Véres harc volt, a patak is // vértől áradt azon 
reggel. // Támadt a cár és a császár // hatalmas nagy hadsereggel. // De 
a védők nem rettentek // - alig voltak, ha kétszázan - , // álltak, mint a 
fenyők, a harc // rettentő vad viharában. // Végül csellel, árulással // 
délre körülvették őket, // meg nem adta magát székely, // mint a 
szálfák, kettétörtek. // Elámult az ellenség is // ekkora bátorság láttán, 
// zászlót hajtva temette el // a hősöket a hegy hátán. // Úgy haltak meg 
a székelyek, // mind egy szálig, olyan bátran, // mint az a görög három-
száz // Termopüle szorosában. // Nem tud róluk a nagyvilág, // hőstet-
tükről nem beszélnek, // hírük nem őrzi legenda, // dicsőítő harci ének, 
// csak a sírjukon nőtt fenyők, // fönn a tetőn, a nyeregben, // s azért 
zöldell az az erdő // egész Csíkban a legszebben." 

Az utolsó szó jogán hadd köszönjem meg, hogy egyrészt itt lehet-
tem, másrészt, hogy még beszédet is mondhattam egy össznemzeti 
zarándokhelyen az emlékező balatonalmádi polgárok nevében. Külön 
köszönet illeti Harsányi László urat, akinek rokonai és barátai, sőt 
vezetése nélkül ez a büszke kopjafa ma nem állhatna itt, Csáki Gábor 
urat, a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Líceum tanárát, aki talán több-
ször járt Balatonalmádiban, mint mi errefelé. Utoljára, de nem utolsó 
sorban, le a kalappal Száfta András alpolgármester úr előtt, akit én 
személyesen Dr. Szűcs Sándor jegyző urunk erdélyországi reinkarnáló-
dásának tartok - olyannyira, hogy legújabb címét is jómagam adomá-
nyoztam: "az Európai Unió legjobban tangóharmonikázó alpolgár-
mestere". 
Tusnádfürdő, 2010. november 20. Czuczor Sándor Fo
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TALÁLKOZÁS BALATONALMÁDI CSÁNGÓ 
"KERESZTGYERMEKÉVEL" 

Tavaly döntött úgy a képviselő-testület, hogy csatlakozik a "Legyen Ön is keresztszülő" prog-
ramhoz, és támogatja egy moldvai csángó gyermek középiskolái tanulmányait. A lábnyiki 
Gyermekek Házának tanára, Orbán Attila segített kiválasztani a Magyarfaluban lakó Gyurka 
Oktáviánt, aki immár másodikos tanulója a csíkszeredai Kós Károly Építészeti Szakközépiskolának. 
Családi körülményeiről annyit kell tudni, hogy árva gyermek, szüleit korán elvesztette, négy 
testvére van, a legidősebb Bukarestben dolgozik, a többiek otthon, Magyarfaluban élnek. 

Rendszeresen érkező levelem keresztül már megismertük "keresztgyermekünket", de személyes 
találkozásra csak most nyílott lehetőség, amikor küldöttség utazott Székelyföldre városunk Nyer-
gestetőn felállított kopjafájának felszentelésére. A találkozóra november 19-én került Sör Csík-
szeredában, a csángó diákokat elszállásoló Székely Károly Iskolaközpont Bentlakásában (a kollégiu-
mot hívják így Székelyföldön). Oktávián, becenevén Okti szobájában heten laknak, mindannyian 
Magyarfalusiak, így könnyű volt a beilleszkedés. 

Okti - akit mindannyian kedves, szimpatikus fiúnak találtunk - szorgalmasan válaszolt kérdé-
seinkre, amelyek főként személyes körülményeire, kedvelt és kevésbé kedvelt tantárgyaira 
vonatkoztak. Találkoztunk azzal a fiatal pedagógussal, Imre Hajnallal is, aki intézi a csángó tanulók 
ügyes-bajos dolgait és segíti őket hozzászokni a számukra új környezethez. Szeretettel beszélt a rábí-
zott gyermekekről, dicsérte Oktit, aki hamar megkedvelte az iskolát, és a tanulmányait is ered-
ményesen végzi. 

Küldöttségünk nem ment üres kézzel, városunk digitális fényképezőgéppel, s Balatonalmádit 
bemutató könyvekkel ajándékozta meg "keresztgyermekét", meg egy kis hazai süteménnyel, 
édességgel, hogy a szobatársak is jó szívvel gondoljanak ránk. A személyes találkozó után remél-
hetően arra is lesz majd lehetőség, hogy Okti Balatonalmádival is megismerkedhessen az egyik 
nyári szünetben. 

Bálint Sándor 



KARÁCSONY 2010. 
Karácsonyi számunkban két riportot osztunk meg Önökkel, a fő 

kérdésünk mindkét riportalanyunk számára ez volt: "mi-
ben segíthetünk?". E sorok írója sok mindenre számított, de 
erre az önzetlen hozzáállásra, és ilyen - első hallásra egyszerű -
kérésekre, amit a megszólítottak részéről tapasztalt, hát... erre nem. 

Szaloncukor és narancs. Ennyit kér tőlünk Sajtos Ildikó, a 
Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője. Aki fél 
kilót tud vinni ezekből a csemegékből, annak is örülnek, aki többet, 
azt is van hova kiosztani. 

Tudták Önök, hogy Almádiban több, mint 700 ember szenved 
hiányt ezekből a karácsonykor megszokott és általában természete-
sen a fa alá kerülő finomságokból? 

Idősek, magányosak, hajléktalanok, nagycsaládosok és kiscsalá-
dosok. Mindegy az összetétel, mert ez a szám magáért beszél. 

Kérünk mindenkit, aki megteheti, hogy Veszprém felé haladva, a 
berényi Posta melletti Családsegítőhöz kanyarodjanak be, és adják le 
náluk ezeket az ünnephez alapvetően szükséges dolgokat, hogy 
minél több embernek lehessen minél szebb a karácsonya! 

Próbáljunk meg együtt tenni azért, hogy városunkban minden 
házban és lakásban legyen szaloncukor és narancs! 

Annak a néhány vállalkozónak, akik már a cikk megjelenése előtt 
kérésemre felajánlották hozzájárulásaikat a cél érdekében, ezúton is 
szeretném kifejezni hálás köszönetemet: Sz.M. 

A kicsit hosszúra nyúlt bevezető után pedig jöjjenek a riportok: 
Az Önkormányzat, az Együtt Egymásért Nyílt Közalapítvány és 

a Polgárőrség idén is már novembertől készül a rászorulók kará-
csonyát szebbé, vagy legalábbis könnyebbé tenni. 

Balogh Csabát, mint az Alapítvány és a Polgárőrség helyi szer-
vezetének alelnökét kerestük meg, hogy munkájukban milyen segít-
séget fogadnának szívesen a lakosságtól, a helyi vállalkozóktól. 

Balogh Csaba: 
- Városunkban 1200 hetven év feletti állandó lakhellyel ren-

delkező ember él. Karácsony előtt már évek óta megajándékozzuk 
őket. Régebben ajándékcsomagot kaptak, ezt váltotta fel a 2000 Ft-
os ajándékutalvány, amit az Alapítvány az Önkormányzat támo-
gatásával az idén is átad az időseknek. A jegyeket december 17-ig 
lehet átvenni az Önkormányzatnál. 

Nem csak karácsonykor, és nem csak az időseknek, hanem egyéb 
rászorultaknak is igyekszünk segíteni egész évben. Működési sza-
bályzatunk szerint a krízishelyzetben lévőnek pénzbeni tüzelőtámo-
gatást, vagy tűzifát viszünk, szükség szerint konyhakész állapotban. 

Minden évben az ünnepek ideje alatt, valamint a leghidegebb 
napokban a polgárőrség, és a rendőrség közösen keresi fel az egyedül 
élő idős embereket, külö-
nösen azokat akik a köz-
ponttól távol laknak. Így is 
vigyázva arra, hogy illeték-
telenek ne tudják őket ki-
használni. 

A hajléktalanok eseté-
ben is a fentiek szerint já-
runk el, szükség esetén me-
leg teát is viszünk részükre. 
Ez évi megszervezésére 
egyeztető megbeszéléseket 
folytatnak az érintettek. 

Azt kérnénk a lakos-
ságtól, hogy járjanak nyi-
tott szemmel, és ha krízis-
helyzetben lévő embertár-
sunkról szereznek tudo-
mást, azt jelezzék nekünk, 
a rendőrség 112 ingyenes 
segélyhívó, vagy a 06-30-
216-5059 számon. Sokat 
segíthetnek, ha magányos 
szomszédjukkal jó szívvel 
elbeszélgetnek, mert a 
magányos ember az ün-
nepek környékén fokozot-
tan érzékeny akkor is, ha 
ezt konkrétan nem jelzi. Az 
érdeklődéssel, figyelemmel 
többet segíthetünk, mint 

sokan gondolnák. Mindig vigyázzunk arra, hogy ezek a beszélgetések 
soha ne legyenek tolakodó jellegűek. 

A vállalkozóktól, minden embertől, akinek lehetősége van arra, 
hogy másokon segítsen szívesen fogadunk pénzbeli adományt szám-
lánkra: 11748083-20014146, illetve étkezési jegyeket, amire már az 
elmúlt években is volt példa. Reméljük, hogy az idén is megtaláljuk 
azokat az embereket, akiknek az ünnepeket kicsit kellemesebbé 
tudjuk tenni. Higgyék el kedves balatonalmádi lakosok, a mi kará-
csonyunk is sokkal csillogóbb és szeretetben gazdagabb lesz, ha úgy 
ülünk a karácsonyfa alá, hogy segítettünk a rászorultaknak. Ebben a 
szellemben kívánok mindenkinek Áldott és szeretetben gazdag 
karácsonyi ünnepeket, és Boldog Új Esztendőt. 

Sajtos Ildikó: 
Mint minden évben, idén is összegyűjtöttük azoknak a szer-

vezeteknek az elérhetőségét, akik tudnak segíteni a rászorultakon. A 
lelki segélyszolgálat ingyenes hívható 24 órában. Ezeket a telefon-
számokat e lap hasábjain megtalálhatja az olvasó. 

Szeretném kiemelni, hogy a két ünnep közötti krízisidőszakban 
ügyeletet tartunk, akinek szüksége van rá, keressen minket bátran. 

A tavalyi évhez hasonlóan meghitt karácsonyi ünnepségeket 
szervezünk, kaláccsal, gyümölccsel, szaloncukorral várjuk intézmé-
nyünkben azokat, akik csak így, a mi karácsonyfánk alatt tudnak 
ünnepelni. 

A Nagycsaládosok Egyesületével karöltve ötszáz rászorulónak 
most osztottunk ki két és fél tonna élelmiszert. Nagyon hálások 
voltak az emberek, hosszú sorokban jöttek a kisgyermekes családok, 
középkorúak, idősek, hajléktalanok. 

Nagyon jó dolog, hogy 15 embernek az ünnepek alatti teljes 
étkeztetését oldja meg a város a mi közreműködésünkkel. 

Amit még fel tudunk ajánlani, hogy akinek nincs ruhája, taka-
rója, - mert sajnos ilyen szinten vannak problémák - , jöjjön be hoz-
zánk. Biztosan fogunk olyan szervezetet találni, aki ott és akkor 
orvosolja a bajt. 

Nagyon sok kliensünk van, ezzel szemben pedig csak egy szűk 
kör az almádi vállalkozók között, aki tényleg mindig segít. Szomorú, 
hogy ez a kör nem bővül, és mindig ugyanazokat az embereket kell 
megkeresnünk kéréseinkkel. Gyakran már mi érezzük kényel-
metlenül magunkat emiatt. 

Azt kérnénk a lakosságtól, hogy aki megteheti, akár fél kiló sza-
loncukorral, gyümölccsel jöjjön be hozzánk. Adományaikról átvételi 
elismervényt adunk, és szigorú nyilvántartást vezetünk. Szeretném 
hangsúlyozni: nálunk nem fordulhat elő az, hogy nem a legjobban 
rászorultak kezébe kerül a ránk bízott ajándék. 

Sz. M. 
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ADVENT AZ ÓVODÁBAN -
KARÁCSONYA CSALÁDBAN 

Hosszú évek óta hagyományként őrizzük egyik legszebb 
ünnepünkre való közös várakozásunkat: az Advent időszakát. 
Ezt szeretnénk megismertetni az érdeklődő olvasókkal. 

Szeretnénk magunkat távol tartani az üzletek, bevásár-
lóközpontok sugallta vibrálástól. Mi inkább az ünnepvárás 
csendes izgalmát, a várakozásteljes készülődés hangulatát 
próbáljuk megteremteni a gyerekek számára. Mindezt ter-
mészetesen szorosan a szülőkkel, családokkal együttműködve 
- ezt másképpen nem is lehetne. Advent kezdetétől ennek 
jegyében telnek a napjaink. 

Karácsonyi hangulatú zenei aláfestés mellett barkácso-
lunk, dekorálunk, ünnepivé varázsoljuk a környezetünket. 
Minden nap egy kicsit hozzáadva, hogy az időszak végére, 
Karácsonyra teljesedjen ki a folyamat. Advent hetei alatt 
fokozatosan ráhangolódunk az igazi 'csodára', az ünnep 
lényegére, a szeretet erejére. 

A csoport adventi koszorúján a gyertyákat mindennap 
meggyújtjuk, miközben ünnepi hangulatban verseket, éne-
keket, meséket, tör téneteket mondunk az emberségről, 
egymásra figyelésről, a szeretetről, a családról... . 

A felnőttek meglepetésként zenei-, illetve bábelőadással is 
fokozzák a hangulatot. Ebben az időszakban a templomba is 
ellátogatunk az ovisokkal. 

Ahogy telnek a napok, hetek, ahogy közeledik az ünnep, 
a gyerekek egyre inkább ráhangolódnak, egyre bátrabban 
adják elő dalainkat, verseinket, egyre több dísz készül az 
otthoni fenyőfára, amelyeket folyamatosan visznek haza. 

Az utolsó napon az óvodában készített karácsonyi ajándé-
kokat viszik haza a gyerekek, amelyekkel meglepik a csalá-
dokat. 

Minden nap kibontunk az adventi koszorú mellett egy-
egy csomagocskát, amelyben a szülők és az óvónénik által 
összegyűjtött, készített apróságokat találnak a gyerekek. 
Adventi naptárt is készítenek az óvónénik a csoportokban. 
Nálunk például 24 kiscsizma kerül a falra felakasztva Advent 
elején. Ahogy telnek a napok, egyre fogynak a kiscsizmák, a 
helyükre pedig fenyőfák kerülnek. Más csoportokban más-
képpen jelzik az idő múlását, az ünnep közeledtét. 

Ünnep Óvodánkban, amikor Advent második, vagy har-
madik hetében délután meghitt félhomályban az Anyukákkal, 
Apukákkal közösen gyújtjuk meg a gyertyákat a koszorún. 
Ilyenkor a kisebbek édesanyjuk ölében, a nagyobbacskák a 
szőnyegen ülve, csillogó szemekkel éneklik a már jól ismert 
énekeket, mondják a verseket, osztják meg velünk gondo-
lataikat. Kibontjuk az aznapi adventi csomagot is: vajon mi 
kerül ki belőle? Nagy az izgalom! Aznap délelőtt meglepetéssel 
is készülünk a gyerekekkel: süteményt sütünk közösen, így is 
kedveskedünk a vendégeinknek. 

Ajándékot, játékot nálunk a Mikulás hoz december 6-án, 
aki az ablak alatt elsuhan, vagy be is tér egy rövid időre? Ó 
jóságos, és szeret minden kis- és nagy gyereket. 

De az igazi varázslat december 24-én este, a családban 
történik! 

Nem az áruházban, nem a köztereken, nem az óvodában, 
hanem ott, ahol mindannyian megélhetjük a hétköznapokban 
ünnepnapokon az igazi egymásra figyelést, szeretet érzését, 
ami nem múló, nem pillanatnyi, hanem "itt, nálunk, o t thon a 
miénk"... 

Mi abban tudunk segíteni a gyermekeinknek, s családjaik-
nak, hogy ezzel a varázslatos várakozással, készülődéssel 
fokozzuk az otthoni ünneplés hangulatát - nem elcsépelve az 
ünnep és a szeretet jelentőségét. Hogy ne váljon hétköznapivá 
a legszebb, legvárakozásteljesebb, legfontosabb ünnepünk. . . 

Ezúton kíván minden családnak békés, boldog Karácsonyt: 
az Óvodák Nevelőtestülete. 

ESÉLYÓRA 
A GYÖRGYI DÉNES 

ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 
(Balatonalmádi) 

Veszprém megyében 2008 óta az Esélyek Háza szervezi a komplex 
esélyórákat az általános és középiskolákban, de jártunk már óvodában is 
ennek a programnak a keretében. Fiam, a balatonalmádi Györgyi Dénes 
Általános Iskola 7. osztályos tanulója. Osztályfőnöke úgy ítélte meg, 
hagy hasznos lenne a gyerekek számára, ha megismerkedhetnének a hal-
lássérültek világával. 

2010. november 12-én, pénteken délelőtt az: 5. órában, az Osztály-
főnöki órán került sor az interaktív előadásra, amely a siketek eletéről, a 
jelnyelvről, a siket kultúráról szólt. Magam is hallássérült vagyok és jel-
ben kommunikáló előadó. Kissné Berta Rozália jelnyelvi tolmács segí-
tette a kommunikációt. Filmvetítéssel egybekötött interaktív órát tartot-
tak: Megmutattuk, mi a különbség a siket és a nagyothalló ember kom-
munikációjában. A gyerekek kipróbálhatták a szájról olvasást, egy kicsit 
belekóstolhattak a nagyothallás állapotába, és néhány jelet is megtanul-
tak. Érdeklődőek, nyitottak voltak, a mindennapi élettel járó nehéz-
ségekre éppúgy kíváncsiak, mint a különleges kommunikációra, 
Leginkább és leghitelesebben a gyerekek megfogalmazásai mutathatják 
meg az ESÉLYÓRA sikerét, ezért itt a hetedikes osztálytársak Vélemé-
nyéből idéznék néhányat: 

"... Most mar mi is atérezzük, mit is jelent a hallássérültség és a 
nagyothallás. Már nemcsak elmegyünk egy olyan öregember mellett, 
hanem segítünk is neki. Megláttuk: nehéz szíjról olvasni.... Ez az óra 
nagyon tetszett." (Braun Dóra) 

''Ez az óra nagyon hasznos volt. Rámutattak arra, hogy ezeknek az 
embereknek a hétköznapjaik akár ugyanolyanok is lehetnek, mint így ép 
emberé, de sajnos előfordulhatnak nehézségek pl. a bevásárlásnál vagy 
ügyintézésnél. A hallássérült embereknek hivatalos dolgoknál (pl.: 
rendőrségen, postán való dolgok elintézéséhez) leggyakrabban jeltolmács 
kell." (Tátrai Martin) 

"Szerintem nagyon tanulságos volt az óra. Sok új információt szerez-
tem a hallássiérülr emberekről. Az is érdekes volt, amikar befogott füllel 
kipróbáltuk a nagyothallást, és megpróbáltunk szájról olvasni. Meglepő 
volt, hogy csak fél tucat iskola van Magyarországon a hallássérült gyere-
keknek. Megtapasztaltuk, hogy milyen égy hallássérült mindennapi élet." 

(Gáspár Marcell) 

"Találkoztam már siket emberekkel, de most értettem meg hogy milyen 
rossz lehet nekik, és ezért nem szabad őket bántani (kinevetni). Semmiben 
nem különböznek tőlünk, és ha ilyen emberekkel találkozunk, abban segít-
sünk nekik..." (Back Dominik) 

"Jó volt, hogy láthattuk, hogy a siketek milyen nyelvet használnak, i s 
milyen érdekes ez a nyelv. Eddig azt hittem, hogy csak veleszületett hal-
láskárosodás van, de nem, ezért vigyáznunk kell a hallásunkra, i s remé-
lem, hogy valamikor megtanulhatom a jelnyelvet:" (Erdély Nikolett) 

"Tetszett az óra, mert sokat tanultam belőle és úgy gondolom a töb-
biek is. Jó, hogy van ilyen, mert legalább egy kicsit átérezzük a siketek 
vagy a nagyothallók helyzetét. Úgy gondolom, hogy a siketek is tudnak 
teljes életet élni. Nekik csak kezdetben hátrány, hogy nem tudnak beszél-
ni, de ha megtanulnak jelelni, ugyanúgy kommunikálhatnak, ugyanúgy 
élhetnek, mint mi. Nagyra tartom ezeket az embereket, mert ők küzdöt-
tek, küszködtek, de így is boldogok." (Bendicsek Bendegúz) 

"Ez az Óra szerintem még azért volt hasznos, mert sok olyan gyerek 
van, aki soha nem látott ilyen embereket, és most megtudták, hogy ilye-
nek is vannak." (Huszti Gergely) 

A gyerekek nagyon aranyosak voltak és fegyelmezettek. Nagyon 
köszönöm a véleményüket, jó volt köztük lenni. 

Egy fontos gondolat még: 
Nem kell sajnálni a hallássérült embereket, csak figyelni kell rájuk. 

Egyformák vagyunk, csak nekünk nincs hallásunk. A "siketnéma" vagy 
"süketnéma" kifejezést el kell felejteni, mert a hallássérültek számára ez 
Igen bántó szó. Vannak hallássérültek (siketek és nagyothallók). 

Kedves Felnőttek! 
Tanuljunk a gyerekektől: nyitottságot, ismerkedni vágyást, tudásvá-

gyat, segítőkészséget! Mi (hallássérültek) megtettük az első lépést, nyitot-
tunk a világ felé. Bízunk abban, hogy a világ - Önök is nyitni fognak 
felénk. Talán már nem úgy tekintenek ránk, mint sajnálatra méltó beteg 
emberekre, i s eljutunk egyszer odáig, hogy valóban egyenlőnek tartanak 
bennünket. 

Schmidt Mónika, SINOSZ (Siketek és Nagyothallók Országos 
Szövetsége) Veszprém megyei szervezete, megyei titkár 



RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN 
d e c e m b e r 1 0 . és január 10. k ö z ö t t 

A következő szám programajánlatait december 22-ig várjuk a pannoniakonyvtar@upcmail.hu címre! 

RENDEZVÉNYEK 

DECEMBER 10. PÉNTEK 17 ÓRA - TETTEK DÍCSÉRJÉK 
NEVEDET... Képaukció a vörös iszap károsultjaiért 
Helyszín: Magtár - Borok és Rendezvények Háza - 70/455-4100 

DECEMBER 11. SZOMBAT 10 ÓRÁTÓL 16 ÓRÁIG 
MAGTÁR ADVENTI, MŰVÉSZETI ÉS BORPIAC 
Festmények, grafikák, fotók, könyvek, népművészeti alkotások és a 
Balaton Borrégió borai várják az érdeklődőket 
Helyszín- Magtár - Borok és Rendezvények Háza - 70/455-4100 

DECEMBER 11. SZOMBAT 14-19 ÓRÁIG - ADVENTI 
KÉSZÜLŐDÉS és gyermekmegőrző a Pannónia 3 4 -5. klubszobáiban 
(Karácsonyi díszek és ajándékok készítése, filmvetítés) 

DECEMBER 11: SZOMBAT, 17 ÓRA - AZ IGE TESTTÉ LETT -
adventi kiállítás - Muzsinszki Nagy Endre festőművész alkotásaiból a 
Pannóniában 

DECEMBER 12. VASÁRNAP, 16 ÓRA - BALATONALMÁDI VÁROS 
VEGYESKARÁNAK ADVENTI KONCERTJE a Pannónia nagyteremé-
ben. Közreműködnek a Kósa György Városi Zeneiskola növendékei és a 
Vörösberényi Borostyán Népdalkör 

DECEMBER 15. 16-18 ÓRA - CSODATÁR RAMAZURI JÁTÉKTÉR 
Van egy hely a világon - Játszóház. Belépő: 500 Ft 
Kézműves pillanatok - selyemfestés, üvegfestés, gyöngyfűzés... 
Anyagköltség: 1500 Ft 
Helyszín: Magtár - Borok és Rendezvények Háza - 70/455-4100 

DECEMBER 17. PÉNTEK, 17 ÓRA - KOLTAI GÁBOR: A FEHÉR 
VÉRTANÚ CÍMŰ - Mindszenty József életét bemutató filmjének 
vetítése a Pannónia nagyteremében. A belépés díjtalan! 

DECEMBER 18. SZOMBAT, 10 ÓRÁTÓL 16 ÓRÁIG 
MAGTÁR ADVENTI, MŰVÉSZETI ÉS BORPIAC 
Festmények, grafikák, fotók, könyvek, népművészeti alkotások és a 
Balaton Borrégió borai várják az érdeklődőket 
Helyszín: Magtár - Borok és Rendezvények Háza - 70/455-4100 

DFCEMBER 18. SZOMBAT, 17 ÓRA - A MI KARÁCSONYUNK -
meglepetés műsor a Pannónia művészeti csoportjainak, klubjainak és 
barátainknak a Pannónia nagytermében 

DECEMBER 22. SZERDA, 16-18 ÓRA - CSODATÁR RAMAZURI 
JÁTÉKTÉR Van egy hely a világon - Játszóház. Belépő: 500 Ft 
Kézműves pillanatok - selyemfestés, üvegfestés, gyöngyfűzés... 
Anyagköltség: 1500 Ft 
Helyszín: Magtár - Borok és Rendezvények Háza - 70/455-4100 

DECEMBER 22. SZERDA, 17 ÓRA - MINDENKI KARÁCSONYA 
a Pannónia előtt állatsimogatóval, forraltborkóstolóval. 
Közreműködik Dallamvilág Musical Csoport. 

DECEMBER 23. CSÜTÖRTÖK, 16 ÓRA - MINDENKI 
KARÁCSONYA VÖRÖSBERÉNYBEN, a Vrtl cukrászda udvarán. 
Minden érdeklődőt szeretettel vár forralt borral, forró teával és 
szeretetcsomaggal a Vörösberényi Polgári Olvasókör. 

DECEMBER 29. SZERDA, 16-18 ÓRA - CSODATÁR RAMAZURI 
JÁTÉKTÉR Van egy hely a világon - Játszóház. Belépő: 500 Ft 
Kézműves pillanatok - selyemfestés, üvegfestés, gyöngyfűzés... 
Anyagköltség: 1500 Ft 
Helyszín: Magtár - Borok és Rendezvények Háza - 70/455-4100 

DECEMBER 31. PÉNTEK, 19 ÓRÁTÓL - HAGYOMÁNYOS SZIL-
VESZTERI BÁL a Pannóniában hajnalig. 
Asztalfoglalás: 88/542-515-ös számon 

DECEMBER 31. PÉNTEK, 20 ÓRÁTÓL - JÓTÉKONYSÁGI SZIL-
VESZTERI BÁL élő zenével, üdvözlő itallal, vacsorával a Vörösberényi 
Kultúrházban 

JANUÁR 5. SZERDA, 16-18 ÓRA - CSODATÁR RAMAZURI 
JÁTÉKTÉR Van egy hely a világon - Játszóház. Belépő : 500 Ft 
Kézműves pillanatok - selyemfestés, üvegfestés, gyöngyfűzés... 
Anyagköltség: 1500 Ft 
Helyszín: Magtár - Borok és Rendezvények Háza - 70/455-4100 

JANUÁR, 12. SZERDA, 16-18 ÓRA - CSODATÁR RAMAZURI 
JÁTÉKTÉR Van egy hely a világon - Játszóház. Belépő: 500 Ft 
Kézműves pillanatokig selyemfestés, üvegfestés, gyöngyfűzés... 
Anyagköltség: 1500 Ft 
Helyszín: Magtár- Borok és Rendezvények Háza - 70/455-4100 

KIÁLLÍTÁSOK 
KÖNYVTÁR GALÉRIA 

November 16-tól Vízer Júlia és Hunyady Gábor adventi kiállítása. 
Megtekinthető december 22-ig a könyvtár nyitvatartási idejében. 

Január 10-től Mosonyi Emese kiállítása. Megtekinthető február 10-ig a 
könyvtár nyitvatartási idejében. 

MAGTÁR - BOROK ÉS RENDEZVÉNYEK HÁZA 
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 16-18 óráig vagy telefonon egyeztetett 
időpontban 70/455-4100 

Borban a Vigasság - Sajdik Ferenc Illusztráció kiállítás 
Megtekinthető november 13-tól 2011. január 10-ig 

Zongor o.k. - Zongor Fruzsina, Zongor Klára, Zongor Veronika és 
Zongor Gábor közös kiállítása. 
Megtekinthető december 3-tól január 10. 

PANNÓNIA 
Adventi kiállítás. Az Ige testté lett - Muzsinszki Nagy Endre festőművész 
kiállítása megtekinthető az intézmény nyitvatartási idejében. 

KISCSOPORTOK, KLUBOK, 
TANFOLYAMOK ÉS PROGRAMJAIK 

3-1-2 MERIDIÁN TORNA 
Éljünk 100 évig a 3-1-2 kínai meridián torna segítségével. A Vörösberé-
nyi Kultúrházban 2011. január 27-én csütörtökön, 18 órakor tart foglal-
kozást és előadást Czabuláné Nagy Andrea a kínai meridián torna jóté-
kony hatásairól. Jó testmozgásra, és hatékony öngyógyító módszerek 
elsajátítására lesz lehetőség. Minden érdeklődőt várunk szeretettel. 
Telefon: 20/991-62-13 

ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTALTÁRSASÁGA 
Információ: Szenthe László, 88/438-224 

BABA-MAMA KLUB 
Minden páros pénteken 10 órától a Pannónia gyermekkönyvtárában. 
December 17. Nők Indiában címmel beszélgetünk Szőcs Zsuzsa grafikus-
sal, aki nemrégiben Indiában járt, ahol két hónapot töltött családjával. Az 
élményeiről, az ott élő Nők mindennapjairól, az anya-gyermek kapcso-
latról, a gyermeknevelésről, saját Női tapasztalásairól beszél. Előadását 
csodálatosan szép fotókkal is színesíti majd. Karácsony előtti utolsó al-
kalmunk lesz ez, így az ünnepi készülődés hangulatához szorosan kap-
csolódik, hisz lesz benne sok-sok szépség, meghittség egy kis spirituális 
kalandozás a csodás nőiség labirintusában. 
Vezető: Brokés-Hadházy Lívia 70/539-88-92 hadliv@gmail.com 

BABA-MAMA TORNA 
1-3 éves korig; torna kisóvodások részére 3 -4 éves korig; torna nagy 
óvodások részére 5-6 éves korig 
Helyszín: Sziluett, Baross u. 18. 
További információ: Farkasné Bóna Ivett 30/7488-029 ill. Balai Zsanett 
30/639-6481 
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BALATONALMÁDI KERTBARÁT KÖR 
Minden páratlan hét keddjén, 17 órától a Pannónia 8. termében 
Információ: Lőrincz József 70/366-0181 lorincz.bereny@freemail.hu 
December 14. Évzáró összejövetel 
2011 első összejövetele: január 11-én 

BALATONALMÁDI VÁROS VEGYESKARA 
Titkár: Vajainé Majbó Judit 70/4588-574 

BOTORKA NÉPTÁNCEGYÜTTES 
Keddenként és csütörtökön 18.30-21 óráig a Pannónia nagytermében. 
Vezető: Kovács Krisztián (20/2641-561) 

BRIDZS KLUB 
Szerdánként 14-19 óra. Helyszíne: Pannónia 8. terem. 
Vezető: Dr. Sinka László 70/379-7113 

BUDATAVAI NYUGDÍJAS KLUB 
Budataván a Kommunális Kft. épületében (Rákóczi u. 43.) működik a 
Nyugdíjas Klub. Várják Önt csütörtökönként 16-tól 20 óráig. 
A hónap utolsó foglalkozásán közös születésnap. 

CIMBORA KLUB 

Információ: Kripli Bernadett 88/542-508 

CSILLAGNYÍLÁS 
Hétfőn, szerdán 15.30-19 óra, csütörtökön 15.30-16.15-ig. 
Helyszín: Pannónia 3-4. terem. 
Vezető: Vízhányó Katalin 70/3802-064 
DIABÉTESZ KLUB 
Inf.: Dr. Árkai Anna (88/782-947). 
December 14. 15 óra Karácsonyi előzetes a Vörösberényi Általános 
Iskola közreműködésével 

ÉLETMÓD KLUB 
Előadások, gyakorlatok, meditációk a testi-lelki egészség megőrzése 
érdekében. Minden hónap 3. csütörtök 17.30-19.00. 
Részvételi díj nincs, felajánlást elfogadunk. 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház. 

Szervező: Kaposvári Zsuzsanna, önismereti oktató 30/323-1150 

ÉREMGYŰJTŐ KLUB 
Minden második pénteken 17-18 óráig a Pannónia 8. klubszobájában 
Információ: Balogh Pál 70/339-634 
GRÁNÁTALMA HÍMZŐKÖR 
Hétfőnként 16-18 óráig a Varrótű Tanodában (Veszprémi út 11.) Első 
alkalom szeptember 6, 
További információ: Cz. Tóth Hajnalka 30/611-0242 

GURGOLYA GYERMEK NÉPTÁNC CSOPORT 
Foglalkozások minden szerdán 17 órakor a Vörösberényi Kultúrházban. 
Vezető: Kreutz Károly 70/383-4455 

HONISMERETI KÖR 
Összejövetel: A hónap második hétfőjén (szeptember 13.) 16.30-ról a 
Pannónia 1. termében. 
Vetítés: Almádi képeken Kovács Istvánnal címmel minden hónap 
második péntekén 17 órától a Pannónia 1. termében. 

HOZD MAGAD FORMÁBA! 
Torna minden kedden és csütörtökön 18-19 óráig. Gyógytornász: 
Schlakker Imréné (70/3793-573). 
Vezető: Melnecsukné Vati Judit (20/4912-435). 
Jelentkezni lehet: 88/542-552 a helyszínen: Pannónia, 4. terem 

IDŐSEK KLUBJA (Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ) 
Városház tér 4. Telefon: 88/542-556 

KID ROCK & ROLL SE 
Péntekenként 14 órától a Pannónia zöld termében. 
Információ: Dietel Zsófia, dietel@vnet.hu. 

KISMAMA TORNA 
Minden kedden 17-18 óráig a Pannónia 4. termében. Vezeti: Schlakker 
Imréné gyógytornász 70/3793 -573 

KÖKÖRCSIN ÓVODÁS NÉPTÁNC CSOPORT 
Keddenként 16.30-tól a Pannónia nagytermében. 
Vezető: Kreutz Károly 70/383-4455 

KRISTÁLY KÖR 
Játékos angol foglalkozások két éves kortól. 
Hétfőn, szerdán 10 órától, 
kedden 17.30-tól, csütörtökön 17 órától l - l óra időtartamban. 
Helyszín: Pannónia gyermekkönyvtár 
További információ: Nánai Rita 30/491-9507 

NÉPEK TÁNCAI A NAGYVILÁGBÓL 
Művészeti vezető: Tímár Lajos 30/5282410, 30/2516193 

NYUGDÍJAS PEDAGÓGUS KLUB 
Csütörtökönként 15 órától a Pannónia 3. termében. 

SAKK KLUB 
Vezetője: Fáncsy Imre 88/432-141, ill. 70/389-6049 
Péntekenként 15-19 óráig a Pannónia 5. termében 

SHAZADI HASTÁNC ISKOLA 
Péntekenként 17-19 óráig a Pannónia 4. termében. 
Információ: Vattai Rita 70.5582-729 

TÜCSÖKZENE 
Minden csütörtökön 10 órakor és 10.50-kor a Pannónia gyermekkönyv-
tárában. 
Nádasné Varga Katalin 70/25-25-598 

VÖRÖSBERÉNYI FÁBIÁN JÓZSEF KERTBARÁT KÖR 
Minden hónap 1. és 3. hetének hétfőjén 18 órakor, a Vörösberényi 
Kultúrházban. 
Vezető: Pandur Ferenc 70/3 39-5274 
December 20. Karácsony 
2011. január 03. Újév köszöntő - Boldog Új Évet! 
2011. január 17. Metszés bemutató teremben - gyümölcsfák, szőlő 

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB 
December 8. szerda 16 óra Karácsonyváró - süti-parti - bórkóstoló -
teázás - Vrtel Márta cukrásszal - karácsonyi díszek készítése - Zsapka 
Jánosné Adéllal 
December 9. csütörtök, 8 óra - Adventi kirándulás Székesfehérvárra 
December 15, szerda, 16 óra "Karácsonyi fények" címmel zenés műsor a 
Borostyán népdalkör, a versmondók, a gimnázium színjátszói és Kovács 
Attila zeneszerző fellépésével. 
Ünnepi vacsora, zenés szülinapi rendezvény. 
December 31. péntek, 20 órától hajnalig jótékonysági Szilveszteri bál, 
élő zenével, üdvözlő itallal, vacsorával 
2011. január 12. szerda 16 óra - A csontrikulásról magunk között 
Előadó: Pulai Judit, a Veszprémi kórház reumatológus főorvosa 
A klub elnöke: Lencse Sándor 30/902-4268 

VÖRÖSBERÉNYI NYUGADÍJAS KLUB 
BOROSTYÁN NÉPDALKÖR 
Péntekenként 15 órától a Vörösberényi Kultúrházban. Vezető: Tóth 
László 70/224-7222 

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB 
RINGATÓ BALATON NÉPTÁNC CSOPORTJA 
Minden pénteken 18 órától a Vörösberényi Kultúrházban. Vézető: 
Magda Balázs (30/566-4206). 

VÖRÖSBERÉNYI POLGÁRI OLVASÓKÖR 
Minden hónap első csütörtökén 18.30 órakor a Vörösberényi 
Kultúrházban. 

VÖRÖSBERÉNYI VÖRÖSKERESZT 
Minden hónap második csütörtökén 16 órakor vezetőségi gyűlési tart a 
Vörösberényi Kultúrházban. 

A PANNÓNIA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 
DECEMBER 23-TÓL JANUÁR 10-IG ZÁRVA TART. 

KELLEMES ÜNNEPEKET 
ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK 
MINDEN KEDVES LÁTOGATÓNKNAK! 
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"ALMÁDIBÓL MINDIG TUDOK MERÍTENI, 
NEKEM EZ A TÁJ ÓRIÁSI ERŐT AD..." 

KÁPLÁN GYÖRGY Budapesten született, Stuttgartban 
él, énekesként bejárta a világot, sok-sok benyomás érte: szép 
is, jó is, de boldogan fölsóhajtani akkor szokott, amikor 
Almádiba ér. Huszonöt évig gyerekeskedett itt, itt ismerte 
meg a feleségét, idekötik a legszebb emlékei, ide vonzódik 
vissza. 

Egy müncheni énekversenyt követően ment ki 
Németországba a '70-es évek végén, miután ott felhívták a 
figyelmét arra, hogy hangszíne miatt a dal- és oratóriumének-
lésre kellene specializálnia magát. Koncerténekes lett, és 
elvégezte az operatanszakot is. Zenei felvételeket készít, fesz-
tiválokra jár a Südwest Rundfunk Vokal Ensemble csupa 
szólistákból álló együttesével, harminc év alatt több mint 
kilencven oratóriumban működöt t közre. Gyönyörű tenor 
hangját a Stuttgarti Zeneművészeti Főiskolán tanuló fia 
örökölte, akinek ráadásul abszolút hallása, már most sok 
meghívása, szerződése van; a Stuttgarti Nyári Fesztiválon egy 
Handel-opera szólóját énekelte. 

Annak idején csak a tehetségét vitte magával és - hivata-
los szülői beleegyezéssel - az akkor még szinte gyereklány 
feleségét. Kemény munkával, szorgalommal elérte, amit 
szeretett volna: tehetsége, munkája elismerése mellett az 
anyagi biztonságot is meg tudta teremteni a családjának. Fáj 
a szíve, hogy itt kellett hagyni a hazát, de hívta a pálya, és -
állítja - minálunk a dalnak, oratóriumnak nincs jövője, 
odakinn sokkal bőségesebben áldoznak a kultúrára. Sokáig 
csak levelezéssel tudta tartani a kapcsolatot szüleivel, akiknek 
igen sokat köszönhet. Édesapjának minden írását őrzi, csakú-
gy, mint élete egyik legszebb barátságának dokumentumait : 
Szendrői Mária Hedvig, "Nővérke" leveleit. A kották közt 
tartott kedves sorok olvasgatása és ministráns éveinek emléke 
mindig a legszebb gondolatokkal tölti el. 

A koncertezésen kívül három iskolában tanít, és ezt ter-
vezd nyugdíjba vonulása után is. Egy alapítványról álmodik 
Almádiban, zenét tanuló tehetséges gyerekek részére. A 
népzene és a népdal szeretetére, az éneklés élvezetére, szép-
ségére szeretne jobban rámutatni a Kodály-módszer szerint. 
Ő maga is szeretne Sokkal több népdalt énekelni, a magyar 
népzenét népszerűsíteni, mert úgy gondolja, hogy népzene 
n é l k ü l nincs igazi klasszikus zene. Ezt igazolja együttesük 
júniusi koncertje, ahol mindenki a saját népdalkincséből adott 
elő, és a siker akkora lett, hogy lemezfelvétel készült belőle. 
Az előadáson szóba került, hogy a magyar népköltészet, 
a népzene, a népdalok gyűjtése már 1740 körül elkezdődött 
az akkori Nagymagyarországon és ez a gyűjtés csodálatos 
kulturális világot tárt fel, ami a mai napig megmaradt eb-
ben a nemzeti egységben. A nagy csodálkozás közben ki-
derült, hogy még a műsorvezető sem hallott soha Trianon-
ról! 

Káplán György családja kétlaki, ám, amint csak lehet, 
Balatonalmádiba utaznak haza. Rokonaik, ismerőseik, bará-
taik, s a gyönyörű táj várja őket. Az egykori szülői birtokon 
találtak maguknak letelepülési lehetőséget nyugdíjas éveikre, 
"Fontos ez a nosztalgia miatt. Csaknem húsa évig ezen a 
helyen gyűjtögettem legszebb gyerekkori élményeimet. Ebben 
a városban ismertem meg a feleségemet, és itt tanultam meg 
az élet szépségét szeretni, becsülni. Nekem ez a táj erőt, 
energiát ad, Almádiból mindig tudok meríteni. A legszebb 
zene itt a természet dallama: szél, vízcsobogás, madárfütty, 
vihar... és csend" - mosolyog. Ennek a feltöltődésnek egy 
részét önzetlenül mindig vissza is adja, hiszen szinte soha nem 
utazik úgy el Stuttgartba, hogy előtte valamelyik templo-
munkban ne örvendeztetne meg bennünket egy szép dallal, 
oratóriumrészlettel. 

Az idei szünidőre augusztus elején érkeztek, és - mint 
mindig - rögtön úgy érezték, mintha sohasem mentek volna 
el. Gyuri nemes egyszerűséggel belekezdett a gyakorlásba az 
általa frissen berendezett kis stúdióban. "Fészeknek" nevezi 
- részben a HELY szelleme miatt, részben a társművészekkel 
való találkozás, együttlét, együtt zenélés reményében. Itt, a 
valamikori szülői bir tokon kapott helyet a Stuttgartból haza-
szállított magyar zenei és népi bútorgyűjtemény is. Erika, a 
feleség - remek receptjeivel - kedvenc hobbyjának, a főzés-
nek szentelte legfőbb idejét, felnőtt gyerekeik pedig a 
Balatont élvezték. Az ősz ismét itt érte őket, Gyuri édesapjá-
nak kilencvenedik születésnapját ünnepel ték . Idén a 
Karácsonyt is itt ünneplik, harminckét év után újra Balaton-
almádiban. Ezért egyik szemük boldogan nevet , mer t 
csodálatos érzés lesz újra magyar földön visszaemlékezni 
drága szüleikkel együtt eltöltött szép Karácsonyokra. A másik 
viszont sír, mert most először fordul elő, hogy a gyerekeik 
nélkül énekelik a gyönyörű karácsonyi dalokat a szépen 
feldíszített fa előtt. 

Magyarosan vendégszerető o t thonukból búcsúzáskor 
internet címeket kaptam tőlük, amiket megnyitva Gyuri 
csodás tenor hangja mellett - Erika honlapján számos kitűnő 
recepttel, kulturális és családias élményekkel teli - írások, 
felvételek özöne lepett meg. A közös élvezetért a címeket 
Önökkel is megosztom. Kattintsanak rá, karácsonyi meg-
lepetéseket is találnak! Aki a Nővérkéről, Szendrői Mária 
Hedvigről készített DVD-lemezt szeretne kapni - természete-
sen térítésmentesen -, küldjön egy telefonüzenetet vagy egy 
szöveges üzenetet (SMS-t) Káplán György telefonszámára 
06/30-394-2862. 

Az internetcímek: www.gykaplan.blogspot.com valamint 
www.alchri62.blogspot.com 

Vecsey Kiss Mária 

http://www.gykaplan.blogspot.com
http://www.alchri62.blogspot.com


BAJUSZOS HÁROMKIRÁLYOK 

A Pajta utca szegletében, a vár alatt meghúzódó egykori 
veszprémi postakocsi állomás épületében lakó Nagy András 
fafaragó mester műhelyében tettünk látogatást. András bácsi régi 
ismerősünk, szinte minden almádi rendezvényen jelen van fara-
gásaival, úgy is fogalmaz: Almádiba az autóm magától odatalál, 
Almádi a kikötőm. 

Szinte beleszületett a fával való foglalatoskodásba, a család 
ugyanis faszén és mészégetésből élt. 19 megyére volt engedélyük, 
vagonokban szállították a faszenet, meszet, hónapokat töltve az 
otthontól távol. így nem csoda, hogy az öt gyermek öt megyében 
született, András 1940-ben, éppen Hajdú-Biharban, pedig a 
csalid valójában Lókúton lakott. 

A nagyapának sok munkát adtak a környékbeli templomok 
ácsmunkái, belső faragványai, többek között a rédei, veszprém-
varsányi, németbányai, csehbányái templomok dicsérik keze 
munkáját. A nagyapa még szószéket is faragott, de emberalakot 
soha, "az az én sorsom lett" - mondja András bácsi. 

A templomi munkák vonzották a leginkább az egyre ügye-
sedő fiút, de abban az időben ennek nem nagyon kedvezett a 
politika, így 1988-ig tucatnyi szakmában dolgozott - volt víz- és 
gázszerelő, építésvezető - a faragással azonban egyre több időt 
töltött: " ...úgy jártam mint a gyerek, akit minél jobban tiltottak 
a játékától, annál inkább járt benne." 

Lassan megszaporodtak a megbízások, egészalakos kültéri 
Szent László, Szent István, Szent Donát faszobrokat készített, 
amelyek Palóznakon, Balaton lellén, Ajkán, Királyszentistvánon, 
Csopakon, Veszprémben, Keszthelyen díszítik a köztereket. 
Emellett betlehemeket farag, amelyeket advent idején Sárvár, 
Nemesvámos, Balatonszepezd - és remélhetőleg jövőre Almádi 
- lakói nagy örömmel fogadtak. Munkáit egyre több helyen 
egyéni kiállításon mutathatja be, Bécsben és Hamburgban is si-
kert aratva. Rendszeres résztvevője a megyei és országos nép-
művészeti rendezvényeknek, vásároknak, ahol a közönség a ki-
sebb méretű állatfiguráit is megcsodálhatja, ökrösfogatot a hajtó-
val és asszonyával - báránykákat, madárkákat, tehénkéket. Leg-
jobban a vörös vadkörtét és platánt szereti mint faragnivalót, 
ezekből is csak az "érettet", ami azt jelenti, hogy minimum 80 
éves legyen, és 3 -4 éve száradjon. Ritkábban kőszobrokat is ké-
szít, de ezeken is a népművészetben honos stílusjegyeket fedez-
hetjük fel, a kő archaikus hatásukat még jobban fokozza. 

Sok templomi faszobrot segített helyreállítani, mint mondja: 
"csodálatos érzés beleélni az embernek magát a régi mesterek 
képébe, csak úgy szabad hozzányúlni az évszázados faragványok-
hoz". Legkedvesebb témája azonban ma is a pásztorélet, a juhász-
ból lett kispap példája lebeg a szeme előtt, aki a ráérő idejében 
annyit olvasott, hogy végül teológiát végezve a falu lelkipásztora 
lehetett. "Majdnem ráálltam a gépesítésre, de idejében rájöttem, 
hogy nem szabad, csak a kézi munka az igazi!" Még sokáig tartó 

erőt és kedvet kívánunk hozzá András 
bácsinak, aki első magányos karácso-
nyára készülj de körülveszik Őt a 
vigasztaló gyermekei, a pásztorok, a 
madarak, a paraszt Madonnák. 

Újságunk hátlapján egy kisebb 
méretű betlehemet láthatunk, a 
Háromkirályok mint bajuszos pász-
torok jelennek meg, a Szent Család is 
erősen hasonlít egy falusi magyar házas-
párra, ettől válik igazán a miénkké is a bib-
liai történet. 

Kép és szö veg: FL 



NYELVÜNK KINCSEI 
A megyei nyelvjárásgyűjtés során nemcsak kérdésekre kértünk 

válaszokat, hanem szívesen hallgattunk és rögzítettünk történeteket 
is. Különösen szerencsések voltunk, ha egy jó kedélyű, mesélő-
kedvvel megáldott adatközlővel találkoztunk. Ezekből a történetek-
ből mutatok be kettőt: 

"Az volt a divat, hogy ha fiú született, akkor csengős szánon vagy 
csengős kocsival kellett hazahozni. Hát ugye akkor nem volt - volt 
hintó, de a méltóságos úrnak, ugye hát ugye az én drága jó édes-
apámnak lovas kocsija volt, gyönyörű szép két lova, meg minden, 
aztán hát ugye mikor ment a bábaasszonyér, akkor nem szabad volt 
csengőt használni, és ugye mikor megtudta, -hogy a bábaasszony, akit 
mondtam: Isten áldja meg, kiszólt, hogy: Árpád, fiú! Akkor édes-
apám befogatta a lovakat, behajtott egyvágtába Veszprémbe, aztán 
vett három csengőt, nem egyet, hanem hármat. Mert volt neki a 
komája, azt mondta neki, hogy: Te add oda a csöngőt, mert fiam 
van! Az meg olyan irigy volt, mert két lánya volt neki, nem adta oda 
a csengőt. Erre édesapám mérges lett, befogatott, vett három csön-
gőt. Még az oldalkápákon is csengő szólt. [...] nagy csengő volt, 
akkora volt [...]. Na aztán amikor kész, vitte vissza a bábaasszonyt, 
osztán akkor nem vágtába ment, hanem szépen lassan megtopogtat-
ta, megtoporzékoltatta a lovakat [...] hangosabban, hogy tudják, 
hogy hát a Kaszás Árpádnak fia született. " 

"Jaj te, még anyukád se emlékszik rá, mer az is fiatal ahhoz 
képest hogy ugye hogy bombáztak bennünket, ez le volt bombázva, 
akkor nem volt ez a tér, csak ott belül, tudod, mert ezt már, amikor 
a mienk lett, akkor tettük hozzá, ne legyen olyan hideg. Aztán men-
tünk Pókékhon. Pók néni: gyertek be gyorsan már. Menni akartunk, 
mert az apu állítólag izén volt, Sümeg felé vitték ezeket a foglyokat. 
Mer már akkor fogoly volt. Jöttek haza Oroszországba és vitték 
volna Németországba üket a táborba. De Sümegnek, ennyit tudtunk 
meg, hogy Sümegnek mennek. Hát mi kis agyunkkal elgondótuk: 
megyünk erre keresztül, át, Almádi temetőn arra kifelé, majcsak 
Sümegre érünk, találkozunk vele. Ilyen hülyeség ugye megfordult az 
ember agyába, félelembe. Hát aztán Pók néni szegény - tudod , az a 
szélső ház a Pók néni - aszongya: gyere be Magda, aszongya: itt van-
nak a repüllők, gyere, berohantunk abba a bolthajtásos pincébe ott 
alul. Ahogy berohantunk, abba a pillanatba az az óriási bombázás, 
minden. Akkor halt meg a Földes bácsi, az Ibolyka néni apósa, két 
lova, ott széttrancsírozta a bomba. Ha a Pók néni nem hív be ben-
nünket, ott vagyunk. Ennyi annyi volt. Mer így van a Pók néni háza, 
meg ott volt egy ilyen kis libalegelő, volt a sarkon, mingyá, a kerí-
tésük végibe. Hát ha akkor odaérünk, akkor végünk. Hát most mom-
meg: ez is nem egy csoda?" 

S. Novotny Júlia 
juli.novotny@gmail. com 

"Borban a vigasság" címmel tartottak könyvbemutatót a 
közelmúltban a Magtár Bortárban, ahol a Sajdik Ferenc által 
illusztrált könyvben szereplő borhoz kapcsolódó költemények-
ből Vallai Péter színművész olvasott fel részleteket. A bor 
történetéről Csizmazia Csaba adott történelmi visszatekintést, 
amelyet következő számunktól részletekben közlünk, remélve, 
hogy a 2011-es Almádi borfesztivált már hozzáértő, tudós hely-
beliként látogatjuk majd. 

BALATONALMÁDI VÁROS 
VEGYESKARA 

- 14 év Demel Eszter karnaggyal 

Mozgalmas éve volt a Város Vegyeskarának a 2010-es esz-
tendő. Nemrégen ünnepeltük fennállásuk 20. évfordulóját. 
Akkor még nem sejthettük, hogy ősszel alapvető változás 
történik a kórus életében. Ugyanis az év végével 14 évi közös 
együttműködés után elköszön a karnagy: Demel Eszter. 

De nézzük a kronológiát! 1996 október- hónapban jött el 
hozzánk bemutatkozó látogatásra és kölcsönös szimpátia mellett 
elvállalta a kórus Vezetését. 1997 januárjában kezdődött a 
munka. Első feladat volt a kórus újjászervezése, a tagok 
felkészültségének felmérése. Alapelveket fektetett le, mégpedig a 
korrektséget, pontosságot és mindenekelőtt a közös együttmű-
ködés fontosságát hangsúlyozta. Az eredményesség alapja az 
elvégzett munka. 

Egyre több új művet tanultunk. A repertoár bővítésénél 
mindig figyelembe vette az egyes szólamok létszámát, a ren-
delkezésre álló hanganyagot és a tagok összetételéből adódó 
inhomogenitást - a különböző előképzettséget - egyéni sajátossá-
gokat. Egyre többször szerepeltünk nyilvánosan - rendezvé-
nyeken, ünnepi és társadalmi eseményeken. A karnagy kitűnő 
érzékkel választotta ki mindig az alkalomnak legmegfelelőbb 
műsorszámokat. 

Kórusunk ismertsége és elismertsége az évek Során mind 
szélesebb lett. Demel Eszter karnagy bevezette az 1999-2002-es 
években a fellépések előtti intenzív műhelymunka táborozást. így 
jártunk Sopronban, kétszer Zánkán és kétszer Bakonybélben. 
Ezeknek a táborozásoknak hallatlan nagy haszna volt, amely a 
pódiumon nyert visszatükröződést. Sajnos, a későbbiek során a 
szűkös anyagi körülmények miatt ezek elmaradtak. 

Két nagyon f o n t o s , és az együttes szempontjából meghatá-
rozó fellépésünk volt a 2000-es évek elején Demel Eszter diplo-
ma koncertje a Zeneakadémián és a kórus minősítő hangver-
senye Veszprémben. Karnagyunk kiváló munkájának gyümölcse 
itt érett be - a szakértő zsűri fesztiválkórus minősítéssel ismerte 
el a művészi teljesítményt. 

Mind jobban érvényesült a különböző nehézségi fokú szer-
zemények előadása kapcsán a karnagy által támasztott hármas 
követelmény: a dinamikai elemek pontossága, a kottahelyes rit-
mus és legfőképpen a szövegértés. 

Az évek során fellépéseink száma meghaladta a 100-at. Rend-
szeres résztvevői voltunk a Balatoni Kórusok Találkozójának 
Siófokon, Balatonfüreden és Fonyódon. A Megyei Kórustalál-
kozókon is megjelentünk minden évben - és természetesen maxi-
málisan eleget tettünk a helyi zenei igényeknek a nyári rendez-
vényeken. Minden évben megrendeztük a karácsonyi koncertet. 
Mindezek elsősorban Demel Eszter karnagy kiváló kommuniká-
ciós képességének és a kórusművek együtténeklésével köszön-
hetők. Ezen vonalon építettük ki a külföldi kapcsolatainkat is. 
Korábban a bajorországi Eggenfeldennel, újabban pedig a dél-
lengyelországi Ustron város énekkarával. 

A sikeres szereplés csakis úgy volt megvalósítható, hogy igen 
jónak nevezhető a kórus és a karnagy belső kapcsolata, har-
móniája. A vezető remek arányérzéke, mérhetetlen türelme, lelki 
finomsága, a mindenre való odafigyelése volt a záloga a közel 
másfél évtizedes gazdag együttműködésnek. 

Sajnos, ennek most vége! Megértéssel vettük karnagyunk dön-
tését. Nagyon nagy űrt hagy maga után. Azt kívánjuk, "hogy új 
szerepkörében - az eddigitől eltérő - de azért részben hasonló 
tevékenységében a saját ereje és a Mindenható támogatása vezé-
relje életútját! Mi örökre szívünkbe zártuk és nem felejtjük el." 

De még mindannyian találkozhatunk Demel Eszter kar-
naggyal a 2010. december 12-én megrendezésre kerülő hagyo-
mányos karácsonyi koncerten. 

A kórus nevében: Szekér Zoltán 



FENYŐFÉLÉK ALMÁDIBAN 
A fenyők az erdőgazdálkodásban fontosak, a kertépítésben 

pedig közkedveltek, szinte nélkülözhetetlenek! Leginkább örök-
zöldek, délcegek vagy éppen "gnóm"-ok, nagyon kevés ápolási 
munkát igényelnek! Toboztermésük dekoratív. Karácsonykor dí-
szíthetők! Egyes fajok magja finom ízű, étkezésre való - például 
a mandulafenyőé. Két nemzetségük /Larix, és a Taxodium/ lomb-
hullató. 

Éghajlatigényük kétirányú. Többségük a hűvösebb, csapadé-
kosabb északi területeken tenyészik, de keveset párologtató tűle-
veleik révén a lomblevelűeknek már túl száraz területeket is ké-
pések belakni. Ez jó nekünk, mert a hűvös Remete-völgyben épp 
úgy ültethetünk közülük, mint a dolomit kopárokra. 
Talajigénye a többségüknek savanyú talaj, melyet a tűlevelek 

tovább fokoznak. Ilyen, savanyú alapkőzetnek minősül a permi 
vörös homokkövünk. Kevés a mésztartalma a sárga agyagnak is. 
Néhány fajuk mésztűrő, ezek, és az ilyen alanyra oltottak szépen 
díszlenek településünk meszes talajain is, mint a jellemző barna 
erdőtalajon. A talajréteg "mélysége" a víztartás miatt fontos té-
nyező. Fontos tudni, hogy a fenyők hiányzó hajszálgyökereit a 

velük élő mikorrhiza gombák pótolják, ezért az átültetést 
sok esetben nem bírják. Ültetésnél mindezeket vegyük figyelembe! 

Városunk néhány szépnövésű vagy érdekes fenyőféléje: 
- a Felsőörsi út mellett egy lucos kert, saját mikroklímával, 
- idős fekete fenyves a Felsőhegyen, a toronytól nem messze, 
- a Remete-patak mentén néhány hatalmas lucfenyő, 
- több helyen a kolorádófenyő /Abies concolor/ kék lombú, 

meszet kerülő példánya él, 
- a Ramada keleti oldalával szemben öreg többtörzsű jege-

nyefenyő /Ables sp./, 
- mélyebb talajú kertekben több helyen jól fejlődik a 
Leyland-ciprus, 

- a Fehérkereszt utcában az atlaszcédrus /Cédrus atlantica/ 
/Abies pinsapo/ 

- több kertben látni a chilei araukaria /Araucaria araucana/ 
fiatal példányát, megmaradása csak a mészmentes talajban esélyes, 

- déli fekvésű kertekben több toboztermő valódi ciprus /Cupressus sempervirens/ látható, 

- a Kócsag utcában az arizónai ciprus /C. arizonica 'Glauca'/ ezüstös színét csodálhatjuk, 

- az ezüstfenyő sok szép példánya közül kiemelkednek a Picea pungens 'Hoopsii-k, kékezüst színükkel, 

-az Öregparkban a lombhullató mocsárciprus /Taxodium 
distichum/ növeszti széltörte, csúcshajtását, a száraz talaj miatt 
sajnos nincsenek a talajból kiálló léggyökerei; 

- a törpe, kiskerti fajták sokasága bújhat meg a kerítések 
mögött, a kertbarátok örömére. 

A legnagyobb értékű fenyőféle a "Montbrécia" keleti kerítés-
szomszédjában áll, (mellékelt almádi látképünkön, pont közé-
pen) egy jól fejlett hegyi mamutfenyő /Sequoiadendron gigan-
teum/! A Sequoia Nemzeti Parkban megszámozottan tartják nyil-
ván őket. A jelesebbeket néven nevezik, pl. Herkules, Grant ge-
nerális... Elhalálozásukkor 1800-2700 évesek. 

Hazájában, Észak-Amerikában a nyári aszályt csapadék-
bőség /3500-5000 mm/ követi. 

Így nőnek 80 m fölé, tuskóátmérőjük 
11-12 m, a törzstömegük pedig 1400 m3 
körüli. A mi klímánkat kiegyenlítettebb-
nek élheti meg, ezért fejlődik szépen 
nálunk is. Tobozai 3-9 cm nagyságúak. 
Arborétumokban nem ritkaság, de sok-
szor látni hajtásszáradást rajtuk. A mi 
példányunk egészséges. 

Jó volna tudni ki és mikor ültette? 

Irta: tszabango@gmail.com 

ANYANYELVÜNKRŐL 
Karácsony készül, emberek! 
E szavakkal hívja fel a figyelmünket Wass Albert szép ver-

sében - a közeledő ünnepekre. Egyben arra is int, hogy "legyetek 
újra gyermekek, hogy emberek lehessetek!" Ezzel a gyermeki 
ártatlanságra szeretne visszaterelni bennünket. 

A tél témája irodalmunkban "előkelő" helyet foglal el. Ismert 
költőink zömét megihlette. Ki pazar leírást ad a télről, mint pl. 
Petőfi: A puszta télen c. versében: "Most uralkodnak a szelek, a 
viharok; - Egyik fönn a légben magasan kavarog - Másik alant 
nyargal. Szikrázó haraggal - Szikrázik alatta a hó, mint a tűzkő 
-A harmadik velök birkózni szemközt jő." Más költőnk a téllel 
kapcsolatban a szegényekre gondol, mint Babits Mihály, aki így 
önti elénk érzelmeit: "Sárga arcokat látok a hóverésben, s koldus 
kezeket reszketni, ujjaikon kékül gyűrűk nyoma, s torkomat fojt-
ja az ünnepi kalács." Sugallja, hogy télvíz idején, amikor jobb 
falatok jutnak asztalunkra, gondoljunk mi is az elesettekre, á 
jobb napokat látottakra (akik már eladták az utolsó gyűrűjüket 
is...). Radnóti Miklós joggal kesereg, hiszen 1942 telén (is) 
munkaszolgálatra kényszerül, amit finoman így jelez: "...míg 
borong a téli nap - Kincstári sapka rajtam, a nap fején kalap." 
Tóth Árpád sokat küzdött betegségeivel szinte letargikus sorokat 
ír Új tavaszig vagy a halálig c. versében: "Most, hogy megint 
útfélre estem - Eltűnődöm a téli esten - Mi volt az élet, uramis-
ten? - Mi volt? ez volt: sok fénytelenség - fakó robot és kényte-

lenség - száz bús határ reménytelenség." Egy részlet Reményik 
Sándor erős hitét is bemutató, Csendes kis csodák c. verséből: 
"Tedd kezed a szívedre, - Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog - Ez 
a f inom kis kalapács - Nem a legcsodásabb dolog? Ne várj nagy 
dolgot életedben - Kis hópelyhek az örömök, - Szitáló, halk 
szívem, csodák, - Rajtunk az Isten szól: jövök." Ady Endre ezt 
írja A téli Magyarország c. versében: "Álmodik-e, álma még 
maradt? - Én most karácsonyra megyek, - Régi, vén, falusi 
gyerek, de lelkem hó alatt." és a továbbiakban gondolatai az 
elhanyagolt, csendes magyar tanyáknál járnak. Áprily Lajos: 
"Nem adhattam ma semmi mást, csak jó, meleg simogatást." De 
kell-e ennél több? Hiszen ez a karácsony lényege: a szeretet és 
nem a tárgyi ajándékok! 

Nem sorolom tovább, hiszen az egész folyóiratot be lehetne 
tölteni a télre, a karácsonyra vonatkozó idézetekkel. E kis ízelí-
tővel célom csupán annyi, hogy téli estéken vegyünk elő néha 
egy-egy verseskötetet - például televíziózás helyett. Jön a diákok 
téli vakációja: biztassuk őket is, hogy ismerkedjenek meg jeles 
költőinkkel, érezzenek meg valamit abból a sok szépségből, amit 
költőink megfogalmaztak. (Netán olvassunk fel nekik szép ver-
seket...) 

E gondolatokkal kívánok kellemes, áldott ünnepeket! 
Láng Miklós 

lang.miklos@chello.hu 



MARGIT NÉNI KARÁCSONYA 
Margit néni kicsit zavartan álldogál a karácsonyi díszbe 

öltöztetett számítástechnikai üzlet előtt. Bemenjen, vagy ne? 
kehet, hogy mégis inkább megkéri a szomszédék Petikéjét, hogy 
vegye meg helyette azt az MP3-at. 

Biztos lehet kapni vagy harminc félét, aztán majd nem tud 
választani, és még a végén megmosolyogják őt az eladók, hogy 
mennyit szerencsétlenkedik. 

90 éves, és mostanáig mindig tudta a boltokban, hogy pon-
tosan mit is akar venni. Zöldséges, piac, meg a sarki közért..., 
egyiknél sem kellett soha attól tartania, hogy esetleg olyan 
keresztkérdést kap, amivel összezavarják. 

Most azonban elbizonytalanodott, de akkor is szeretne egy 
ilyen szerkezetet. 

Jön a karácsony, és ő ezzel szeretné meglepni magát. Az ünne-
pek között pedig utazik Hévízre, legalább három órát fog a buszon 
zötykölődni, milyen jó lenne közben zenét hallgatnia az utastársak 
panaszáradata helyett. Márpedig az ő korosztálya szinte csak erre 
képes. Jó lenne őket felvilágosítani, hogy haladni kell a korral! 

Bár ha őszinte akar lenni, ő is jó sokáig elüldögélt a múlt 
században. Volt már vagy 85 éves, amikor rájött, hogy nem is 
hülyeség, amit "ezek" csinálnak. Az "ezek" alatt a gyerekeit és 
unokáit értette azzal a sok elektromos kütyüvel, amit állandóan 
piszkáltak a vasárnapi ebéd alatt. 

Ezeknél az ebédeknél mindig volt valami probléma. Vagy 
elkéstek a gyerekek, és minden kihűlt, vagy ő maradt el néha-
napján a főzéssel, aztán mindenki csak ült az asztal mellett, izgett-
mozgott, mert mentek volna már a dolgukra. 

Aztán egyszer kifogyott a gáz, és a tartalék palack is üres volt, 
mert elfelejtette kicseréltetni. A szomszéd Lajostól kért akkor egyet 
kölcsön, de az a tugyi-mutyi Lajos olyan Sokat vacakolt a cserével! 
Ő meg emiatt annyira megkésett az ebéddel, hogy mire megjöttek 
a gyerekek, még a víz sem kezdett el forrni a nokedlihez! 

Na, akkor határozta el, hogy beadja a derekát, és megbarát-
kozik a mobiltelefonnal: hogy tudjon szólni a többieknek, ha vala-
mi közbejön, meg "azok" is neki, amikor nem tudnak időben jönni. 

Elég kalandos barátkozás volt, de aztán úgy összenőttek - ő és 
a telefon - , hogy még a templomba is vitte magával. Egyszer meg 
is csörrent mise közben a zsebében, és még most is röstelkedve 
gondol arra, hogyan nézett rá akkor a többi hívő. Biztos, hogy még 
az Atya is meghallotta. Az a sok nyugdíjas pedig - akik fiatalabbak 
ugyan nála - , de egyik sem akar haladni a korral, biztos megszólták 
őt a háta mögött, de mindegy. 

Azóta is viszi magával ezt a technikai csodát, de most már 
időben lenémítja. Persze ezt is külön meg kellett tanulnia, meg 
fejben kell tartani a visszakapcsolást is, de akkor sem hagyja 
Otthon. Bármikor szüksége lehet rá nemcsak neki, hanem bárki-
nek. A segélykérés ráadásul ingyenes. 

Na, aztán jött a számítógép! Ahogy az unokák mondják: "nem 
volt semmi", mire sikerrel elküldte az első elektromos levelét. De 
elküldte! 

Azóta már a szkájpot - vagy minek mondják? - is használja, és 
milyen jókor tanulta meg! Mindegyik gyerek és unoka kül-
földre ment évekre, most mit csinálna vasárnaponként, ha nem 
tudna velük beszélni? Hiszen már főznie sem kell, nincs kire! Nem 
fogy már ki a gázpalack, elég lesz most már, ami van, elég lesz az 
már élete végéig. -

Hiszen befizettek neki a gyerekek ebédre, hozza is az az 
aranyos fiatalember minden nap a dobozokat, még vasárnap is! Ő 
meg ül a gép előtt, és beszélget a családdal. Mennyivel jobb, 
mintha légipostán küldözgetné a leveleket,. aztán mire "azok" 
megkapnák, már nem is volna aktuális a mondanivalója! Meg 
mikorra érkezne meg a válasz? Hússzor is kimehetne a postalá-
dához, mire lenne benne valami! 

De ez az MP3? Ezt még nem ismeri, de majd megtanulja ke-
zelni. Jó lenne az unalmas karácsonyi tévéműsor helyett azokat a 
jó kis operetteket hallgatni, a hévízi kirándulás alatt meg még 
inkább! 

Ezzel Margit néni nagy levegőt vesz, és belép a számára telje-
sen ismeretlen üzlet ajtaján, kiválasztani a karácsonyi ajándékát. A 
szomszéd Petikének pedig vesz ajándékba pár CD-t, hiszen arra 
mindig szükség van! 

Sz.M. 

POLGÁRŐR HÍREK 
A nyaralóövezetek elnéptelenedtek, köztük a legnagyobb Káptalan-

füred is. A polgárőrök terepjáró Nivával rendszeresen járőröznek, ellen-
őrzik az üdülőterületet, kiegészülve polgárőreink tulajdonában lévő sze-
mélygépkocsikkal a nap különböző időszakában. Ebben az évben novem-
berig polgárőreink 2000 órát voltak szolgálatban, rendőrökkel közösen 
398 órán át vigyáztak városunk közbiztonságára és 8000 km-t jártak 
Almádi útjain gépkocsival. 

Az Almádi régió polgárőrei (Világostól Alsóörsig) november köze-
péig 19500 óra járőrszolgálatot teljesítettek, rendőr kollegákkal együtt 
4400 órán keresztül vigyáztak a közbiztonságra. Járőrgépkocsival 50000 
km hosszú utat jártak be az ellenőrzések alatt. 

November 20-ra az Almádi régió 14 polgárőr egyesülete részére 
megszerveztünk egy továbbképzést: a KRESZ-módosításáról, az új parag-
rafusokról Marton Béla úr a Fűzfői polgárőrség tagja kiváló oktató elő-
adást tartott. Az elsősegélyadásról és teendőkről Kiss Attila úr a Vm. 
Mentőszolgálat vezető tisztje okította a polgárőröket. Balogh Csaba úr a 
Vm. P. Sz. Elnökhelyettese a polgárőr törvényt ismertette, Borbély Zoltán 
r.alezredes úr a szolgálati etikáról tartott előadást. Az Almádi régió 14 
egyesületéből a jelen levő 120 polgárőr igazolást kapott a tanfolyamon 
való részvételről. 

Kedves Almádi Polgárok! Nagyon közel van már a Karácsony és el-
kezdjük szeretteink részére az ajándékok vásárlását, ez a szokásosnál 
vastagabb pénztárcát igényel, ami felkelti a zsebtolvajok figyelmét is- és 
igyekeznek maguk részére hasznot húzni a zsebeinkből. Kérjük Önöket 
vigyázzanak!!! 

Polgárőreink a lovas polgárőrökkel közösen fokozott figyelemmel 
ellenőrzik az erdős területeket, igyekeznek megakadályozni a fenyőfa és 
a fakivágásokat, lopásokat. 

November 23-án Ito Tecuo japán nagykövet úr a megyeházán átadta 
a Japánból érkezett első szállítmány védőmaszkot Kovács Norbert úrnak 
a megyei közgyűlés alelnökének. A por elleni védőmaszkok kérését dr. 
Kutics Károly úr a Veszprém megyei Magyar-Japán Baráti Társaság 
elnöke kezdeményezte a vörös iszap károsultjai részére. 

Tisztelt és kedves Almádi polgárok, közeledünk a karácsonyhoz és az 
esztendőváltáshoz. Az ünnepek alkalmából kívánunk Önöknek békés, ál-
dott Karácsonyi ünnepeket, vidám, eredményes és egészséges Új Esztendőt. 

Polgárőrség nevében 
H a n s á g i Endre elnök 

ASZTALITENISZ HÍREK 

Idén október 30-án, Balatonfüreden a Balaton Szabadidő és Konfe-
rencia Központban rendezték meg az idei első és az egyik legrangosabb 
felnőtt megyei asztalitenisz versenyét közel 50 fő részvételével. Férfi 
párosokkal kezdődtek a küzdelmek egyenes kieséses rendszerben. Majd 
az egyéni Versenyszámmal folytatódott. Először négyes és ötös csopor-
tokban játszottak egymással, majd a csoportokból az első három helye-
zett jutott fel a főtáblára. Innen már egyenes kieséses rendszerben küz-
döttek a versenyzők. Balatonalmádi asztalitenisz szakosztály sportolói 
kitűnő eredményeket értek el. A verseny végeredménye: 
Férfi párosok: 
1. Nyúl Christian - Penk Zoltán (Balatonalmádi) 
2. Szabó Attila - Tóth Sándor (Balatonfüred) 
3. Seb estyen Róbert — dr. Kurdi Róbert (Balatonalmádi—Veszprémi 

Dózsa) és Hercz Ferenc - Fürj Róbert ( Sümeg ) 
Férfi egyéni: 
1. Nyúl Christian ( Balatonalmádi ) 
2. Baumgartner József ( Peremarton ) 
3. Tóth József (Balatonfüred) és Dr. Kurdi Róbert (Veszprémi Dózsa) 

Balról: Penk Zoltán, Nyúl Christian, Sebestyén Róbert 



NÉHÁNY JÓ TANÁCS AZ ÉV 
VÉGI VÁSÁRLÁSOKKAL 
KAPCSOLATBAN 

Közeledik az év vége, az ünnepek körüli tennivalók megsoka-
sodnak. Vásárlási láz kap el bennünket, járjuk a bevásárló köz-
pontokat, megragadjuk a legkülönbözőbb alkalmakat, hogy sze-
retteinknek kellemes meglepetést tudjunk okozni. 

Ez az időszak bizonyos bűnözői köröknek szintén fontos be-
szerzési időszak. Csak ők ezt nem törvényes körülmények között 
teszik! 

A vásárlási lázban ne feledkezzünk meg arról, hogy ajándé-
kokra szánt, nagyobb összegekkel útnak indulva, a zsúfolt üzle-
tekben, nagy tömegben könnyebben válhatunk bűncselekmény 
áldozatává. De óvatosság, az otthonunkba belépő idegenekkel 
szemben, sem árt! 

Ha nem szeretnénk kellemetlen meglepetéssel haza térni, 
olyan helyre tegyük a pénztárcánkat, ahol nehezen hozzáférhető, 
ne hagyjuk felügyelet nélkül a már megvásárolt ajándékokat, a 
bankkártyánk pin-kódját ne írjuk a tokra, ne tartsuk a kártya 
mellett. 

Legyünk gyanakvóak, ha a házalók feltűnően olcsón akarnak 
értékesnek látszó tárgyakat eladni, amikor telefonon ajánlanak 
kedvező lehetőséget gyapjú vagy mágneses ágynemű, ékszer, 
műszaki cikk, gyógyászati termékek vásárlására, vagy lehetőséget 
olcsó üdülésre, utazásra. 

Különösen, ha mobil telefonfeltöltő kártya vásárlásáért 
cserébe jutunk hozzá. Ez egy gyakori csalási mód újabban. 

Sajnos nem tudjuk elégszer felhívni a figyelmet arra, hogy 
nemcsak az idős embereknél jelennek meg olyan személyek, akik 
pénz felváltásához vezető trükköket alkalmaznak, csak hogy hoz-
záférhessenek az otthon őrizgetett, évek alatt megtakarított pén-
zünkhöz. Az ünnepek előtt aktuális mese lesz "a segélyt hoztam" 
az önkormányzattól, ill. "visszatérítést hoztam" valamilyen köz-
üzemtől, például az EON-tól és még a kapcsolók és konektorok 
állapotát is ellenőrzik. 

A JÁRANDÓSÁGOKAT MINDIG A POSTÁS HOZZA! 
A trükkös lopások szezonális legendái között találkozunk 

krumpli, káposzta vagy más termények árusítóival, ugyanakkor 
gyakori a téli tüzelőt, tűzifát ajánlók megjelenése is. Ha vásárlási 
szándéka van, inkább a már ismert eladókat, forgalmazókat ke-
resse, mert az újságokból választott ismeretlen, csak mobil tele-
fonon utolérhető személyek körében fordult elő, hogy nem a 
kialkudott minőségű (nedves) vagy mennyiségű (jóval kevesebb) 
fát szállították le, esetleg a kifizetett előlegre nem szállítottak 
semmit. 

Kérjük számon a látszólag céltalanul nézelődő, sétálgató ide-
genektől, mit keresnek a környékünkön! Ne hagyjuk, hogy te-
repszemlét tartsanak időseket, értékes dolgokat őrző vagy szál-
lásnak használható lakatlan nyaralókat, eltulajdonítható fémtár-
gyakat (csatornát) keresgélve. 

A bűnmegelőzés ne csak a rendőrség feladata, hanem mind-
nyájunk közös érdeke legyen! 

Stanka Mária r. őrgy. 

EGY NAP A BIZTONSÁGÉRT 
November 16-án a Vörösberényi Általános Iskola tanulói "Egy 

nap a biztonságért" című közbiztonsági projektnapon vettek részt. 
Tűzoltók, katasztrófavédelmi, honvédségi, közlekedésrendé-

szeti, bűnmegelőzési, büntetés-végrehajtási, vöröskeresztes, 
ANTSZ és mentőszolgálati szakemberek, valamint a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park munkatársa tartottak rendkívül érdekes, 
tartalmas és hasznos előadásokat, gyakorlati foglalkozásokat. A 
gyerekek nagy örömére szolgált, hogy belülről is megismerked-
hettek a tűzoltó-, a mentő-, a katasztrófavédelmi és a rendőrautó 
felszerelésével. 

Reméljük, hogy a kapott információk birtokában biztonsá-
gosabbá tehetjük életünket. 

Köszönet a fenti szervezeteknek. 

KÖZLEKEDÉSI BALESET 

TANÚIT KERESI A 
RENDŐRSÉG 

Kérjük azon utasok jelentkezését, akik 2010. november 2-án 
a 12 óra 25 perckor Veszprémből Balatonfűzfőn át Balatonalmá-
diba közlekedő menetrendszerű járaton utaztak, és szemtanúi 
voltak a 71. számú főúton a Balatonalmádi, Kürt utcai helyközi 
megállónál bekövetkezett balesetnek. 

A megállóból tovább induló autóbusz elsodort egy idős nőt, 
aki ennek következtében súlyos sérülést szenvedett. Az eljárás 
során szükséges meghallgatni azokat az utasokat, akik ekkor még 
a buszon tartózkodtak, és tudnak olyan információval szolgálni, 
amely a bekövetkezett baleset részleteinek pontosítását segíti. 

A szemtanúk jelentkezését a Balatonalmádi Rendőrkapitány-
ság, Közlekedésrendészeti Alosztályán a 88/799-808-as telefon-
számon várja Csordás Anita r. zls. vizsgáló. 

Milos József: Nádszálkisasszonyok 



KELL MÉG A SEGÍTSÉG! 
A vörö | iszap áradat óta minden hétvégén ott vagyunk Deve-

cserben segíteni a káros vörös iszap eltüntetésében. Barátaimmal, 
kollegáimmal - akinek éppen szabad a hétvégéje, 6-8 fő - , 
megyünk és segítünk. Szívszorító a látvány még most is, pedig 
már az első hétvégéhez képest sokat tisztult a város. Sajnos az 
utóbbi hétvégén már nagyon kevés volt az önkéntesek száma, 
akik kapával, lapáttal dolgoztunk. 

Megismerkedtünk olyan családokkal akiknek mindenük oda-
veszett és mi nekik szeretnénk közvetlenül is segíteni. Ezért a 
Balatonalmádi Vöröskereszttel Összefogva gyűjtést hirdetünk 
három ilyen károsult család számára: 
1 család 3 gyermekes, 1 család 2 gyermekes, 1 család, akinek 
hamarosan megszületik első gyermekük. 

Perselyeket helyeztünk ki a város több pontján, ahol a pénz-
adományokat gyűjtjük: 
• Angol-Magyar Kéttannyelvű Gimnázium BÜFÉ-ben Balaton-

almádi, Rákóczi u. 39. 
• György Patikában, Balatonalmádi, Baross G. u. 25. 
• Optimum Patika, Balatonalmádi, Petőfi S. u. 11. 
• Pannónia Kulturális Központ KÖNYVTÁRBAN, Balatonalmá-
di, Városház tér 4. 

• Gyermekorvosi Rendelő, Balatonalmádi, Baross G. u. 32. 
• Szabó Pékség, Balatonalmádi, Baross G. u. 40. 
Az adományt személyesen adjuk át. 

Köszönettel: Balikó Eszter, Dr. Árkai Anna 

SZOCIÁLIS KÖZPONT HÍREI... 
Az ünnepi időszakban az ügyfélfogadás rendje megváltozik. 

A családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat év végi nyitva tartása 
az alábbiak szerint alakul. 
Balatonalmádiban: 

2010. december 23. Csütörtök 9.00-14.00 
2010. december 24. Péntek ZÁRVA 
2010. december 27. Hétfő 9.00-14.00 
20Í0. december 28. Kedd 9.00-14.00 
2010. december 29. Szerda 9.00-14.00 
2010. december 30. Csütörtök 9.00-14.00 
2010. december 31. Péntek 9.00-1 1.00 
2011. január 03-tól az ügyfélfogdás a megszokott rendben zajlik. 
Elérhetőségük: 88/542-551 

Tud róla? 
Az ünnepek alatt nincs egyedül, ha magányos, lelki válságba 
került a Kapcsolat Lel ki segély Szolgálat ingyenesén hívható, 24 
órás ügyelet: 422-205. 

Bántalmazták, vagy megalázták, családon belüli erőszak áldoza-
tává vált? Ingyenesen hívható segélyvonal 24 órában vezetékes cs 
mobilhálózatról. 06-80/20-55-20 Országos Kríziskezelő és Infor-
mációs Telefonszolgálat 

Ha otthontalan, fedél nélkül élő embert lát, aki segítségre szorul,; 
hívja az Utcai Szociális Segítők egyesületének Regionális Diszpé-
cserszolgálatát a 06-34/511-028 éjjel-nappal hívható telefonszá-
mon. 

Minden Kedves Olvasónak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, az Új 
Esztendőre jó egészségét, örömteli derűs évet kívánunk! 

Köszönjük, hogy megtiszteltek bennünket bizalmukkal, örülünk, 
Hogyha segíthettünk. Kérjük, a következő évben se feledjék, ránk 
mindig számíthatnak! 

Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 
munkatársai 

Mindszenty József a XX. századi Magyarország egyik legje-
lentősebb történelmi és egyházi személyisége volt, aki minden 
elnyomott érdekében felemelte Szavát. Éppúgy tiltakozott a 
zsidók elhurcolása ellen a holokauszt idején, mint ahogy fellépett 
a magyarországi németek kitelepítésével szemben is. Háromszor 
vetették fogságba: először 1919-ben, a Tanácsköztársaság alatt, 
másodszor 1944-ben a nyilasok, harmadszor pedig 1948 kará-
csonyán Rákosiék. 

A 135 perces filmben - melynek főszereplője Sipos Imre - a 
Pesti Magyar Színház színészrendezője - megjelennek Mind-
szenty bíboros életének legfontosabb helyszínei: Csehimind-
szent, a szülőfalu, Szombathely, Zalaegerszeg, Veszprém, Eszter-
gom, Budapest egyházi színterei, valamint a börtön, és a házi-
őrizet, illetve a bécsi Pázmáneum, ahol a főpásztor élete utolsó 
éveit töltötte. A kamera olyan ritkán látható helyszínekre is 
elvezeti a nézőt, mint a budapesti amerikai nagykövetség epülete, 
ahol 1956. november 4-től 1971. szeptember 28-ig tartózkodott 
Magyarország Utolsó hercegprímása. 

Koltay Gábor Szerint műve nemcsak a hívő embereknek szól, 
hanem mindenkinek, hiszen Mindszenty József következetes 
életútja, áldozatos küzdelme kevéssé ismert a szélesebb közvé-
lemény előtt. Az alkotás gazdagon idéz a hercegprímás gondo-
lataiból, írásaiból, beszédeiből, de nagy hangsúlyt kap a korabeli 
Magyarország ábrázolása is. A filmet 2009 augusztusában kezd-
ték forgatni, az utómunkálatokat 2010 szeptemberében fejezték 
be. Elkészítését egyházi szervezetek, alapítványok, önkormány-
zatok és magánszemélyek finanszírozták, állami támogatást nem 
kapott. 

Bálint Sándor 

A FEHÉR VÉRTANÚ 
Koltay Gábor dokumentumfilmje 

Mindszenty József hercegprímásról 
2010 december 17-én, pénteken, 17.00 órakor 
a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárban 

A belépés ingyenes 

Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
Konzervatív Kör 



ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (ÚMVP) 
HELYI TERMÉK, HELYI SZOLGÁLTATÁS, HELYI ÉRTÉK 

Az UMVP legfontosabb célja a vidéki lehetőségek, a vidéki életminőség fejlesztése, a vidék vonzóbbá, élhetőbbé tétele. 
Emlékszem még azokra a nem is olyan régi időkre, amikor hétvégén a helyi boltban vásároltunk be mindent, ami egy négytagú család 
heti élelmiszerszükségletét jelentette. Majd a kosárnyi és szatyornyi termékkel hazasétáltunk. 
Ma mindenki a hiper- és szupermarketek lelkes vásárlója, és bevásárlókosárnyi terméket szállít haza autóval, ami teljésen elképzel-
hetetlen, hogy egy hét alatt el is fogyjon. Persze mindennek megvan a gazdasági, a szociológiai és a pszichológiai magyarázata. 
Mind a szakmapolitikai törekvések, mind pedig a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiánk (HVS) azt a fejlesztési célt emelték ki, hogy a 
helyben megtermelt termékek helyi igényeket elégítsenek ki, helyben kerüljenek megvásárlásra, helyi szolgáltatókat vegyünk igénybe. 
Miért fontos ez? 
A helyi termékek megvásárlásával, szolgáltatások igénybevételével helyi gazdaságunkat gyarapítjuk, helyi identitásunkat erősítjük, 
turisztikai attrakcióinkat, vonzerőnket növeljük. 
A Bakony és Balaton Keleti Kapuja LEADER HACS helyi termékek- és helyi védjegy programjának keretében 2010 decemberében 
megrendezi a LEADER karácsonyi vásár rendezvénysorozatot. 
Településeinken találkozhatnak helyi termékekkel, helyi szolgáltatókkal, kellemes karácsonyi hangulatban készülhetnek az ünnepekre. 
Kísérjék figyelemmel hirdetéseinket, plakátjainkat, amelyken a vásárok pontos helyét és Időpontját jelentetjük meg, reméljük, hogy 
minél több település kapcsolódik kezdeményezésünkhöz. 
Szeretettel várjuk Önöket, kedves családjukat és ezúton kívánunk Békés és Boldog Karácsonyi Ünnepeket, és Sikerekben, fejlesztések-
ben gazdag boldog Új Évet! 

Pergő Margit 
elnök 

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület, 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3, 88/786-892 
www.bakonyesbalaton.hu; iroda@bakonyesbalaton.hu 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: 
a vidéki területekbe beruházó Európa 

Szilveszterezzünk együtt Vörösberényben! 
Mindenkit szeretettel meghívunk és várunk 
az év utolsó napján 20 órakor kezdődő 
családias hangulatú 

SZILVESZTERI BULIBA B E R É N Y B E 
üdvözlő itallal, kitűnő vacsorával, 
élő zenével, büfével. 
Belépő: 3.500,- Ft 

Helyfoglalás, jegyelővétel hétköznapokon 
16-18 óráig a vörösberényi MŰV. HÁZBAN. 
vagy a 30/902-4268 -as telefonon, 
a RENDEZŐSÉG 

Szilveszteri bál a Pannóniában! 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 

Zenél: Melódia Együttes 

Éjfélkor tűzijáték, forralt bor és roppanós virsli! 

Tombola!!! 

Fődíj: 4 személyre szóló egy hetes 

görögországi nyaralás 

Belépő: 1500 Ft 

Asztalfoglalás: 88/542-515, 
vagy 20/621-74-56 

mailto:iroda@bakonyesbalaton.hu


Almádi Optika 

KOZMETIKA SZOLÁRIUM 

Pinkóczi Csárda, Balatonalmádi, Vödörvölgyi u. 12. 



Baksai Autósiskola CENTRUM 

PÉTA-COOP KFT ZIRC, VASÚTÁLLOMÁS 

UNIQA Biztosító Zrt. 

ALMÁDI ÜVEGES 

FÓRUM Üzletközpont 

GYORSNYOMDA • KULCSMÁSOLÓ 

PROPLAN 
Tűz i fahas í tó K f t . 



Babits Mihály: 
Karácsonyi ének 

Miért fekszel jászolban, ég királya! 

Visszasírsz az éhes barikára. 

Zenghetnél, lenghetnél angyalok közt: 

mégis itt rídogálsz, állatok közt. 

Bölcs bocik szájának langy fuvalma 

jobb tán mint csillag-ür szele volna? 

Jobb talán a puga széna-alom, 

mint a magas égi birodalom? 

Istálló párája, jobb az neked, 

mint gazdag nárdusok és kenetek? 

Lábadhoz tömjén hullt és arany hullt: 

kezed csak bús anyád melléért nyult... 

Becsesnek láttad te e földi test 

koldusruháját, hogy fölvetted ezt? 

s nem vélted rossznak a zord életet? 

te, kiről zengjük, hogy "megszületett"! 

Szeress hát minket is, koldusokat! 

Lelkünkben gyujts pici gyertyát sokat. 

Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk 

törékeny játékunkat, a reményt. 

Nagy András alkotása 


