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felhasználásával készült
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Fekete István: Nádas

Aludtál-e már nádtető alatt,
láttad-e ott, hogy kel fel a nap?
Hallgattad-e szélben, hogy zsong a nád,
ha megérinti a virradat?

Ugye, nem láttad? Nem láttál semmit?
Se nádirigót, se kócsagot,
se a vadrécék kéktükrű szárnyát,
se víz mélyén rengő csillagot?

Raktál-e tüzet tavalyi nádból?
Füstje simogatta arcodat,
ha felkel a hold, és a lidércfény
táncol a tündöklő ég alatt?
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Helytörténet
BUDATAVA

BALATONALMÁDI RÉSZE

Helytörténettel kapcsolatos kutatás és ismertetés során
többször felmerült a kérdés, honnan származik és mióta
használatos a címben említett Budatava elnevezés. Néhány  
településrésze csak Vörösberény és Almádi egyesítése óta
értelmezhető. Ezt megelőzően Vörösberény része volt,
ugyanis a két település közötti határ a Szabadság  (koráb-
ban gróf Andrássy Gyula) út tengelyében, és annak a
Balatonig történő folytatásában húzódott.

A következő kérdés valójában, hogy hol volt ez a terület,
amikor meghatározták, illetve használták az ősi dűlőneve-
ket. Az 1858. évi első kataszteri felmérés mellékletében
felsorolták mindkét település dűlőinek neveit, mert ez
alapját képezte valamennyi területtel foglalkozó iratnak.
Itt kezdődik a gond, mert egyik felsorolásban sem talál-
ható a Budatava elnevezés, ugyanakkor az említett katasz-
teri felmérést megelőző időben készült határjárásokban
szerepel, mint lényeges adat.  

A következőkben tekintsük meg, hogy a határjárásokban
mikor és milyen formában fordul elő a Budatva elnevezés.
Meg kell említeni, hogy a Veszprémi Káptalannal, mint
földesúrral kötött bérleti szerződésekben is szerepel bérelt
területként. Külön érdekesség, hogy a Földrajzi Nevek Eti-
mológiai Szótárában (Akadémiai Kiadó, 1983.) nem talál-
ható.

A határjárások közül az 1744-ben, 21 tanú meghallgatása
mellett végzett bejárás tartalmazza, ismereteim szerint, a
legrégebbi adatokat a kérdéses területre vonatkozóan. A

tanúk közül Stephanus Farkas, 80 éves tanúságtevő a
legidősebb, nyilvánvalóan az ő visszaemlékezése szól a régi
időkről. Vallomásának ideillő része a következő:

A nehezen olvasható, de mindenképpen fontos adatokat
tartalmazó eredeti szöveg átirata:

Szabadi, all Szélrül pedig a Kis Berényi föld vagyon;
onnénd azon Vödör Völgynek fölső részén elsőbben kettős;
az után egyes hánt Halmokra, tovább egy jelölt Cserfának,
és a Sz:Király Szabadira fölső Eörsrül menő uton által
menvén az egyes farkas Verem mellett, a Köles Tallokon az
Apácza faránál lépik az ország uttyában az Határ. Ezen
ország uttyán le szolgál Vörös Berény felé, a mint a régi út
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Helytörténet
volt Szölök között lévő kis Sár Kutára, onnénd a Vörös
Berényi Patakban, vagy is a Sédben, és innénd a Balaton-
nak. Hogy pedig ezek legyenek az igaz különböztető  Határ
jelek, onnénd tudgya: Hogy még a Török világban is azon
a földön a megnevezett jelekig Szabadon örzötte és legel-
tette, a falu csordáját, mint hogy Szenben öröszték, maga a
Fátens is gyakorta a csordát ott legeltette, a Loki Szölökön
alol az Illyés Szürüjén maga a Fátens is látta asztagait, s
onnénd a Buda Tavára, és Balatonra Szolgál; Ezeket maga
édes Attyátiul is aki 80 Esztendős volt Száma nélkül
hallotta, sőt midőn midön magok is N. Káptalantul ki
árendálták is azon Pusztát, mindenkor ezen jelekig birták
és tartották.

Némi magyarázat az eredetiben idézett szöveghez. Fátens
a tanú aki elmondja ismereteit, jelen esetben Farkas István.
A „Sár Kutára” meghatározás pedig Veszeli Lajos telke
végében levő forrásra utal. A tanú 80 éves volt 1744-ben,
tehát 1664-ben született. Hivatkozik szintén 80 éves apjá-
tól kapott ismereteire, ami az 1600-as évek elejét jelent-
heti. Utal arra, hogy a „török világban” ezen a területen
legeltetett, tehát a Budatava elnevezés már a XVII. század-
ban ismert volt. 

A tárgyalt határjárás során a tanúk kétféle határt említe-
nek. Egyik a Séd patakot jelöli határnak, a másik pedig a
mai Szabadság utat. Utóbbi a helyes meghatározás amint
ezt két tanú szavaiból láthatjuk. … a Vörös Berényi falunál
follyó Sédben és a Loki Szölök sarkánál kitérvén mégyen a
gyepük mellett Hegy Háton le a Buda Taváig. A másik tanú
ezt így mondja …le egészen  a Buda Tavára s onnan a
Balatonig tartották a Kis Berényi határt. A tévedés onnan
ered, hogy a határ egy kis szakaszon valóban a Séd patak,
de folytatásként pedig a Loki szőlők végénél, azaz a Sza-
badság út tengelyében húzódik. 

Az 1928-ban kiadott térkép szerint egyértelmű hol van
Budatava. Almádi és Vörösberény határát  ..__.. vonal
jelzi, jól láthatóan az Andrássy Gyula úton és folytatva a
Balatonban. A térképen jelölt rétegvonalak is igazolják a
határjárásokban említett „hegy hátat”. Meg kell említeni,
hogy Almádinak több mint 5300 hold vízterülete volt,
ezért folytatódik a település határjelölése a Balatonban.   

A térképen Kövesalja dűlőben jelölt gémeskút képe. A kút
ma is létezik a Kund utca 3 számú telken.
(FOLYTATÁS KÖVETKEZIK.) Schildmayer Ferenc

A terület képe parcellázás előtt, háttérben Vörösberény
képével. A kép bal oldalán látszik a határjárásban említett
dombhát ahol a település határa húzódik.

Kedvező vételi feltételekkel ajánlották a telkeket.

A terület parcellázásának terve.

Budatavát Balatongyöngye néven reklámozták. 
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Önkormányzati hírek

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselő-testület a 2012. októberi ülésén tárgyalt napirendi
pontok közül a fontosabb kérdések és döntések az alábbiak:

Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról
Felsőörs Község Önkormányzata a 137/2012.(09.10.) sz. kp.
határozatával, Balatonalmádi Város Önkormányzata a 204/
2012. (IX.27.) Ö. határozatával kinyilvánította szándékát, hogy
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (Mötv) 85. § (1) bekezdése szerint közös
önkormányzati hivatalt alapít. 
A közös önkormányzati hivatal székhelyén a tervezett létszám –
a polgármester és a közfoglalkoztatottak nélkül – 53 fő. A járás-
székhely település feladatainak ellátásához – a balatonalmádi
Polgármesteri Hivatal állományi létszáma a járási hivatal
kialakításával összefüggésben 46 fő lesz, ami 2013. január 1-jén
további 7 státusszal emelkedik: felsőörsi Polgármesteri Hivatal-
ból áthelyezett 1 státusz, környezetvédelmi referens, oktatási-
kulturális referens, pénzügyi előadó, 3 fő építéshatósági
ügyintéző. Ez utóbbi 3 fő akkor, ha a járásszékhely települési
jegyző 2013. január 1-jei hatállyal megkapja az első fokú
építéshatósági feladat- és hatásköröket járási illetékességgel.
A felsőörsi kirendeltségen a tervezett létszám: 4 fő. A közös
önkormányzati hivatalban tervezett létszám 2013-tól összesen 
57 fő.

Javaslat Balatonalmádi Város Önkormányzat 2013. évi belső
ellenőrzésére
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (továbbiak-
ban Ötv.) 92. §-a és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
számú törvény kötelezővé teszi az önkormányzatok saját
gazdálkodásának belső ellenőrzését.
Az 2013. évi ellenőrzési terv tartalmazza:
– a 2013. évi állami támogatásokkal, normatíva igénylésekkel

kapcsolatos szabályszerűségi ellenőrzést, 
– a 2013. évi költségvetési beszámoló (Polgármesteri Hivatal,

Balatonalmádi Városgondnokság) mérlegvalódiságának vizs-
gálata, 

– Balatonalmádi Város Önkormányzata által üzemeltetett
strandok, pénzkezelésének szabályszerűségi vizsgálatát, 

– napköziotthonos óvodák 2013. évi költségvetési gazdálkodá-
sának ellenőrzését,  

– az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályozottságának és
kezelésének szabályszerűségi vizsgálatát,

– Balatonalmádi Város Önkormányzat „Önerős és nem önerős
útépítések, útfelújítások, csapadékvíz-elvezetés kivitelezés,
vízvezeték-hálózat, csatornahálózat felújítása” című pályázat

keretében lefolytatott közbeszerzési eljárások dokumentá-
lásának vizsgálatát,

– az éves ellenőrzési terv előre nem tervezett ellenőrzésekre
tartalék időkerettel is rendelkezik.

Javaslat Balatonalmádi Városgondnokság telephelyének fűtés
korszerűsítésére 
Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a
Balatonalmádi Városgondnokság telephelyének (Balatonalmádi,
Rákóczi F. u. 43.) fűtés korszerűsítésére vonatkozó kérelmére az
alábbi döntést hozza: A beruházás megvalósítását bruttó 2.992
ezer Ft összegben jóváhagyja. A beruházás határideje: 2012.
november 30. 

Javaslat EU Önerő Alap igénybevételére
A képviselő-testület a 257/2011. (IX.01.) Öh. számú határozata
alapján önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a KDOP-
4.1.1/E-11 kódszámú „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi
rendszerek rekonstrukciója” című pályázati felhívásra a
Balatonalmádi Endre–Vörösmarty utcák csapadékvíz-elvezető
rendszer fejlesztésének támogatására. A sikeres pályázat ered-
ményeként Balatonalmádi Város Önkormányzata KDOP-
4.1.1./E-11-2011-0009 azonosító számú támogatási szerződést
kötött a 83.528.013 Ft összköltségű projekt 74.033.869 Ft
összegű támogatására. A képviselő-testületi döntés és a támo-
gatási szerződés alapján az önkormányzat 8.352.802 Ft összegű
saját forrást vállalt. A támogatási szerződés megkötését követően
a beruházás kivitelezési munkáinak előkészítése, a közbeszerzési
eljárás lebonyolításával és a kivitelezési szerződés megkötésével
megtörtént. A tényleges kivitelezési munkák megkezdéséhez
elengedhetetlen a pályázati önerő megnyugtató biztosítása. A
kormány a 285/2012. (X.9.) Korm. rendeletével döntött az EU
Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól. E szabályok
alapján önkormányzatunk jogosult önerőtámogatás igénylésére,
mivel a vízrendezési pályázat benyújtásakor vállalt önerőt neki
fel nem róható okból nem tudja biztosítani. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtására és
a pályázat elnyerése esetén a támogatási szerződés aláírására.

Javaslat a köznevelési intézmények alapító okiratának módo-
sítására
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továb-
biakban Nkt.) 97. § (4) rendelkezik arról, hogy a törvény
hatályba lépését követően a fenntartó négy hónapon belül vizs-
gálja felül a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2012.
aug. 31-én hatályos szövege szerinti közoktatási intézményei
alapító okiratát annak érdekében, hogy az megfeleljen az e tör-
vényben foglaltaknak – az Nkt. 2012. szeptember 1-jével hatály-
ba lépő rendelkezéseinek – és azokat küldje meg a törzskönyvi
nyilvántartást vezető szervnek, hivatalnak vagy a kormányhiva-
talnak. A törvényi előírásnak megfelelően a köznevelési intéz-
mények alapító okiratait a fenntartó felülvizsgálta és a szükséges
módosításokat elvégezte.

Az Önkormányzat közalapítványainak beszámolója a 2011. évi
tevékenységükről
A képviselő-testület éves munkatervének megfelelően az „Almá-
diért” Közalapítvány, az Együtt–Egymásért Nyílt Közalapítvány
és a Közbiztonsági Közalapítvány benyújtották önkormányza-
tunkhoz beszámolójukat a 2011. évi tevékenységükről, melyeket
a képviselő-testület köszönettel elfogadott.

HELYESBÍTÉS
Az októberi számban említett árusító torony képe, amelyen
valóban olvasható a STÜHMER felirat. Abban az időben egyik
vezető márka volt a csokoládé és édességféleségek előállításában.
A kép láthatóan a frissen elkészült épületet és a rendezett kör-
nyezetét mutatja.

Az Együtt–Egymásért Nyílt közalapítvány 2012. évben is biz-
tosítani kívánja a 70 év feletti Balatonalmádi állandó
lakcímmel rendelkező lakosok karácsonyi ajándékutalványát.
Ezért kérem az érintetteket vagy megbízottjaikat (meghatal-
mazás), hogy 2012. november 19. és 2012. december 14.
között keressék fel a polgármesteri hivatalt, ahol a fenti
időpontban minden munkanap 9.00 órától 15 00 óráig, a
személyenkénti 2000 Ft értékben az utalvány átvehető.

Balogh Csaba 
alelnök
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Kultúra

ÚJRA EGÉSZSÉGNAP
Itt van az ősz és itt van újra az őszi egészségnap a

Pannóniában, melyet ezúttal is a Kulturális Központtal
közösen szervez a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási
Központ. Mottónk: ÉRTED – de nem Nélküled – közös
lépések az egészség útján. Célunk, hogy ráébresszünk
mindenkit arra, hogy felelősen, tudatosan, saját magának 
kell tennie azért, hogy egészséges legyen és egészséges marad-
jon. 

A november 17-én, szombaton 10 órától tartandó
egészségnapon ingyenes szűrésekkel, tanácsadásokkal, elő-
adásokkal várjuk szeretettel az egészség iránt érdeklődőket.
Lesz ismét vérnyomás- és vércukormérés, ingyenes szemvizs-
gálat és állapotfelmérés, de segítünk elsajátítani az emlő
önszűrés mikéntjét is. Beszélünk az AtlasPROfilax mód-
szerről, a tiszta vízről, a fizikai érterápiáról és az ételal-
lergiáról. Terveink közt szerepel – a tavaszi nagy sikerre való
tekintettel – egy főzőshow megszervezése, valamint
szeretnénk felhívni a figyelmet az egészséges reggeli
fontosságára s megmutatni és megtapasztaltatni, hogy milyen
az, mikor finoman és egészségesen kezdjük a napot! A
rendezvényt a Pollyanna című film vetítésével zárjuk, mely
rávilágít arra, hogy mindig van minek örülni…

Mi is örülnénk, ha minél többen látogatnának el hozzánk,
várunk mindenkit szeretettel. Reméljük, hogy november har-
madik szombatját (17-e) velünk töltik az őszi egészségnapot! 

A részletes programokat keresse plakátjainkon!
JVE+MVJ

Gróf Klebelsberg Kuno 1875.
november 13-án született Magyar-
pécskán, Arad megyében. A grófi
címet a család egyik katona őse
kapta, aki 1686-ban kitüntette ma-
gát Buda visszafoglalásánál. Édes-
apja – akit 2 éves korában elveszített
– ugyancsak katona volt, mint vala-
mennyi ősük a XV. századtól fogva.
Édesanyja – a Dunántúli közép-
nemesi családból származó Farkas
Aranka – férje halála után szüleihez
költözött Székesfehérvárra. Az ifjú
Klebelsberg a ciszterek fehérvári
gimnáziumát végezte el, majd jogi
tanulmányokat folytatott a buda-
pesti, müncheni, berlini egyetemen,
illetve Párizsban a Sorbonne-on.
Államtudományi doktori címét
1898-ban szerezte a budapesti egye-
temen. Fiatalon, alig 25 évesen vette
feleségül Botka Saroltát, aki élete
végéig hű társa maradt.

Bánffy Dezső miniszterelnök
hívására 1898-ban állami szolgálat-
ba lépett. A miniszterelnökség har-
madik ügyosztályának vezetője lett,
ahol külügyi és nemzetiségi kérdésekkel foglalkozott. 1910-ben
közigazgatási bírónak, majd rendkívüli egyetemi tanárnak
nevezték ki. 1914-ben a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium
adminisztratív államtitkára lett, ahonnan Tisza István maga mellé
vette a miniszterelnökség politikai államtitkárának. Betöltötte
emellett a Rokkantügyi Hivatal és az Országos Hadigondozó
Hivatal ügyvezető alelnöki tisztségét is. 1918 őszén fellépett a
Károlyi-kormány ellen, s egy keresztény párt szervezésébe fogott
Bethlen Istvánnal. A Tanácsköztársaság alatt üldözték, s csak
vidéken bujkálva tudta elkerülni a letartóztatást. Az 1921-ben
megalakult Bethlen-kormányban először belügyminiszter, majd
1922-től vallás- és közoktatási miniszter lett, s e posztját egészen
1931-ig megtartotta.

Oktatás- és kultúrpolitikájának alapja mély keresztény hite és
magas fokú erkölcsi elkötelezettsége volt. Fontosnak tartotta,
hogy a pedagógus ne csak tanítsa, hanem szeresse is a gyermeket.
A nagyarányú analfabetizmus felszámolására megteremtette az
„érdekeltségi népiskolák” rendszerét. Három, illetve öt kilo-
méter sugarú körök alkották azokat a körzeteket, melyekben a
helyi hatóságoknak és a birtokosoknak kellett létrehozni e
népiskolákat, akár saját anyagi áldozatuk árán is. Az iskolaállítási
és fenntartási kötelezettségek biztosítására létrehozta az Orszá-
gos Népiskolai Építési Alapot. Három év alatt 5000 tanterem
létesült, a kor európai színvonalának megfelelő kivitelezésben, s
az iskolákhoz tanítói lakások is épültek. Törvényt hozatott a 8
osztályos népiskoláról azzal, hogy bevezetésére 1940-ben kerül-
jön sor. Középfokúvá minősítette a négy osztályos polgári isko-
lát, ahová a népiskola 4. osztályának elvégzése után azok jártak,
akik nem mentek gimnáziumba. Átszervezte a gimnáziumi
oktatást, kialakította a reálgimnáziumokat, amelyekben nagyobb
szerepet kapott a természettudományos tárgyak, és az élő
nyelvek oktatása. 

Tevékenységének fontos eleme volt a felsőoktatás – ezen
belül is a tanárképzés – átalakítása. Egyetemet alapított Szege-
den, Pécsett, Debrecenben és Sopronban, hiszen a trianoni dik-
tátum elcsatolta a kolozsvári és a pozsonyi egyetemet, valamint a
selmecbányai akadémiát. További felsőoktatási intézményeket is
alapított, így tanárképző főiskolákat, valamint a sportélet fel-
lendítése céljából a Testnevelési Főiskolát. Az orvosképzés támo-
gatására európai színvonalú egyetemi klinikákat létesített. Máig
működő Collegium Hungaricumokat hozott létre külföldön,
melyekben olyanok tanultak, mint Náray-Szabó István, vagy Bay

Zoltán. Számon tartotta a fiatal te-
hetségeket, ő hívta haza a később
itthon Nobel-díjassá váló Szent-
Györgyi Albertet. Támogatta a
természet- és műszaki tudományo-
kat, de gondot fordított a múzeu-
mokra és a könyvtárakra is. Minisz-
tersége alatt 1500 népkönyvtárat
hozott létre, melyek a művelődés
helyi központjaivá váltak.

Gazdag kultúra-, oktatás- és tu-
dományszervezői munkássága 1931-
ben, a Bethlen-kormány lemondásá-
val ért véget, hiszen – a kor szokásai-
nak megfelelően – a miniszterelnök-
kel együtt ő is lemondott. Lemon-
dása után is fáradhatatlanul dolgo-
zott, az Alföldi Bizottság elnökeként
az Alföld problémáinak megoldása
foglalkoztatta. Váratlan halála
(1932. október 12-én, 57 évesen)
mélyen megrendítette nem csupán
tisztelőit, de politikájának ellenzőit
is. Temetése hasonlatos volt Kossuth
Lajos temetéséhez: őt is a Nemzeti
Múzeumban ravatalozták fel, ahol ha-
talmas tömeg vett búcsút tőle. Onnan

kedves városába, Szegedre kísérték, s a Fogadalmi Templom
altemplomában helyezték örök nyugalomra.

Munkássága elismeréseként róla nevezték el azt a nemrég
létrehozott országos intézményt – a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központot – amely irányítja a közoktatás átalakítását, s
melynek vezetője a Balatonalmádiban élő Marekné dr. Pintér
Aranka.

Bálint Sándor

80 ÉVE HALT MEG GRÓF KLEBELSBERG KUNO 
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Ünnep

Megemlékező beszédem vezérgondolataként az evangélium igéjét
választottam: „Az Úr pedig a Lélek; és ahol az Úrnak Lelke ott a szabad-
ság!”1 Az Úrnak Lelke nem a félelemnek lelke, hanem az erőnek, szeretet-
nek és józanságnak lelke.2 Célom, hogy ünnepi megemlékezésünkkel
valamit megsejtsünk az erő, a szeretet és józanság Lelkének köztünk és
bennünk lévő munkájáról. E Lélek munkája a valóságtartalommal bíró
IGAZSÁG,3 mely, ahogy a sokat idézett ige is mondja, szabadokká tesz.4

Magyarországon és a magyarok által lakott területeken október 6-a az
1848–49-es szabadságharc 12 honvéd tábornoka és egy ezredese kivégzé-
sének5 emlékünnepe. Ők a szabadságharc példaképei, hősei, akik a kor
ismerni vélt zsarnokságától akarták megszabadítani népünket, nemzetün-
ket. A szabadság nevében hazafiságból fogtak kardot, öltek és kard által
haltak. Mások fogságba estek, raboskodtak, otthontalan földönfutók let-
tek, számkivetettek.

Richard Wurmbrand, a múlt század nagy szenvedője mondta a követ-
kezőket: a „hitükért szenvedő fogoly testvéreim az én szememben már-
tírok.” Amikor október 6-án a forradalom és szabadságharc nevesített
mártírjaira emlékezünk „(…) kívülről úgy tűnhet, hogy mindenki mártír,
akit saját meggyőződéséért zárnak el vagy ölnek meg. Ám a lényeg lehet,
hogy (egészen) más; (…) Ő, (vagyis Isten) intézi úgy, (hogy legyőzzenek,
megalázzanak, ellehetetlenítsenek, vagy azt), hogy magánzárkába tegye-
nek, mert (Ő így) szeretne tanácskozni a lelkeddel.”

Amikor tehát veszteségeket, kudarcokat, ellehetetlenítést, reánk kény-
szerített diktátumokat élünk meg, vagy éppenséggel szabadságharcos már-
tírjainkról emlékezünk meg, akkor a történelem Teljhatalmú Ura tanács-
kozik velünk!

Az október 6-i megtorlás, mint sámsoni-effektus Sámsoni effektusnak
lehetne elnevezni annak az ősi üzenetnek a lényegét, amit a modern világ
talán John Miltonnak A küzdő Sámson tragédiájából, vagy Camille Saint-
Saëns francia zeneszerzőnek Sámson és Delila című – egyetlen időt kiálló,
1876-ban komponált – operájából ismer. Izrael legkevesebb négyezer éves
hagyománya szerint azonban Sámson az ókori egyház, az Isten népének a
hőse, aki az önnön bűne és engedetlensége miatt lett árulás áldozata.
Ellenségei, az akkori filiszteusok, megvakították, láncra verték és nyers ere-
jét egy malom meghajtására használták. Egy nap azonban, amikor az ő
isteneik templomában dicsekedni akartak a győzelmeikkel, Sámsont is a
templomukba vitték, mint egy bohócot, látványosságot8 hogy táncával
szórakoztassa azokat, akik meggyalázták őt egész szabad emberi valójában.
Cselekedte ezt a zsarnoki önteltség pusztán a még nagyobb megalázás és a
dicsekvően hivalkodó mutogatás kedvéért. Sámson egyetlen dolgot kért
ifjú fogva tartójától, azt tudni illik, hogy engedje meg, hogy a templom
oszlopához támaszkodhasson. Úgy lett. Láncait a templom két oszlopához
erősítette. Sámson egy utolsó imában kiáltott Istenhez, amiben azt kérte,
hogy Isten még egyszer és utoljára adja vissza neki az ő erejét, hogy romba
dönthesse ellenségei templomát, hogy így a benne ünneplőket megbüntesse
és ő maga is odavesszen. Isten meghallgatta. Sámson kirántotta a tartó-
oszlopokat és az elnyomó, másokat kifosztó pogányság temploma romba
dőlt. A rabbá tett, majd saját döntéséből halálba menő Sámson több embert
veszített el így, mint ahányat szabad életével.

Ez tehát röviden a sámsoni-effektus, amikor az ellenség legyőzött rab-
ként és megölt trófeaként viszonyul az ő nálánál igazabb legyőzötteihez és
nem akarja tudni, hogy a mártírok vére, a rabok és az elnyomottak szünte-
lenül és elnémíthatatlanul igazságért kiáltanak. Az igazság napja eljön, és
több zsarnokot kárhoztat, mint ahány valaha az igaz katonák keze által
veszett el.

163 évvel ezelőtt a sámsoni-effektusként felismert megtorláshoz a zsol-
dosi túlerőnek köszönhető világosi fegyverletétel vezetett. Világosnál
1849. augusztus 13-án a Görgey Artúr parancsainak engedelmeskedő ma-
gyarok hada megadta magát az orosz csapatoknak. A honvéd tábornokok
hinni merték, hogy az oroszok megvédelmezik őket a vérszomjas Haynau-
tól. Csalódniuk kellett. Augusztus 22-én az oroszok elvették a fegyverei-
ket, majd másnap a fegyvertelenül sorsukra hagyott honvédeket szenvte-
lenül kiszolgáltatták az osztrákoknak.

Nemes honvédjeink a végsőkig kitartottak, mindvégig példát mutat-
tak. Keményen küzdve vezették a szabadságharc csatáit, mert hitték, hogy
lennie kell – ott fent – egy országnak, amit nem ronthatunk el.

A sámsoni analógia kapcsán írja a véres huszadik századról a román
kommunista börtönök poklait megjárt Richard Wurmbrand a követke-
zőket: „Ez a kor már hívott életre olyan erőket, amelyek a múltban isme-
retlenek voltak. Én – mondja a 14 évig rabbá és félholttá tett Wurmbrand
–, ki fogom csikarni Istentől a jövendő korok ma még ismeretlen erőit, a
még rejtett szellemi erőket. Azok, akikben ezek az erők élnek, a börtön-
falak ellenére is képesek lesznek templomokat lerombolni és újra fel-
építeni. Még ha a börtöncella sötétjében maradnak is, fényt fognak deríteni
sokak szívében.” Igen! Még ha névtelenül hagyott tömegsírokba dobálták
is be őket, igazságuk erejét velük együtt nem ölhették meg. Azok, akikben
ezek az erők élnek, a sírjukból is kiáltanak és igazságért kiáltó esdeklésük
kicsikarja Istentől a jövendő kor ma még ismeretlen erőit. Akiknek ilyen

hitük van és ezért a meggyőződésükért a 13 vértanú bátorságával néz-
nek bele a hóhéruk szemébe, „nem földi, mulandó és ideiglenes dol-
gokkal vigasztalódtak, ezért életük, bátorságuk, szeretetük nem lehet
hamis.”

Számunkra ők az aradi vértanúk, akikre eleink fölnéztek, meggyá-
szoltak, és ők azok, akik az említett ismeretlen erőket kicsikarták. Vegyük
tehát igénybe a mártírjainknak ezeket az Istentől kicsikart erőit!

Mit hagytak tehát ránk örökségül?
A magyar köztudatban szent hagyatékként ivódott be a vértanúk

kivégzésükkor elmondott szavai, de a feláldozottak öröksége ennél több.
Némely megszállottan tárgyilagosságra törekvő és csakis empirikus ténye-
ket alapul vevő kutató megelégszik azzal, hogy a kivégzés napjáról sok
szemtanú feljegyzése és visszaemlékezése csak azt rögzíti, hogy a vértanúk
némán mentek hóhéraik elé. Erről a tőről fakadt az a dimenzióitól meg-
fosztott racionális valóság, hogy a 13 mártír honvédnak tulajdonított
utolsó mondatok később születtek.

Ahogy iskolás gyermekeink is előadták, a költő visszatért! Zorán, a
Kell ott fenn egy országban megénekelte az igazságot, én pedig vele együtt
kérdezem: „Mit tudnak ők”…, a tudomány szédítő magasságaiban felszálló
„repülők? A szívük jég, csak jég.”

Október 6-a 163 évfordulójának üzenete mindenekelőtt az, hogy a
magyar nemzet más szabadságot kapott, a legyőzöttek, a foglyok és a rabok
szabadságát. Különös paradoxon, mert Isten a sokféleképpen kiszolgálta-
tott állapotunkban akar jelen lenni, és „(…) ahol az Úr kicsikart lelkének
ereje jelen van, ott a szabadság”. Olyan szabadság és élet ez, amely túl és
felette van a halálon.

Mi azok különb szabadságát örököltük, akiknek legszebb, legmerészebb
és legnemesebb álmait a sírba lehetett taposni, de örökre megölni nem.

A magyar nemzet szabadsága olyan szabadság, ami az ellenfél mél-
tánytalan és sportszerűtlen győzelme fölött ragyog fel és veti meg a lábát az
éppen általa meggyalázottak lelkében.

Végül a magyar nemzet a legyőzöttek győzelmét kapta, melyet a Sám-
son történetével szemléltettem.

Könnyű út a kufárlelkű kölcsönadók pénzén zsoldos túlerőt verbuvál-
ni, azzal megalázó vereséget szerezni, hogy az elnyomás, a kizsákmányolás,
az egyenlőtlenségek és a kiszolgáltatottság vas és erőszak birodalmát a nagy
ítélet napjáig még egy kicsit összetartsák.

Nehéz viszont, sőt emberfeletti út ebben a pénzzel összetartott biroda-
lomban a legyőzöttek, a kifosztottak, a posztmodern kor rabláncaira fűzött
rabszolgák, vagy az említett megöltek szabadságával fölé emelkedni a
pengő-csörrenő vas önmagába bezárt és minden más valóságtól elzárt
birodalmán; azt legyőzni és túlélni.

Halljuk meg a méltósággal élő, harcoló és meghaló honvédek tanúság-
tételét, miszerint ha a magyar nemzettest élő tagja vagy, soha nem járhatsz
a könnyű úton! Nem járhatsz a pénz szerelmeseinek útján! A szívtelenül
számító kölcsönadók pénzén, soha nem vásárolhatsz magadnak semmiféle
túlerőt, semmilyen méltánytalan előnyt, mert akkor önkezűleg dobtad el
magadtól ezt a különb szabadságot (…).

Mi maradt akkor nekünk mégis e sokrétű összetörtség után? Milyen
megsemmisíthetetlen életösztön képes mély gyökeret verni a megsemmisü-
léseink romjain és az élet fájává felnőni?

Válaszomat Lázár Vilmos honvéd ezredesnek tulajdonított mondata
segítségével fogalmazom meg. Ő vélhetően így szólt a halála előtt:

„Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében
érett apostollá az apostolok lelke és bitófák tövében kell forradalmárrá érni
a magyar lelkeknek.”

A kereszt és bitófa párhuzama figyelemfelkeltő, mindkettőnek egy a
funkciója, a kivégzés.

Ezért kérdezem. Tehetnek-e bennünket vérbe fojtott vagy újabban
pénzbe fojtott szabadságharcaink, elvesztett háborúink, tankokkal eltapo-
sott forradalmunk olyan küldöttekké, akik ezer évig fennálló élő közös-
séggé hívhatják egybe, gyűjthetik össze, taníthatják, nevelhetik és vezet-
hetik magyar nemzetünket? És lehet-e az így életre hívott közösség a
békesség nemzete, mely kovászként igaz békességre keltheti mindazokat,
akik ma is ellenségeiknek, sőt előítéletes megbélyegzéssel kollektív hábo-
rús bűnösökként tekintenek ránk? A válasz az, hogy igen. Igen, mert ez a
mi sorsunk, ez a mi egyetlen esélyünk. 

Boldogok vagyunk, ha ezt minél előbb felismerjük.
Így történhet meg, hogy gyászainkba megtöretve fölé emeltetünk

gyalázatunknak, amelyet immár nem a mi kezünkbe görcsösen szorított
önigazságunk véres kardja mos le rólunk, hanem annak az Életnek az
igazsága, aki minden élethez egyedül formál teljhatalmú jogot, mert Ő 
az, aki a halál és minden élet felett Úr, beleértve a mi és az ellenfeleink
életét is.

Faust Gyula

Elhangzott 2012. október 6-án, a városi megemlékezésen.

„KELL OTT FENN EGY ORSZÁG, AMIT NEM RONTHATUNK EL!”
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Emlékek

A második fényképet már én készítettem, 1986-ban. Jól
látható a különbség, hogy az épület milyen átalakuláson ment át
az idők folyamán.

Ünnepelni jöttünk ma össze, ünnepelni 1956. október 23-át.
Mit is jelent nekünk október 23-a? – tesszük fel a kérdést. Októ-
ber 23-a a magyar nép szívének és lelkének darabja, ahol egy-
szerre lakozik büszkeség, fájdalom, és hit. Büszkék vagyunk rá,
büszkék arra, hogy mertünk harcolni.

Ez a nemzeti ünnep örökre bennünk él, ezért Magyarország
56-ja örök szimbóluma lesz nemzetünk és a világ történetében is
a diktatúrák, az elnyomás elleni szabadságharcnak. S ez a küzde-
lem korántsem csak a megszálló katonák és tankok ellen szólt,
hanem a magyar nemzet lelki szabadságáért vívták apáink. A
lelkek és a nemzet olyan szabadságáért vívták, amelyben tudni,
hogy egymás szövetségesei és nem ellenségei vagyunk. Egy olyan
szabad társadalomért vívták, amelyet a bizalom és az összefogás
működtet. 

A sors különálló szálai bizonyos pillanatokban eljutnak egy
olyan ponthoz, ahol egyszercsak mindenki ugyanazt akarja.
Amikor ez az emberekben tudatosul, akkor következik be az,
hogy egyszercsak villámcsapásszerűen minden megindul, és
egyik napról a másikra más lesz körülöttünk a világ. Mert ugyan
más sorsok és más szándékok vezették a magyarságot, de
ugyanazt akarták. Összefogtunk és bíztunk egymásban. Ha egy
társadalmat a bizalom és az összefogás működtet, nincs az a
nehézség, amelyet az a nemzet ne vészelne át.

1956 októberében a nemzet akaratában egységes volt. A
korabeli beszámolók alapján a forradalom két hete alatt feled-
hetetlen összetartozás érzése volt az embereknek, a magyarság
végre egységes tudott lenni. 

Ez az egység kellett ahhoz, hogy Dávid legyőzze Góliátot.

Tisztelt Ünneplő Almádiak!

Köszönettel tartozunk 56 hőseinek, mert 56 hozta el mindazt
a szabadságot – igaz nem azonnal –, amit mi és gyermekeink ma
már természetesnek érzünk: Azt, hogy magunk dönthetünk az
ország dolgairól; arról, kihez szeretnénk tartozni és kihez nem;
kiben látunk szövetségest és kiben nem, miért vagyunk készek
közös áldozatot vállalni és miért nem. 

Köszönettel tartozunk azoknak az almádi embereknek, akik
a „pesti srácok” iránti szolidaritásuk jeleként felvonulást szervez-
tek és megkoszorúzták a Kossuth-szobrot. Az elnyomó hatalom-
mal szembeni ellenállásukat kifejezve ledöntötték a vasútállomás
előtt álló szovjet emlékművet. Köszönet Farkas Bélának és tár-
sainak bátor kiállásukért.

Október 23-a ezért a komoly, nemzedékeken át vállalt áldo-
zatok árán kivívott Szabadság Napja, amely előtt úgy tiszteleghe-
tünk leginkább, ha képesek vagyunk megélni ezt a szabadságot és
élni tudunk ezzel a szabadsággal. 

Mert ez jelenti azt, hogy autonóm, független, szabad nemzet
vagyunk.

Arra kérünk minden magyar embert ezért szerte a világon –
azokat is, akik épp azért nem itt állampolgárok, mert ők, vagy
apáik a bosszú elől messzire menekültek –, emlékezzen velünk az
56 éve történt győztes forradalomra, Magyarország Szabadsá-
gának napjára.

1956-ban a magyar emberek nemcsak egy diktatúra ellen
lázadtak fel, hanem a hazugság és a félelem ellen is. Mert ez be-
csületbeli ügy volt. 

Nem egy, nem tíz, nem száz emberé, hanem millióké, a ma-
gyar embereké, Magyarországé. Becsületbeli ügy volt, amelyért
semmilyen áldozat nem volt elég nagy, amelynek akkor golyózá-
por és akasztófa, ma és mindörökké egy becsületében megmen-
tett nemzet tisztelete és soha el nem múló emlékezete a jutalma.

Ezt is jelenti ma nekünk 1956. október 23.

Kontrát Károly államtitkár úr ünnepi beszéde.
Elhangzott 2012 október 23-án, a városi megemlékezésen

Például az emeleti erkélyeket elbontották és a bejárat is más,
mint háromnegyed évszázaddal ezelőtt.

Honti József

CSALÁDI KÉPEK
Almádiban a parkban a családi fényképet a térség és a kor

ismert fényképész mestere készítette. A kép hátulján pecsét van:
Gláser-Foto Veszprém-Balatonalmádi és ceruza írással: 1938.
VIII. 10. Háttérben az ismert emeletes villa képe látható, erké-
lyekkel.

1956 EMLÉKE
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Krónika

Megmaradunk!?
Én is olvasom az okos, precíz kimutatásokat, hogy az elmúlt évek-

ben itt is, ott is mennyivel fogyott a mi drága népünk, és hogy a sta-
tikák fényében mire számíthatunk. Természetesen én is ki tudom szá-
molni, hogy ha havonta leesik 10 cserép a házamról, akkor  mikor fog
elfogyni az összes cserép és rám roskadni a ház. Az is logikus, és ki is
lehet számolni, hogy ha jön nekem ezer méterről az autó ötvenessel,
akkor hány másodperc múlva fog elütni... csak az nem logikus, hogy
miért nem ugrok félre, miért nem igazítom meg a cserepeket az
otthonomon, miért várjuk némán, passzívan a sorsunk beteljesedését?

Egy statikusan gondolkodó világban élünk, a legtöbb ember abból
indul ki, hogy ilyen a világ, ez van, ezt kell elfogadni. Mostanában
újból és újból felcsendül bennem egy régi, Kájoni János által gyűjtött
csíksomlyói dal refrénje: "ha nincs kenyér keresünk!"

Igen, mi keresztények a mi Urunktól Istenünktől azt halljuk:
"Keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek", "bár-

mit kértek az én nevemben, azt megkapjátok". Igen, egy változó,
növekvő, kibontakozó világot teremtett az Isten, és mi ennek a  folya-
matosan születő világnak vagyunk a gyermekei. Nem statikus, fáradt
gondolkodás kellene vezessen bennünket, hanem egy dinamikus,
bátor, cselekvő, keresztény lelkület, a mi Urunk Istenünk szelleme.

Isten ránk bízta a teremtő erőt, merem-e azt használni hittel, re-
ménnyel? Szépnek látom Isten adta drága szülőföldemet? Azt ami
érték nekem, azt örömmel meg merem-e osztani gyermekeimmel???

Egy kedves vállalkozó itt Székelyföldön 15 év alatt egy kis csodát
teremtett, van neki panziója, sípályája és főleg sok-sok vendége. Egy
nap felhívott szomorúan, hogy nagyra nőtt fia összepakolt és elment
Amerikába... Leültünk beszélgetni és én megkérdeztem őszintén: "Mit
gondolsz, ezt amit itt 15 év alatt megálmodtál, felépítettél, más ország-
ban ezt el tudtad volna érni? Saját szájával mondta ki, hogy nem. Hát
akkor miért kell nap mint nap azt mondani, hogy itt Erdélyben nem
lehet eredményesen dolgozni meg nem is érdemes, mert úgyis minden
hiába, meg stb., stb. Ha a gyerekeid nap mint nap csak azt hallják,
hogy nehéz, hogy nem éri meg, akkor miért ne mennének el a mi
"rossz" világunkból?? Barátom némán hallgatott, láttam, hogy érti azt
amiről beszélünk. Végül is ő űzte el, a problémák folyamatos felemle-
getésével magától, szépen fejlődő vállalkozásától a gyermekét. Így igaz,
de gond egy szál sincs – mondtam neki – most te kell vissza is édes-
gessed a fiadat! Ha felhívod, ha írsz neki mindig mondd el, hogy 
mennyi vendég volt, hogy ma hányan lovagoltak és hogy mennyi álla-
tot tudtál értékesíteni a saját tehéncsordádból. Nem kell bölcselkedni,
valótlan dolgokkal hencegni, csak az igazat mondd ki, de azt újból és
újból örömmel mondd el, mert a te örömödnek, bizakodásodnak
teremtő ereje van!! Használt a gyógymód, a fiatal ember, mint szakács
hazajött és vezeti apja konyháját.

Igen, folyamatos félrevert harangok mellett nem lehet családot
alapítani, munkát vállalni, gyereket szülni. Abba kellene hagyjuk az
állandó pánikolást, nyafogást, siránkozást és merjük kimondani a
gyerekeink, fiataljaink előtt, hogy ennyi cipőnk, ruhánk soha nem volt,
és őseinknek sem volt az elmúlt ezer év alatt, és azt is mondjuk el, hogy
ilyen mennyiségű élelmiszer, információ, luxuscikk soha nem volt még
a Kárpát-medencében. Nehéz a magyar ember sorsa? 

Igen, vagy 10–20 kilóval átlagban valóban nehezebb a kelleténél, 
és ezért kell fogyókúrázzunk. Ennyi kövér ember, megműveletlen föld,
leszüreteletlen almafa, megkapálatlan szőlőtőke soha nem volt itt a
Kárpát-medencében! 

Miért sírunk? Miért űzzük el gyermekeinket, fiataljainkat fal-
vainkból, városainkból??

A félelem, a szorongás, ha csak irreális még akkor is mindenképp
kifejti a maga pusztító hatását. Hogy mennyire így van, elmondok egy
kísérletet: A tudósok vettek száz egeret, ötvenet beraktak egy kísérleti
terembe, a másik ötvenet egy ugyanolyan terembe zárták.

Arra voltak kíváncsiak, hogy a félelem, a szorongás, a stressz mit
fog eredményezni az egereknél? Éppen ezért az egyik megfigyelés alatt
álló terembe beraktak egy ketrecbe zárt macskát. Így bezárva a macs-
ka nem bánthatta az egereket, de a szaga érződött, közben nyávogott,
morgott félelmetesen és a kis parányi állatokra ez az irreális félelem is
hatással volt. Abban a teremben hol nem volt cica, az élet szépen ment
a maga medrében, sok-sok kis egérke született, a párok gondoskodtak
a parányi utódokról, vígan fejlődött az egérpopuláció. A másik terem-
ben, hol a cica a ketrecben biztosította a stresszt, a félelmet, hiába,
hogy egyetlen egeret sem tudott bántani, az egerek nem hoztak kellő

mennyiségű utódot, sőt sokszor a megszületett utódokat is megették és
azok a kis egerek amelyek életben maradtak, sokkal gyengébben
fejlődtek, betegesebbek voltak, sőt mindenféle deviancia gyakrabban
előfordult náluk, pl. több volt itt a saját neme iránt vonzódó egyed.
Igen, a félelem, a szorongás, még az irreális, alaptalan félelem is öl,
pusztít, megfojtja az áldozatát!! Ezt a gonosz lélek is jól tudja, ezért
lengi be világunkat ez a hatalmas nyugtalanság, félelem!! A Gonosz
mindig, de mindig a Szentírásban pánikol, ócsárolja a jó Isten által
szeretettel teremtett világot. Jézus Krisztus mindig, de mindig vigasz-
tal, biztat, bátorít! Azt kéri újból és újból, hogy ne féljünk, hanem bíz-
zunk benne!!

Végezetül szeretnék elmondani egy jó hírt! Erdélyben, tavaly télen,
a hideg miatt egy héttel meghosszabbították a téli vakációt és mi
szépen csendben pihentünk a nagy hó alatt. Érdekes a kollégáim
családjaiban toronymagasan a szeptemberi hónapban született a leg-
több kisbaba. Igen, a csend, a nyugalom, a béke meghozta a maga
gyümölcsét. Szerintem ebben a mai gazdasági, társadalmi hullámverés-
ben is, ha magunkban, környezetünkben békés nyugalmat tudnánk
teremteni, akkor Isten áldása kiáradna ránk és megmaradnánk.

Ha hitetlenül a gonosz lélekre figyelünk, akkor a félelem, a szo-
rongás, a legtöbbször felesleges pánik, alaptalan stressz összemorzsol-
ja a szívünket is, de a népünket is.

E néhány gondolattal szeretném megköszönni azt a hatalmas bizal-
mat, szeretetet melyet folyamatosan érzek az anyaországi testvéreim
részéről, és kérek elnézést amiért nem tudtam Székelyföldről szemé-
lyesen elmenni Budapestre.

Adja a jó Isten, hogy áldás legyen ezen a mostani találkozón is!!
Csaba t.

Csíkszereda, 2o12. október 16.

PIROS BICIKLI
Kedves Stanka Mária!

Az októberi Almádi Újságban olvastam "Becsengettek" c. cikkét.
Kérte, hogy ha van valakinek a tarsolyában humoros, közlekedéssel
kapcsolatos sztori, írja le.

Velem a napokban történt egy: 
Legkisebbik csemeténk (a három közül) óvodás lett. A fiaink kisis-

kolások, ők bicajjal, gyalog, időnként autóval eljutnak az iskolába.
Amikor a fiúszakasz fél 8-kor útnak indul (a férjem dolgozni, a fiaim
suliba) következünk mi, nők. Pici lányom oviba, én a munkába.

Fő a frissesség (és a kényszer) gyalog+kisbiciklivel indulunk útnak.
Valószínű, hogy nem az előírásoknak leginkább megfelelve bicajozunk,
mert nem az úttest jobb oldalán megyünk, hanem a járdán. A legkisebb
méretű biciklink van kitámasztókerékkel, amivel a kislányunk nagy
élvezettel és eléggé stabilan tud közlekedni. De a Veszprémi út szélén
tekerni életveszélyes lenne (mit mond erről a Kresz?).

Szóval a leányom a járdán teker, én pedig a lépést tartva mellette
sétálok (futólépésben) az autók felőli oldalon. A napi fittnesszedzés is
le van tudva gyorsan. A Szabadság utcába beérve egész kellemesen le-
het közlekedni. Bár minden kutyánál, macskánál, galambnál, geszte-
nyefánál le kell fékezni. Vajon odaérünk ma még az oviba, na meg én
a munkába? Persze idővel oda. A Mogyoró úti ovihoz érve látom, hogy
nemcsak mi vagyunk ilyen sportosak. Van még ott 1–2 kisbicikli, kis-
motor.

Kislányomat átadtam a pótanyukáknak, én indultam a munkába. 4
óra után fáradtan és tele mindenféle csomaggal jöttem a legkiseb-
bikért, hogy indulunk haza. Ő persze kipihent (mert aludt az oviban),
tele energiával, én már nagyon otthon lennék, ugyanakkor nagyon
érdekel mi történt vele ma az óvodában. Szóval az óvónénitől elkö-
szönünk, sétálunk hazafelé, beszélgetünk. Egy alapos távot megtéve
eszembe jut, hogy hoppá, a bicaj az oviban maradt! Gyorsan átfuttat-
tam az agyamon, hogy ezt nem közlöm a legkisebbel, de beláttam,
hogy minél messzebbről kell visszafordulni, annál rosszabb lesz. Mert
hát a piros bicikli a katicás csengővel kedvenc.

A történet summája: a gyereket semmiképpen ne felejtsük az
oviban, de azért a biciklit sem.

Minden jót a munkájához:
Herendiné Török Anilla

BÖJTE CSABA TESTVÉR GONDOLATAI, 
melyek az Országgyűlés Felsőházi termében hangzottak el az Élet- és Családvédő Konferencia alkalmából
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Emlékek
EGY RÉGI NYÁR

„Kalandozásaim” 1. rész

Nyolcvannyolcadik évemet élem a festői szépségű Almádiban.
Itt születtem, az Öreghegy oldalában, egy aprócska szobában, szal-
mazsákos ágyban. 

Ha nem a szülőfalumban ért a nyár, (Kunszentmárton tanító-
képző, majd Pesten Színház és Filmművészeti Főiskola, illetve ELTE
Tanárképző Főiskola) arra törekedtem, hogy minél előbb találkoz-
hassam szüleimmel, barátaimmal.

1951-ben befejeztem tanulmányaimat a tanárképzőn, dolgozni
kezdtem Pesten. Helyettesítő tanár voltam 5 évig, majd 1955–75-ig
a budai hegyek északi lejtőjén, egy kis magyarlakta faluban –
Tinnyén – lettem iskolaigazgató. (A pesti 5 évemről majd külön
emlékezem meg…)

Mint már fentebb említettem, ha jött a nyár, irány a szülői ház,
a Balaton! Eszembe sem jutott, hogy külföldön keressem a nyár
örömeit. „Nekem a Balaton a Riviéra” felkiáltással barátaimmal
élveztük a tó simogató, ringató, hűsítő hullámait.

1958 óta van autóm (talán egyszer majd leírom a kiutalás
történetét is. Az egy csoda!). Bejártam kis hazám csodálatos tájait,
de külföldre csak akkor mentem el, amikor legénybúcsúm megtar-
tása okán jutalomüdülést kaptam (Fiume), valamint 1966-ban,
nászútunk alkalmával. Csehszlovákiába mentünk rokonlátogatásra
(Dunamocs, feleségem szülőfaluja). Ekkor kerestük fel a Magas
Tátrát is, mert nemcsak az Alföld szerelmese vagyok (Kunszent-
márton), hanem a hegycsúcsoké is. De az igazi varázs Almádihoz és
a Balatonhoz kötött. 

Ez a kötődés 1965 nyarán is odavonzott. Miután a mesterem-
berekkel megbeszéltem az iskola felújításával kapcsolatos dolgokat,
és megtörtént a tanulók nyári táboroztatása (nagyon sok tinnyei
gyermek először fürdött a Balatonban, csodálta meg Veszprém és
környéke nevezetességeit, Csesznek, Nagyvázsony, stb.) búcsút
intettem álmaim kis falujának, elindultam drága szüleimhez és a
Magyar Tengerhez.

Útközben az előző nyarak eseményeit idéztem fel emlékeim
közül. A Hetesi bácsi pincéjét (Káptalan), ahol barátaimmal sütöget-
tük a szalonnát, máskor rablóhúst, vagy éppen a Club Tihanyt láto-
gattuk meg, ahol Hegyi Karcsi barátom fantasztikus tánctudomá-
nyával örvendeztette meg az ott szórakozó embereket. Volt olyan,
hogy a Baricska Csárda vendégei tudhatták meg, „hogy mulat egy
magyar úr”.  A „Deres már a határ”-t és a rezgőcsárdást meg is kel-
lett tanítanom nekik. Sosem felejtem el, hogy követtem az öreghegyi
gőzöst kerékpárral a veszprémi laktanya állomásáig, mert rajta uta-
zott egy csodálatos, szőke, kékszemű lány, aki a strandon nyűgözött
le csilingelő kacajával. Ifjak hada rajongott körülötte. Nem mertem
„kikezdeni” vele, féltem, hogy elutasít… Estefelé, amikor eltávoz-
tak, egy bíztató pillantást vetett rám. Ész nélkül kezdtem összeszed-
ni cuccaimat, és tisztes távolból követtem őket. Mikor az öreghegyi
állomáshoz közelítettek, azt hittem, hogy Veszprémbe mennek.

Szomorúan ültem le a kerítés szélére, ahonnan láthattam a
gőzös vonulását, és reméltem, hogy a drága ismeretlen valamilyen
jellel biztat engem: ne adjam fel!

Elindult az öreg gőzös a kemény emelkedőnek, a szerelvé-
nyekben rengeteg ember, csak őt nem láttam. A mozdony mondta,
és én vele mondtam: „Se-gít-se-tek, meg-sza-ka-dok! Se-gít-se-tek,
meg-sza-ka-dok!” 

A tüneményt nem láttam az ablakokban.
Az utolsó kocsi ablakában két fiatalemberre figyeltem fel, akik

rám mosolyogtak, majd hátrafordultak és elhúzódtak az ablaktól,
hogy helyettük feltűnhessen a szőke csoda, aki kedvesen intett
nekem. Felugrottam és rohantam a távolodó vonat felé. Igen ám, de
kb. 30 méter távolságból indultam, mire odaértem az utolsó kocsi-
hoz, melynek a lépcsőjén is lógtak, már olyan magas volt a töltés,
hogy nem mertem megkockáztatni a felugrást, pedig segítő kezek
nyúltak felém. Dermedten álltam, de gyorsan döntöttem. A közel-
ben laktunk. Rohanás haza. Elő a kerékpárt! – Hova mész, fiam? –
Mama, utol kell érnem a vonatot…! Ne haragudj, majd elmondom,
ha hazajöttem…

Eszeveszett gyorsasággal ereszkedtem alá, majd a sínek melletti
ösvényen a gőzös után eredtem. A Vödörvölgyben utolértem, ahol
még mindig a korábbi kínlódással haladt a szerelvény. Azt tudtam,
hogy meg kell előznöm, mert Szabadi után jön a  meggyes-pusztai
egyenes; ott már egészen másként pöfög a mozdony… Akkor azt
hajtogatja „Ha-se-gí-tesz, ha-nem-is, fel-me-gyek-én-ma-gam-is..”

Akkor már nincs esélyem a füstössel szemben. A szabadi állo-
másnál kimentem az országútra, mert „elfogyott” az ösvény.

1955

VL 1 táncpartnerek

Útközben 1958

Útban Hetesi bácsi pincéje felé

Kimerülten érkeztem a veszprémi kisállomáshoz. Néhány ember
lézengett a peronon. A forgalmista megjelent az ajtóban, kezében a
tárcsa. Egy nagy sippantást hallottam… Belenéztem a meggyes-
pusztai egyenesbe, és álmaim mozdonyával néztem farkasszemet.
Büszkén mondtam. „Megelőztelek, Öreg!”

Rövid ideig állt a szerelvény, hosszú volt a kocsisor, nem is lát-
tam a végét. A másik oldalon volt a leszállóhely, így azt sem tudtam,
hogy Ő a kocsin maradt-e? Lassan vonult ki az állomásról a vonat,
10–15 méterre lehettem, amikor az utolsó kocsi elém ért. Az én
tündér királynőm rám mosolygott, egy csókot dobott, és azt kiál-
totta: „Győrben lakom!” És még valószínű a nevét és az utcát
mondhatta, de belesípolt a vén füttyös, és nem értettem meg.
Visszavágott a gőz pö-fö-gé-sze-ti, to-va-lö-ködő, amiért azt mond-
tam neki: „Legyőztelek, Öreg”!

Ez volt az első és utolsó találkozásunk… Ezt a kislányt ifjú
korom legszebb emlékei között őrzöm, pedig „csak” egy csókot
dobott nekem a vonat ablakából.

Varga Laci bácsi
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Portré
AMIT KÉPNEK HÍVNAK

Fábián László igazgató úr keresett
meg azzal a kéréssel, hogy írjak pár szót
magamról és az Almádiban látható
kiállításomról. Előre is elnézést kérek
mindazoktól, akik ezt elolvassák, ugya-
nis nem vagyok tanult tollforgató ember.
Festő vagyok, és azért választottam ezt a
hivatást, mert a vizuális nyelv az, amit
leginkább használni tudok.

A cikk tartalmát a következőképpen
határozták meg számomra: család,
gyerekkor, iskolák, képzőművészet iránti
érdeklődés kialakulása, "művésszé válás"
állomásai, szakmai és "civil" életút,
zenével való kapcsolat, a mostani kiál-
lításról, egyéb munkáimról, meg ami
még fontos.

Kezdem az elején.
Édesapámék a II. Világháború alatt

költöztek Pécsről Balatonalmádiba.
Azután úgy hozta a sors, hogy édesanyám az 1960-as évek
végén Krakkóból ide, Almádiba jött nyaralni. Szüleim itt
ismerkedtek meg, és miután összeházasodtak, 1971-ben meg-
születtem. Gyermekkoromat itt töltöttem, Balatonalmádiban.
Édesapám, Tarczy István Veszprémben, a Tüdőgondozóban
dolgozott, de volt mozigépész és kazánfűtő is, majd kisál-
lattenyésztő és fafeldolgozó kisiparos. Édesanyám, Kožlik
Kristina az Auróra Szállodában recepciósként dolgozott,
később az uszodában, az Állami Biztosítónál, és üdülővezető
is volt Tobrukban. Édesapám 1999-ben elhunyt, Édesanyám
néhány éve már nyugdíjas.

A Györgyi Dénes Általános iskolába jártam, osztályfőnö-
köm Földes Jenő volt. Rajztanáraim Fábián László és Szöllősi
Máté, ők fedezték fel elsőként, hogy valami közöm lehet
majd a képzőművészethez. Természetesen jártam rajzszak-
körre.

Érettségit és az első szakmámat az arácsi Széchenyi Ferenc
Kertészeti Szakközépiskolában szereztem, kertészeti gépke-
zelő szakon. Ebben az időben nem igazán foglalkoztam raj-
zolással és festéssel. Csak az érettségi évében jutott eszembe
annak lehetősége, hogy a Képzőművészeti Főiskolán tanuljak
tovább. Az első sikertelen felvételi után sok mindent tanultam
és csináltam, elvégeztem egy kétéves autófényező szak-
munkás iskolát, szereztem kisteljesítményűkazán-fűtő vizsgát,
jártam videó-műsorszerkesztő és postai segédtiszti tanfolyam-
ra, és voltam katona. És szorgalmasan eljártam felvételizni is
a Főiskolára. Nagy fordulatot vett az életem, amikor egyszer
csak bekerültem a Magyar Képzőművészeti Főiskola
regionális tehetségkutató programjába, aminek két kurzusát
sikeresen elvégeztem az Almádiért Alapítvány támogatásával.
Itt találkoztam Kis-Tóth Ferenc festőművésszel, aki nélkül
biztos, hogy nem az a festő lennék, aki vagyok. Ő mutatta
meg, hogy mennyit lehet, és mennyit kell dolgozni egy tanul-
mányon, mit jelent valójában a kép fogalma, mit jelent a
művészettel foglalkozni, stb. Nincs elég hely, hogy mindazt
felsoroljam, amit tőle tanultam. Olyan kiváló és páratlan
tanár, aki előbb tudja a tanítványánál, hogy az tulajdonkép-
pen mit akar. Elmondhatom, hogy a mai napig tart a lendület,
amit neki köszönhetek.

1997-ben végre sikeresen felvételiztem a Képzőművészeti
Főiskola festő szakára, és Tölg-Molnár Zoltán osztályába
kerültem. Közben az iskola egyetemmé vált. Másodévesként
felvettem a tanár szakot is. 1999–2000–2001-ben a Würth
Alapítvány ösztöndíjasa voltam. 2002-ben szereztem diplo-
mát. Diplomamunkáim felkeltették Szemethy Imre figyelmét,
és a Mozgó Világ 2002-es szeptemberi számában közölt róluk
egy írást, melyet képeimmel illusztráltak.

2001–2006 között a balatonalmádi
Magyar–Angol Tannyelvű Gimnázium
tanára voltam. 2006–2010 között a
veszprémi Művészetek Házában képző-
művészeti referenseként dolgoztam.
2010 februárja óta a bodajki Hang-Szín-
Tér Művészeti Szakközépiskola rajz–fes-
tészet–mintázás tanára vagyok. Volt pár
egyéni kiállításom, és részt vettem cso-
portos tárlatokon is.

Zenével már régóta foglalkozom.
Először csak annyi közöm volt hozzá,
mint bárki másnak. Énekórára jártam az
iskolában, zenét hallgattam a rádióban és
házibulikon táncoltam is rá. Barátaimmal
15 évesen kezdtünk együtteseket alapí-
tani. Mára kiderült, hogy nekem ezt nem
sikerült kinőnöm. Szeretek együtt zenél-
ni másokkal, és vagyok olyan szerencsés,
hogy mindig akad, akivel tudok is.

Jelenlegi zenekarunkban a Művészeti Iskola két diákja is ját-
szik, Mátyás Gábor gitáron, Gudics Marcell dobokon. A bil-
lentyűknél Horváth János tanár kollégám ül. Németh Ágnes
„Kyra” a dalszerző énekes – és nálam van a basszusgitár.

A jelenlegi kiállításom azért jöhetett létre, mert Kis
György, a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár mun-
katársa felkért annak megrendezésére. Olyan munkákat hoz-
tam, amiken az elmúlt három évben dolgoztam. Igyekeztem,
hogy a kiállításon látható alkotások megfeleljenek egy
alapvető elvárásnak: késztessék a nézőt gondolkodásra és
kérdések megfogalmazására. Festőként az a célom, hogy a
festék és a vászon az elvégzett munka során átalakuljon egy
harmadik, új dologgá, amit képnek hívnak. Némelykor sajnos
vászon marad a vászon, és festék marad a festék.

Talán ennyi elegendő lesz bemutatkozásnak. Azoknak,
akik még olvasnának rólam, szeretném figyelmükbe ajánlani
a „Veszprém Portré” internetes kulturális folyóirat 2012/2.
számában Joós Eszter írását. 

Végezetül szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszö-
netet mondjak azoknak, akik megtisztelték jelenlétükkel a
kiállítás megnyitómat, akik megnézték, vagy megnézik azt,
valamint azoknak, akik segítségemre voltak a szervezésben és
rendezésben. Köszönöm a meghívó és a plakát tervezését a
Balas Designnak és Németh Katának, az azokon látható fotót
Jokesz Antalnak, a képek szállításában nyújtott segítséget
Rozmann Péternek, a megnyitón fogyasztott kitűnő 2011-es
Tokaji Furmintot Szabó Hajnalkának és a Füleky Pincészet-
nek.

Tarczy István
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Krónika
OKTÓBERI KÉPEK

Varnus Xavér nagysikerű koncertet adott 
az almádi református templomban.

Kopár István „A Szilas patakról
a Connecticat folyóig” című

könyvének bemutatóján
a Pannóniában.

Vágfalvi Ottó kiállításán a Magtárban.

Az V. Családi Mandulás Bálon Vörösberényben.
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Jöjjön el
PROGRAMAJÁNLÓ

Rendezvények Balatonalmádiban november 9. és december 23. között
Lapzárta: minden hónap 25. napja!

A programokat a következő címre várjuk: www.pannoniakultura@gmail.com
A programajánlót összeállította: Juhászné Vincze Eszter (20/97-03-479)

Októberben és novemberben minden vasárnap „MESTERSÉG ÉS
MŰVÉSZET” TÖLTSÜK EGYÜTT A VASÁRNAP DÉLUTÁNT!
Balatoni borok, festmények, grafikák, fotók, könyvek, játszóház:
asztali játékok (malom, sakk, dominó, rajzolók, kifestők, jenga, kár-
tyák…) Helyszín: MAGTÁR Borok és Rendezvények Háza 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

Októberben és novemberben minden pénteken 19 órakor
„BORVARÁZS” Borkóstoló a Balaton Borrégió válogatott boraiból
6 boros borkóstoló 10 fő jelentkezését csütörtökig! A program ára: 
2500 Ft/fő. Borkóstolók megbeszélés szerint más időpontban is
előzetes egyeztetéssel. Helyszín: MAGTÁR Borok és Rendezvények
Háza  – PINCE 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

GYERKŐCÖK FIGYELEM! Balatonalmádiban újra indulnak a
Balatonfüredi Gumiasztal Egyesület foglalkozásai! 
BABA–MAMA TORNA hétfőnként 11.30–12.30 óra között a
Siluett Sport Szépségszalonban (Balatonalmádi, Baross G. u.). 
ÓVODÁS TORNA hétfőn 17.15–18 óra között és szerdán
17.30–18.30 óra között a Siluett Sport Szépségszalonban (Balaton-
almádi, Baross G. u.).  
ISKOLÁS TORNA hétfőn 14–15 óra között a Györgyi Dénes
Iskolában. 
Tel.: 30/639-64-81 (Balai Zsanett óraadó) 

November 9. péntek, 18 óra MAGTÁR GALÉRIA 
FOTÓHÓNAP RENDEZVÉNYE
Budapest – Almádi metró – Oláh Gergely Máté Budapest fotói. 
A kiállítás december 6-ig várja a látogatókat. 
Helyszín: MAGTÁR Borok és Rendezvények Háza – PINCE 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

November 10. szombatig  
MAGTÁR GALÉRIA „A nagy könyvek mindig mesekönyvek”
Az én mesekönyvem – interaktív mesekönyv kiállítás 
Helyszín: MAGTÁR Borok és Rendezvények Háza – PINCE 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

November 10. szombat, 16 óra
GYERMEKKÖNYVTÁRI FOGLALKOZÁSOK
Népmesék felnőtteknek és gyerekeknek: szombat délután Molnár
Enikő mesemondóval. 
Helyszín: Pannónia gyerekkönyvtár. 
Tel.: 88/542-514

November 13. kedd, 15 óra 
DIABETES KLUB PROGRAMJA 
Előadás a közbiztonságról – előadó: Balogh Csaba 
Nyári és őszi kirándulások képeinek vetítése 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 88/432-134 (Kardosné Erzsike) 

November 14. szerda, 16 óra 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
1. Antioxidáns szerepe a szervezetünkben – mérés

Előadó: Kéri Enikő
2. Hallásszűrés – Hallókészülékek tesztelése és ingyenes tisztítása –
Központi előadóval. Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

November 17. szombat, 10 órától 
ŐSZI EGÉSZSÉGNAP 
Érted, De Nem Nélküled! Közös Lépések Az Egészség Útján! 
Előadások, ingyenes és térítéses szűrések, szolgáltatások, filmvetítés
A részletes programot keresse plakátjainkon! 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Szervező: Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ és a
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
Tel.: 88/542-554 (Melnecsukné Vati Judit) 

88/542-506 (Juhászné Vincze Eszter) 

November 17. szombat, 15 óra
CIMBORA KLUB PROGRAMJA 
Római kor – történelmi kaland 
Helyszín: Györgyi Dénes Iskola 
Tel.: 70/455-4100 (Molnárné Perus Zsuzsa) 

November 17. szombat, 15 óra 
BOLHAPIAC – Játékok és egyéb apróságok vására
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 20/99-16-213 (Mester Ferenc) 

November 17. szombat, 18 óra 
NAGY ANDRÁS FAFARAGÓ NÉPI IPARMŰVÉSZ
EMLÉKKIÁLLÍTÁSA 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Szervező: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
Tel.: 88/542-511 (Kiss György)

November 21. szerda, 16 órától 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
Ügyelet. Befizetések vacsorára és az adventi utazásra. 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

November 23. péntek, 10 óra 
PEGAZUS BÁBSZÍNHÁZ – BÉRLETES ELŐADÁS
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Szervező: Pegazus Bábszínház Kft. 
Tel.: 30/461-5161 (Horváth Krisztina) 

November 23. péntek, 10 óra
BABA–MAMA KLUB PROGRAMJA 
Pénzügyi nevelés /Pénzügyi kultúra/
Vendégeink: Fa Kinga és Tarnai Csaba
Helyszín: Pannónia gyerekkönyvtár 
Tel.: Sebestyén-Tóth Orsolya 20/576-1488; 

Kováts Anna 70/237-7251

November 23. péntek, 17 óra 
DIENES ANDRÁS, ÍRÓ, IRODALOMTÖRTÉNÉSZ
EMLÉKNAPJA 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ. 
Szervező: Veszprém Megyei Irodalomtörténeti Társaság és a
Pannónia Könyvtár 
Tel.: 88/542-514 (Fábiánné Sáray Anna) 

November 24. szombat, 16 óra 
MANDULÁS TÁNCHÁZ – a Pannóniában! 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 20/99-16-213 (Mester Ferenc) 

November 24. szombat, 16 óra
GYERMEKKÖNYVTÁRI FOGLALKOZÁSOK 
Karácsonyi készülődés Bernával
Helyszín: Pannónia gyerekkönyvtár 
Tel.: 88/542-514

November 24. szombat, 19 óra 
KATALIN BÁL 
Szervező: Vörösberényi Fábián József Kertbarát Kör 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 70/339-5274 (Pandur Ferenc, elnök) 

November 28. szerda, 16 óra 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
Nosztalgia est: Képek a belföldi kirándulásokról, a külföldi kör-
utazásokról 
Gulyás-party – zenés születésnapi rendezvény 
Befizetés az adventi utazásra. 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 
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Jöjjön el 
December hónapban – nyitvatartási időben 
MAGTÁR GALÉRIA – Karácsonyi galéria 
Helyszín: MAGTÁR Borok és Rendezvények Háza – PINCE 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

December 1. szombat, 15 óra 
GYERTYAGYÚJTÁS AZ ALMÁDI BETLEHEMNÉL – ADVENTI
IDŐSZAK ÜNNEPÉLYES MEGNYITÁSA 
Az adventi koszorú első gyertyájának ünnepélyes meggyújtása 
Helyszín: Városház tér 
15.30 órától ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS a NABE almádi csoport-
jával a Pannónia előcsarnokában! Szervező: Pannónia Kulturális
Központ és Könyvtár. Tel.: 542-506; 542-511  

December 5. szerda, 6 óra 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA
Adventi utazás, külön busszal. Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

December 6. csütörtök, 17 óra 
JÖN A MIKULÁS! Játszóház és gyermekműsor ajándékosztással 
Név szerinti regisztráció a portán 16.55 óráig – így segítjük a
Mikulás ajándékosztó munkáját! 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Szervező: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
Tel.: 542-506; 542-511  

December 7. péntek, 10 óra 
BABA–MAMA KLUB PROGRAMJA 
Karácsonyi készülődés 
Helyszín: Pannónia gyerekkönyvtár 
Tel.: Sebestyén-Tóth Orsolya 20/576-1488; 

Kováts Anna 70/237-7251

December 8–9. szombat–vasárnap 15–20 óra között 
ALMÁDI ADVENTI VÁSÁR
Az adventi vásár ideje alatt, naponta 15.00–20.00 óra között a láto-
gatók a szebbnél szebb kézműves termékek között válogathatnak,
hagyományos ételeket kóstolhatnak és természetesen az ünnep
hangulatát idéző forralt bor sem hiányozhat. Hétvégenként kézmű-
ves játszóházban készíthet karácsonyfa- és asztaldíszt vagy apró kis
ajándékot. Hagyományos karácsonyi műsorokkal, ételekkel, italok-
kal és szeretettel vár mindenkit az Almádi Adventi vásár.
Helyszín: Városház tér. Szervező: Balatonalmádi Turisztikai
Egyesület. Tel.: 88/542-580 

December 8. szombat, 15 óra 
ADVENTI JÁTSZÓHÁZ ZSAPKÁNÉ ADÉLLAL
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 20/99-16-213 (Mester Ferenc) 

December 8. szombat, 17 óra
ADVENTI TÁRLAT MEGNYITÓJA 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Szervező: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
Tel.: 542-506; 542-511  

December 9. vasárnap 7.30–15 óra között 
VÖDÖRVÖLGYI MIKULÁS TÚRA
Helyszín (rajt és cél): Pannónia Kulturális Központ alsó szintje 
Szervező: Bauxitkutató Természetjáró Sport Egyesület 
Tel.: Baross Gábor, titkár – 88/491-642; 

December 11. kedd, 15 óra 
DIABETES KLUB PROGRAMJA 
Karácsonyi előzetes 
Vörösberényi iskolások karácsonyi műsora 
Ajándékozás, beszélgetés 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 88/432-134 (Kardosné Erzsike) 

December 12. szerda, 16 óra 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
SÜTI-PARTY 
Karácsonyi receptek, sütési praktikák – előadó: Vrtel Márti, cukrász 
Karácsonyi díszek, kopogtatók készítése Zsapkáné Adél segítségével 
Befizetések a karácsonyi ünnepi vacsorára 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

December 14. péntek, 10 óra 
BABA–MAMA KLUB PROGRAMJA 
Szeretetnyelvek a családban – vendégünk Soós Attila családmediátor 
Helyszín: Pannónia gyerekkönyvtár 
Tel.: Sebestyén-Tóth Orsolya 20/576-1488; 

Kováts Anna 70/237-7251

December 14. péntek, 16 óra  
MANDULÁS TÁNCHÁZ – KARÁCSONYRA KÉSZÜLÜNK! 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 20/99-16-213 (Mester Ferenc) 

December 14. péntek, 16. 30 óra 
HONISMERETI KÖR PROGRAMJA
IRÁNI UTAZÁSOK VI. – Előadás képvetítéssel
Előadó: Kovács Attila 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 88/430-091 (Kovács István)

December 15. szombat, 15 óra 
CIMBORA KLUB PROGRAMJA 
LUCULLUSI LAKOMA – Saturnalia 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Részvétel csak előzetes foglalás alapján! 
Tel.: 70/455-4100 (Molnárné Perus Zsuzsa) 

December 15–16. szombat–vasárnap 15–20 óra között 
ALMÁDI ADVENTI VÁSÁR
Az adventi vásár ideje alatt, naponta 15.00–20.00 óra között a
látogatók a szebbnél szebb kézműves termékek között válogathat-
nak, hagyományos ételeket kóstolhatnak és természetesen az ünnep
hangulatát idéző forralt bor sem hiányozhat. Hétvégenként
kézműves játszóházban készíthet karácsonyfa- és asztaldíszt vagy
apró kis ajándékot. Hagyományos karácsonyi műsorokkal, ételekkel,
italokkal és szeretettel vár mindenkit az Almádi Adventi vásár.
Helyszín: Városház tér 
Szervező: Balatonalmádi Turisztikai Egyesület 
Tel.: 88/542-580 

Decemberi 16. vasárnap, 17 óra 
ALMÁDI KARÁCSONYI KONCERT 
Balatonalmádi Város Vegyeskarának karácsonyi koncertje a
Pannónia Kulturális Központ nagytermében. Közreműködnek a
Borostyán Népdalkör és a Kósa György Városi Zeneiskola
növendékei. 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 70/458-85-74 (Vajainé Majbó Judit – titkár) 

December 17. hétfő, 18 óra 
FÁBIÁN JÓZSEF KERTBARÁT KÖR KARÁCSONYI PROG-
RAMJA
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 70/339-52-74 (Pandur Ferenc) 

December 19. szerda, 16 óra
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
Csillagfényes karácsony a klubban 
Ünnepi műsor – meglepetés – vacsora 
Zenés születésnapi rendezvény 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

December 22–23. szombat–vasárnap 15–20 óra között 
ALMÁDI ADVENTI VÁSÁR
Az adventi vásár ideje alatt, naponta 15.00–20.00 óra között a
látogatók a szebbnél szebb kézműves termékek között válogathat-
nak, hagyományos ételeket kóstolhatnak és természetesen az ünnep
hangulatát idéző forralt bor sem hiányozhat. Hétvégenként
kézműves játszóházban készíthet karácsonyfa- és asztaldíszt vagy
apró kis ajándékot. Hagyományos karácsonyi műsorokkal, ételekkel,
italokkal és szeretettel vár mindenkit az Almádi Adventi vásár. 
Helyszín: Városház tér 
Szervező: Balatonalmádi Turisztikai Egyesület  
Tel.: 88/542-580
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Zöld oldal

Az idei év időjárása szinte minden gombafajunknak kedve-
zőtlen volt. Különösen a csapadék hiánya hatott kedvezőtlenül
a gombafonalak növekedésére. Ezért még a kifejezetten me-
legkedvelő fajok sem tudtak előjönni, például a császárgalóca
sem. Mi, gombakedvelők különösen szeretjük a szép őszi
időket, mert ilyenkor az erdő–mező terítve van gombával.
Néhány, az ősziek közül: világító tölcsérgomba, petrezse-
lyemgomba, nagy őzlábgomba, trombitagomba, harkály tin-
tagomba, és a mindig faanyagon növő körte alakú pöfeteg.

Ezek almádiban is nőnek, már ha nincs aszály. Azaz van
víz. De hol? Biztosan nincs a karsztfelszíneken. Talán a szur-
dokvölgyeinkben lesz. A Hársas, a Malom-völgy száraz. Csak
a Remete-forrás párás környezetében bízhatunk. És igen, a
nyárfatuskókon szép telepekben látni a gyűrűs tuskógombát
/Armillaria mellea/. Ha itt meg tudott nőni, gyerünk a közis-
merten párás klímájú, Várpalota feletti, nagyméretű szur-
dokvölgybe, a BUROK-VÖLGY-be!

Az általunk végigjárt 12 km-es szakaszon fantasztikus
mennyiségben tenyésztek a korhadéklakó kalapos gombák,
taplók! Mivel az egész völgy védett, mi, és a számtalan kirán-
duló sem szedtünk egy szemet sem!  

Ja, és pet-palack sem volt eldobva! A völgy nehezen jár-
ható, fatörzsek fekszenek az ösvényen. És itt láttuk a csodát.
Egy közel méteres átmérőjű, fekvő bükk mindkét oldalán kb.
6 méter hosszan, telepesen díszlett a gyűrűs tuskógomba! 

Irta: tszabango@gmail.com
Foto: Orbán Mária

Pusztai János
tszab

KÖSZÖNJÜK !
Azt, hogy tavasztól őszig segítséget kaptunk a környeze-

tünkben összegyűlt rengeteg zöld hulladék kezeléséhez: men-
tesültünk azok tárolásától, szárogatásától /égetésétől.../

Köszönjük annak, aki kitalálta, megszervezte, hogy elvi-
gyék az ingatlanok elé kitett felesleges zöldeket. Leginkább
azokat illeti köszönet, akik két kezükkel be is gyűjtötték.
Segítségük nélkül még most a barátságtalan, nedves, hideg
időkben is kínlódhattunk volna a rengeteg falevéllel, a kihú-
zott egynyári virággal és nem kell sorolni, még mi mindennel.

A "zöldekkel" küszködők
/Az összes név nem férne ide./

EGY SZENZÁCIÓS MÉRETŰ
GOMBATELEP!
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Krónika

A lányok, asszonyok, akik a Nők a Balatonért Egyesület
tagjai, sütöttek, a kíváncsi érdeklődők kóstolgattak, a visszatérő
törzsvendégek több támogatói jegy birtokában „rendeltek” a
tökös műremekekből.

A vállalkozó ifjak ügyes kezű őseik támogatásával faragtak,
majd a jó munka végeztével mindannyian együtt mókáztak.

Épp egy tucatszor ünnepelték már a nabések almádi népével
az ősz beköszöntét. Anno eszükbe sem jutott, hogy alig egy évti-
zed múltán az ország számos településén követőkre akadnak: az
Őrségben, Rácalmáson, Tihanyban az utóbbi években szintén
tökfaragással emlékeztek meg a termények betakarításáról.

– Szó sincs vetélkedésről, örülünk, hogy sokaknak adtunk
ötletet. Természetesen minden település és szervezet a saját
képére formálta a fesztivált, például Rácalmáson minden ház
kapujába kiteszik a töklámpást, de abban is vetélkednek, kinek a
portája válik „tökösebbé”.  Az egyik kedves látogató elmondta,
hogy az előző héten Bakonybélben faragott, és azért jött hozzánk
Veszprémből, hogy érzékelje, Almádiban milyen a hangulat –
foglalta össze a tökfesztiválok történetét Némethné Erzsi, az
almádi nabések vezetője.

– Mi alig győztük a kóstolók rohamát – sóhajt Benedekné
Emese, aki évek óta vezényli a tökös ételek kóstoltatását.

– Három unokás nagymamaként nagyon örülök, hogy a tök-
levesnek és az tökből készített ivólének is nagy sikere volt, de
tagadhatatlan, hogy az édes sütemények játszották a fő szerepet,
a tökgolyót például még akkor is keresték, amikor már az ered-
ményhirdetés volt.

Kétségkívül nagyon nehéz helyzetben volt a zsűri, mert egyre
másra kerültek ki az ötletesebbnél ötletesebb faragványok a
Pannónia lépcsőire. Vagy fél óra késéssel hirdettek csak ered-
ményt, mert lehetetlen volt az alkotásokat rangsorolni, így azu-
tán az évforduló kétszeresét, huszonnégy tökfaragót hirdettek
első helyezettnek. Mindannyian kaptak ajándékot.

Az idén először a kicsiket, akik még csak nézték  a faragást,
mondókákkal és mesékkel várta Molnár Enikő és Töltési Zsóka,
akik októbertől „átköltöztek” szombatonként a Pannóniába
mesélni. Mi más szerepelhetett ezen a szombaton meséikben,
mint a tökök sokasága.

A Nők a Balatonért Egyesület tagjai elsősorban a tó védel-
mére szövetkeztek, ezért nem volt meglepő, hogy a tökfesztivált
is felhasználják ismeretterjesztésre. Bedéné Editke vegyészmér-
nökként és tapasztalt háziasszonyként is tanácsokkal szolgált
például környezetbarát mosószerek használatáról, de előkerült a
"Vigyázz rám!" társasjaték is a Balatonról.

Mire pedig a fesztivál véget ért, jó néhányan meggyújtották
az elkészített töklámpásokat, amelyek azután még több hétig
díszítették az almádi kerteket.

fotók: Novák L. és Pászti Gy.

SÜTÖTTEK, FARAGTAK, MÓKÁZTAK A XII.
TÖKFESZTIVÁLON
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Krónika
EGYHÁZI KÓRUSOK

TALÁLKOZÓJA
KAPOSVÁRON

Az idén ünnepli a kaposvári Szent Imre templom 100 éves
jubileumát. 

Ennek az ünnepi évnek egyik kiemelkedő eseménye volt a
Szent Imre nevét viselő, vagy Szent Imre templomban szolgálatot
teljesítő egyházi kórusok találkozója.

8 kórus, összesen 182 ember énekelt először külön-külön
rövid bemutatkozó koncerttel, majd pedig közösen hangzott fel
Bárdos Lajos Szent Imre herceg Magyarország éke című műve.
Az ezt követő Szentmise liturgiájában is külön-külön, majd
együtt csendültek fel kórusművek.

Erre az alkalomra meghívást kapott a vezetésem alatt álló
Balatonalmádi-Vörösberényi Szent Ignác kórus is, melynek
örömmel tettünk eleget. 7 évvel ezelőtt hasonló okból a kapos-
váriak is elfogadták meghívásunkat (75 éves volt a balatonalmá-
di Szent Imre templom).

Örömmel készítettem fel a kórust, érezve a tagok lelkese-
dését.

Ezúton is szeretném megköszönni minden énekkari tagnak a
gyönyörű éneklést!

Végezetül pedig hadd ragadjam meg az alkalmat, és ezekkel
a sorokkal is bátorítsam azokat a templomba járó testvéreket,
akiket a Jó Isten megáldott énekhanggal, és némi hallással ☺,
hogy jöjjenek hozzánk, tartozzanak közösségünkhöz! Örömmel
látunk mindenkit!

Alábbiakban egy, a szervezőktől kapott, János atyának írt 
levelet szeretnék megosztani a kedves olvasókkal. Úgy érzem,
minden benne van, aminek benne kell lennie! 
„Istennek legyen hála mindazért amit nekem adott”

Kruppai Tamás kántor-karnagy    

Főtisztelendő Plébános Úr!
2012. október 6-án, szombaton 16 órai kezdettel ünnepi

kórushangversenyt tartottak azon dunántúli egyházi kórusok,
amelyek kórusai vagy templomai Szent Imre nevét viselik.

A szereplők között volt a balatonalmádi-vörösberényi Szent
Ignác kórus is, melyet a hallgatóság dörgő vastapssal jutalmazott
szereplésük végén. Ezzel mondtak köszönetet a nívós és lélek-
emelő teljesítményért. 

Ezzel kapcsolatban szeretném kifejezni hálás gratulációnkat
és köszönetünket mind Szabó János Plébános Úrnak mind pedig
a kórus vezetőjének Kruppai Tamásnak, és a kórus tagjainak,
hogy lelkiekben gazdag, élményekben maradandót kaphattunk
az énekkartól! 

A kaposvári Szent Imre templom hívei és hallgatósága nevé-
ben Varga László plébános mondott köszönetet. 

Hálásan megköszönve még egyszer a szolgálatot maradok
Plébános Úrnak őszinte tisztelője, Isten áldását kérve munkájára!
Kaposvár 2012.október 12.

ny. ált. iskolai ének-zene szakos tanár, volt karvezető

ŐSZ 2012

Molnár Enikő felvételei
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Kultúra

CAMBRIDGE-BEN JÁRTUNK
A Botorka Táncegyüttes angliai útja október 11–14.

Nemrégiben kaptunk egy emailt egy régen látott ismerőstől,
Nánási Judittól, aki férjével, Görög Csabával évek óta Angliában,
Cambridge-ben él.

Judit önkéntesként tevékenykedik a Cambridge–Szeged Society
munkájában, mely szervezet október közepére „Magyar napok”-at hir-
detett Cambridge legnépszerűbb bevásárlóközpontjába, a The Graf-
tonba. A rendezvény célja a magyar ételek, italok és a népi kultúra
népszerűsítése. 

Mivel Juditék figyelemmel kísérték a hosszú évek óta tartó táncos
ténykedésünket, és többször látták kis csoportunk műsorát, így azzal a
megtisztelő kérdéssel fordultak felénk, hogy lenne-e kedvünk kiutazni
és részt venni az eseményen.

Az egyeztetések, beszélgetések után megindult a munka, és szinte
az utolsó pillanatban, de valóra vált egy álom, a Botorka Táncegyüttes
útra kelhetett Angliába.

A szervezés vezetősége igen segítőkészen állt a financiális kérdé-
sekhez, mivel saját forrásunk nem volt, a repülőjegyek teljes összegét,
így a kiutazás költségét átvállalták. Szálláshelyünkről Juditék maguk,
és a Cambridge–Szeged Society segítői gondoskodtak.

A naponta többszöri műsor mellett, melynek igen nagy sikere és
nézőszáma volt, lehetőség nyílt körülnézni ebben a gyönyörű városban.

Tulajdonképpen csak az étkezések kiadásai hárultak ránk, de ezt az
együttes a saját költségén megoldotta. Gasztronómiai kíváncsiságunk-
nak is eleget téve, hangulatos estéket töltöttünk a helyi „pub”-okban,
ahol az angol steak, hamburger, valamint jó fajta ale, barna és fekete
sörök mellett vigadozott a csapat.

Kedves meglepetésként ért bennünket, hogy kint létünk hírére a
90 km-re fekvő Londonból két autónyi (szintén ismerős) magyar fia-
talokból álló csapat látogatott el a rendezvényre, és töltöttek velünk
egy napot.

Hamar eltelt ez a hosszú hétvége, de úgy indultunk haza, hogy
mindannyiunk számára egyértelművé vált, mielőbb visszavárnak minket.

A csoport ismét tanúbizonyságát tette, hogy a „botorka” jelző már
nem kötelez, hiszen ez az utazás is ékes bizonyítéka a sok gyakor-
lásnak, kitartó munkának és fejlődésnek.

Judit és Csabi alapvetően almádi lakosok, így ezen a fórumon ke-
resztül is szeretnénk megköszönni nekik mindazt a temérdek munkát,
segítséget, odaadást, amivel a kiutazásunk megvalósulásán dolgoztak! 

Négy felejthetetlen nap van mögöttünk, reméljük jövőre foly-
tatjuk…

Botorka Táncegyüttes

ANYANYELVÜNKRŐL
Novemberben sok az eső;
vagy a határ deresedő.
Esernyő és esőkabát:
Velük hagyjuk el a szobát!

Alázatos szolgája!

Ifjú koromban – úgy 70–80 éve – igen sokszor hallottam a
címben szereplő köszönést. Előttem van, amint egy városi kistiszt-
viselő – mélyen megemelve kalapját, kellően meghajolva –, találko-
zásukkor így köszönt a feljebbvalójának. Ezzel azonban még egyál-
talán nem jellemeztem a köszönőt; nem állítottam, hogy egy tutyi-
mutyi, gerinctelen flótás, mert abban a korban ez a köszönés álta-
lános volt, szinte kötelező. A mai generáció számára mindenesetre
meglehetősen érthetetlen magatartást jelez. Úgy jellemzik ezt a kort,
hogy feudális világ volt. Hűbéri rendszer: urak és szolgák világa. A
szolgákba bele volt oltva, bele volt nevelve, vagy hogy időszerűen
fogalmazzak: bele volt programozva az alázatos szolgálat. (Alig
különbözött a hindu kasztrendszertől…)

A szolga réteg sokkal jobban ismerte az úri réteget, mint viszont.
Ezért sok-sok olyan szolga is volt, aki szíves örömest szolgálta urát,
úrnőjét; adott esetben talán az életét is feláldozta volna érte. A szol-
ga a maga élethelyzetét természetesnek találta. Minden apró gesz-
tusért hálás volt. 

Az úri rétegben is voltak azonban olyanok, akik megbecsülték
hűséges szolgájukat. Ha végigtekintjük a meseirodalmat, számtalan
példát találunk a szolga és az úr viszonyára, ami a mesében jó is,
rossz is volt, azonban a szerzője, a leírt történet végén, mindig le-
vonta a tanulságot.

De ha a szolga szót halljuk, ne gondoljunk azonnal valamilyen
páriasorsra. Hiszen mindnyájan szolgák vagyunk (azoknak kellene,
hogy legyünk) – Isten szolgái. És ennél nincs tiszteletre méltóbb szol-
gálat!

Szolgáljuk (szolgálnunk kellene) hazánkat. Nem csak mi mond-
juk, hanem azok is, akik a határainkon kívülre kerültek (önként vagy
kényszerből), hogy haza csak egy van! Ezt a hazát pedig tucatnyi
„szolga” (latinul: miniszter) vezeti. A baj csak az, hogy többnyire
nem szolgaként, hanem „úrként” munkálkodnak, viszonyulnak hoz-
zánk, választóikhoz! És itt is igaz az, amiről fentebb írtam: a nép
jobban ismeri az ország vezetőit, mint viszont. Azaz – kifordított
helyzet – mi, „urak” jobban ismerjük „szolgáinkat”, mint viszont. És
nagyon sok hiba ebből származott.

Pedig érdemes elolvasni, hogy egy jeles gondolkodó (A.  Plesu)
miként vélekedik erről a kérdésről: „A méltóság a szolgálat képes-
sége; szolgálni egy ügyet, egy ideát, egy intézményt. Ellentéte a szer-
vilitás, a feljebbvaló méltóság nélküli kiszolgálása…” Majd hoz-
záteszi talán a legfontosabbat: „A méltóság, a szolgálat alázata!”

Én a barátságot is szolgálatnak tartom. Szolgálatára, rendelke-
zésére állok a barátomnak bármikor, amikor arra szüksége van, és
tudom, hogy ő is ugyanígy gondolkodik. Amikor ez a gondolat gyö-
keret vert bennem, még nem is olvastam Márait, aki így írt erről: „A
barátság szolgálat, erős és komoly szolgálat, a legnagyobb emberi
próba és szerep.” Próba, hiszen a barátság nem lehet egyoldalú,
például érdek alapú. Ez a próba mutatja meg azt, hogy mit tett (nem
csak mit tenne!) a barátom értem, és mit tettem (és nem csak mit
tettem volna!) én őérte. 

A téma végtelen – a papír véges… Pedig mennyi mindent el
tudnék mondani katonaidőmből, amikor barátság alakult ki a bajtár-
siasságból. Az utóbbi csak hasonlít a barátsághoz, de a különbség
éppen abban van, hogy a bajtársiasság egyoldalú is lehet. Aki – élete
kockáztatásával – a golyózáporból kimenti sebesült bajtársát, bizony
az nemes tett. De nem ez a barátság (bár később azzá válhat).

Összefoglalva a témát: kötelességünk szolgálni az Istent, a hazát,
a családot, a barátaimat és mindazokat a felebarátainkat, „embe-
reket”, akik önzetlenül szolgálnak bennünket. Utóbbiak közé
sorolom – ismételten – azokat a vezető politikusainkat, akik bizal-
munkból az ország vezetésére hivatottak. Csak éljenek, de soha 
vissza ne éljenek ezzel a bizalommal, hanem szolgáljanak hazánk,
mindnyájunk javára.

Szálljon dicsőség azok fejére, akik önzetlenül tudnak szolgálni
valamilyen nemes eszmét. Akik számára „méltóság a szolgálat”!

lang.miklos@chello.hu
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Napjaink
A BESTIA

Egészen a mai napig szerettem a céklát, és úgy gondolom,
hogy eddig ő is kedvelt engem. Néha-néha lecseppent ugyan itt-
ott, de mindig tudta hogy mikor és hova kerülhet szépséges
színéből egy-egy pötty. Soha nem tett kárt drága ruhákban, és
soha nem hozott szégyent rám étteremben. Merthogy  annyira
bíztam benne, hogy bátran megrendeltem akár fehér abrosszal
terített elegáns vendéglátóhelyen akkor is, ha ruhatáram legszebb
darabja volt rajtam. Máig. 

Nem tudom, mi történhetett ezzel a régi jó kapcsolattal, de
valamiért megharagudott rám kedvenc zöldségem és csúnya
bosszút állt.

Hazafelé még semmi baj nem volt, az biztos. Szokás szerint
vigyáztam nagyon már a megvásárlásakor: alaposan megnéztem,
hogy a literes műanyag kis vödör hibátlanul záródik-e. Ezek után
– biztos, ami biztos –  gondosan becsomagoltam még egy zacskó-
ba is. 

A csomagtartóba úgy helyeztem el, hogy véletlen se borul-
hasson fel, jobbról-balról legyen neki támasztéka; ne kelljen
szegénynek zötykölődni, vagy bármi egyéb kellemetlenséget
elviselni. 

Szerintem erre nem is volt panasza, mert útközben szép
csendesen elvolt a szomszédaival, úgymint: különböző felvágot-
tak (nem tálcásak, hanem papírba csomagoltak), tojás (karton-
dobozos), kenyér, stb. 

Lehet, hogy azon sértődött meg, hogy nem vittem fel egyene-
sen a konyháig, hanem leraktam szatyrostól az előszoba ajtóban?

De hát azt hittem: megérti, hogy nagyon kell sietnem, azt hit-
tem tudja, hogy majd ha hazaérek, első dolgom lesz róla gondo-
skodni.  Hát… nem tudta!

Amíg távol voltam, valahogy eljutott társaival együtt a kony-
hapult tetejéig. 

Először persze az tűnt ésszerű magyarázatnak, hogy kivétele-
sen valamelyik családtagom segíteni akart nekem. Látva azonban
az őszinte, tágra nyílt szemeket – amivel mindenki tagadja, hogy
a szatyorhoz nyúlt volna –, kénytelen vagyok elfogadni, hogy
Cékla egyedül jutott fel a lépcsőkön,  a szatyorban lévő barátai
pedig követték őt. Aztán ügyesen visszamásztak a szép kis
bevásárlótáskámba, és közösen bosszút forraltak, amiért órákra
magukra hagytam őket. 

Igen, valószínűleg így történt! Közben valamiért összebal-
hézhattak egymással, és ennek következtében borulhatott fel a
Céklát tartó vödör. Jó nagy lökdösődés lehetett, mert a küz-
delemben a plusz védelemként használt nylonzacskó is meg-
sérült. 

Mivel még mindig távol voltam, Cékla mérgében sírdogálha-
tott egy kicsit. Könnyei pedig kiszivárogtak tárolóedénye
peremén, megkeresték a zacskón lévő pici lyukat, és módszere-
sen eláztatták a díszes társaság többi tagját is. A könnyeket
felszívta a tojástartó, de jutott bőven a kenyérnek és a felvágot-
taknak is. Mondhatni, tocsogott minden a vörös bestia levében.

Hazatérve megláttam a csatateret, és ijedtemben elkövettem
még egy komoly hibát: elkezdtem kapkodni! Úgy látszik, ezért
külön büntetőpontok járnak a zöldségek világában, merthogy
oda is jutott a nagyjából két decinyi vörös színezékből, ahova
nem lett volna muszáj…

Csak remélni merem, hogy a közel másfél órás takarítással
sikerült levezekelnem Cékla ellen elkövetett bűnömet. 

Természetesen bocsánatot kértem hosszas távolmaradá-
somért, mi több: megígértem neki, hogy legközelebb azonnal
elpakolom, VIP-polcot kap a hűtőben,  és ezentúl mindig időben
hazaérek…

De mi van akkor, ha mindezek ellenére még mindig haragszik
rám? Honnan tudjam, hogy megbocsátott-e már? 

Lehet, hogy meg kell vele szakítanom minden kapcsolatot, 
és rá kell szoknom a vegyes vágottra? A káposzta és az uborka
talán kevésbé érzékeny lelkivilággal van megáldva! Esetleg
kibékülök a kovászos uborkával, ami ugyan sosem tartozott a
kedvenceim közé, de olyan ártatlannak látszik azzal a szép
áttetsző levével.

Szolga Mária

EGÉSZSÉGÜNKRE!
Bevezetőül idézzük a Dalai Láma gondolatát:
"Az ember feláldozza egészségét, hogy pénzt keressen és aztán felál-

dozza pénzét, hogy visszaszerezze egészségét..."
Hosszabb az idézet, csak a lényeget ragadtam ki belőle. Ugye min-

denki tudja, hogy ilyen világban élünk? Sokszor mégsem teszünk egészsé-
günkért (az autót visszük szervizbe, költünk rá, a lakást takarítjuk és a
testünket pl. mikor méregtelenítettük?).

A Teremtő úgy alkototta meg az embert, hogy 120 évig egészségben
éljünk, szellemileg frissen, ha ez nem így van, arról mi tehetünk, viszont
ha mi tehetünk róla, akkor nézzük meg hogyan tudunk ezen változtatni.

Már azzal, hogy mind kevesebb vegyi anyaggal érintkezünk, nagyban
hozzájárulhatunk ahhoz, hogy idős éveink is kiegyensúlyozottan teljenek.
Sok méreganyagot nem tudunk elkerülni, észrevétlen beszivárog ottho-
nunkba, szervezetünkbe. De miért nyúlunk minden apró panasz esetén
rögtön a kockázatok és mellékhatások tömkelegével fenyegető patikasze-
rekhez? Tapasztaljuk ki, hogy pl. fejfájáskor melyik természetes szer az,
ami leginkább segít megszabadulni a kínoktól! A fronthatások okozta
fejfájásoktól sokan időről időre szenvednek, pedig lehet, hogy a termé-
szetes anyagokból kinyert Q10 koenzim szedésével a panasz kiküszö-
bölhető lenne!

Bizonyított tény, hogy ahol egy betegség felüti a fejét, a környéken
elszaporodnak a gyógynövények, amik azt gyógyítják. Tanuljunk meg
ÚJRA élni ezzel a csodás lehetőséggel, ahogy eleink is tették.

Azok vagyunk, amit megeszünk. Folyamatosan ajánlják nekünk a
friss, feldolgozatlan zöldségfélék fogyasztását – mert lúgosítja a szerveze-
tet. Sokan csak legyintenek erre, pedig az elsavasodás egyenes út a beteg-
ségek felé. Nézzük csak meg háziállatainkat, ha emésztési gondjuk van:
füvet legel a kutya is, a macska is. Lúgosítanak. A ló képes rátalálni arra
a gyógynövényre, ami gyomorbántalmára leginkább megoldást ad. Az
állatok nem is fújják annyit az orrukat, mint az allergiás emberek. Azok
ösztönösen cselekednek jól, mi emberek pedig nem tudunk tudatosan jót
tenni magunknak.

Régen nem kellett különleges előírásokhoz igazodni a táplálkozás-
ban, mert a környezet és az ételeink nem voltak ennyire szennyezettek
méreganyagokkal. Azok, akik betegségekkel küszködnek vagy "csak"
allergiáktól szenvednek, ügyelniük kellene arra, hogy emésztőrendsze-
rüket ne terheljék túl nehezen emészthető tejtermékekkel, sok cukorral
és fehér lisztből készült ételekkel. Ha korlátozzák ezek fogyasztását, több
erejük marad, hogy immunrendszerüket erősítsék és így legyűrjék a be-
tegségeket. Ezért ajánlott inkább a csirke, hal, szalonna, értékes felvágot-
tak fogyasztása és hozzá sok-sok zöldségféle.

Enni vagy nem enni – ez az állatvilágban nem kérdés. A vadonban
nem találkozunk elhízott állattal, mert rögtön a ragadozó karmai között
végezné. Az ősember sem hízott el, mert ahogy egy orvos előadásában
hallottam: "naponta futott egy órát vad elejtéséért, egy órát pedig
előle..." Hogy is tudott volna elterebélyesedni?

Szinte naponta halljuk, hogy igyunk napi 2–3 liter folyadékot. Ha
kitesszük magunk elé a folyton tele vizespoharat, előbb-utóbb szemünk
rátéved és felhajtjuk. Csak arra kell ügyelni, hogy utána ismét teletöltsük,
hogy legközelebb is beváljon a csel. Működni fog! Arra kell csak ügyelni,
hogy kb. délután 3-ig igyuk meg a napi mennyiséget, mert a vese csak így
tud intenzíven méregteleníteni!

A fentiek betartása nem megerőltető, de egy-egy apró lépés annak
irányába, hogy sokáig mondhassunk egymásnak étkezések után, hogy:
Egészségünkre!

Az 1956-ban végzettek, iskolájuk előtt

TALÁLKOZÓ
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Napjaink
A BALATONALMÁDI SHOTOKAN KARATE-DO SE.

2012. NOVEMBER 25-ÉN, VASÁRNAP 9 ÓRÁTÓL
ORSZÁGOS KARATE VERSENYT RENDEZ

BALATONALMÁDIBAN, 
A GYÖRGYI DÉNES ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN.

A NIPPON-DOJO CSAPATA SZERETETTEL VÁR MINDEN ÉRDEKLŐDŐT, 
AKI SZÍVESEN TÖLTENÉ SZABADIDEJÉT EGY IZGALMAS ÉS LÁTVÁNYOS

SPORTRENDEZVÉNYEN.

UTAZZON  VELÜNK AZ
AUSZTRIAI  KITTSEEBEN LÉVŐ

CSOKIGYÁRBA 
ÉS AZ ADVENTI  POZSONYBA !

Indulás: 2012. december 5-én, 6 órakor BALATONALMÁDIBÓL

Utazás: légkondicionált busszal

Részvételi díj: 5.200 Ft, mely tartalmazza azt utazást és a magyar
nyelvű idegenvezetést

Program: 
A kora délelőtti órákban megérkezés az ausztriai Kittseebe. A
Hausswirth Csokoládégyár mintaüzletében kóstolással egybekötött
vásárlás.
Ezt követően utazás Szlovákia fővárosába, az adventi varázslatú
Pozsonyba. 
Megérkezés után gyalogos városnézés. A belvárosban a Szent Márton
Székesegyház, a Prímási palota, az Ó-városháza és a Szent Mihály
kapu megtekintése. 
Utána szabadprogram, részvétel a karácsonyi vásáron.
Hazaérkezés a késő esti órákban.

Az útra még korlátozott számban lehet jelentkezni a 
30/902-4268-as telefonszámon.

Jelentkezési határidő: 2012. november  29. 

Kellemes, élményekben gazdag, vidám utazást kívánunk!

VÁRATLAN LÁTOGATÓK
Gondolataimba merülve ülök a számítógépnél. Kalandozom múltban és

jelenben, próbálom a bennem lévő mondanivalót összefogalmazni, írásba
önteni.

Egyszer csak nyílik az ajtó, és ott áll az én húszéves önmagam:
– Hát te, mit kínlódsz? – kérdi, és szokása szerint fülig ér a szája. 
Végignézek rajta: Legalább 10 kilóval kevesebb nálam a piszok, akarat-

tal kiszakított farmernadrágjához lapos sarkú sarut visel, kevés ezüstékszert,
bőre hibátlan, haja rövid, de frufruja a szemébe lóg. Nehogy valami szim-
metrikus legyen rajta: azt nagyon utálja! Smink gyanánt csak a szempillája
van kifestve, a körmein pedig színtelen lakk.

– Szia! Írni próbálok, de most valahogy nehezen megy.
– Hát akkor hagyd abba! Mit görcsölsz? Szedd össze magad, menj el a

Piroskához, és beszéld ki magad. Tudod, hogy a konyhaszekrényen ülve
eltöltött, borozgatva átbeszélgetett éjszaka után minden egyszerűbb lesz.

– Az ma már nem így van. Tudod, mindenki elfoglalt, és nem szaladgá-
lunk csak úgy ki–be egymáshoz. Időpontot kell megbeszélni, úgy illik.

– De hát ez hülyeség! Mire eljön az időpont, lehet hogy pont nem lesz
kedved beszélgetni.

Miközben ezt elhadarja, bekukkant a fürdőbe, benéz a hálóba. Meglátja
a gardróbszekrényt, és felkiált!

– Azta! Mennyi ruhád van! Még mindig a régit csomagoltatod be, és az
újban mész ki az üzletből?

Mikre nem emlékszik ez a lány? Tényleg így csináltam régen, különösen
a cipőkkel.

– Nem! Ma már szatyorban hozom haza, és van hogy hetekig nem ve-
szem fel. Sőt, van olyan is, ami még rajtam sem volt.

– Rém unalmas lettél! Most elmegyek, de talán majd egyszer még be-
nézek.

Elviharzott. Annyi időt sem hagyott, hogy elköszönjek tőle. Miért siet-
nek mindig a fiatalok?

Írok tovább. Halk kopogásra nézek fel, és kit látok? Az ajtóban ott áll a
harmincéves önmagam. Ő legalább már megtanult kopogni. Ráadásul úgy
látom, hogy öltözködni is. Térd fölött érő szoknyát visel tűsarkúval, jó a
sminkje és a frizurája. A táskája ugyan nem harmonizál a szerelésével, de hát
nincs eleresztve anyagilag három gyerek mellett...

– Gyere, ülj le! – kérem halkan, miközben eszembe jut, hogy a húszéves
nem hagyott nekem időt ilyen udvariasságokra.

Elnézem, ahogy keresztbe teszi a lábait. Okos. Megtanulta, hogy azt kell
mutatni, ami előnyös. Kaján mosollyal figyelem, hogy a hasát már behúzva
tartja. Látszik, hogy még nem rutinos ebben, de legalább igyekszik.

– A te kocsid áll a ház előtt, ugye? Szép kis autó. Remélem, még mindig
nem látni téged 80 alatt közlekedni.

– Ne viccelj, minden sarkon mérnek már. Nem lehet száguldozni.
– Komolyan mondod, hogy már egy gyorshajtást sem tudsz elintézi?
Érzem a hitetlenkedést a hangjában, de nem magyarázkodom. 
– Mi az előtted? Mit csinálsz vele?
– Laptop. Ezen írok, de ma valahogy nem megy.  (Helyesebben írnék,

ha hagynátok – gondolom magamban).
– Ilyen lett az írógép? Akkor csapd a hónod alá, ülj be a kocsidba, és

menj el olyan helyre, ahol könnyebben megy az írás. Amúgy mikor voltál a
Szabinánál?

– Figyelj! 400 Ft-os benzinnel a mai világban nem lehet csak úgy kiug-
rálni Németországba. Különben is minden nap dolgoznom kell. De szil-
veszterre kimegyek hozzájuk.

Hálás vagyok neki, amiért nem jegyezte meg, hogy még csak október
vége van… Udvariasan elköszönünk egymástól. Hagy maga után némi fe-
szültséget, de mire feldolgoznám, már meg is jött a negyvenéves. 

Ő jobban hasonlít rám. Hajszínünk ugyanaz, és a hurkáinkat sem tudjuk
egy sima hasbehúzással korrigálni. A lakásban is láthatóan otthon van.
Kritikusan néz körül, és bekukkant a cipős szekrénybe. Megteheti, mert ezt
már ő csináltatta annak idején.

– Te! Ezeknek a cipőknek a sarka legalább 10 centivel kisebb a normális-
nál. Ilyeneket hordasz?

– Jaj, ne szekálj! Épp eléggé lefárasztottak az elődeid. Igen, javarész
ilyen cipőket hordok, de van egy rakás tűsarkúm is, ha ez megnyugtat.
(Azokat csak alkalomra veszem fel, de ezt azért sem kötöm az orrára.)

– Mi újság a többiekkel, mesélj! – szíven üt a kérése. Nem! Nem akarom
elmesélni azt a sok rosszat, ami az elmúlt pár évben történt. Tudom, hogy
nagyon fájna neki, szeretném megkímélni őt a halálról, betegségről,
viszályról szóló hírektől, ezért csak a szépet mesélem:

– A lányok végre 7 év után kinőtték a kamaszkort! Újra férjhez mentem!
Új munkahelyem van! És elkezdtem főzni tanulni! – sorolom az elmúlt 8 és
fél jó híreit.

– Na, ennek örülök! Viszont gyakrabban porszívózhatnál – nézi
rosszallóan a szőnyeget. Az én időmben képes voltál éjszaka takarítani, ha
nappal nem értél rá.  És festeni is kéne, ha nem tűnt volna fel!

Végre elment! Fáradtan roskadok le, és arra gondolok, hogy az első – a
húsz éves –, talán ő volt a legnormálisabb…

Sz.M.



ALMÁDI ÚJSÁG

20 Olvassa az újság internetes változatát is: pkkk.hu > almádi újság

Jó tudni
A MAGYAR ÁLLAMPAPÍR

A Kormány az államadósság finanszírozására célul tűzte ki a hazai lakos-
ság állampapír állományának növelését. Az állam biztos pénzügyi part-
ner mindenki számára, ugyanis az állampapírok jelentik a legbiztonsá-
gosabb és az egyik legmagasabb hozamú befektetési lehetőséget.

A Magyar Állampapírok kettős biztonságot nyújtanak, így a legbiz-
tonságosabb befektetési lehetőségnek számítanak Magyarországon. Az
ok egyszerű: lejáratkor a tőke teljes összegére, valamint az esedékes ka-
matokra – értékhatártól függetlenül – teljes körű az állami garancia.
Nincs forgalmazói kockázat sem, hiszen a forgalmazó Magyar Állam-
kincstár 100 százalékban állami tulajdonú szervezet. Ha a külföldieknek
megéri magyar állampapírt vásárolni, akkor fontos, hogy a hazai lakosság
is úgy gondolja, hogy ez számára is jó befektetési lehetőség. Az sem
elhanyagolható szempont, hogy a belföldi magánszemély részére kifi-
zetett hozam a belföldi jövedelmet növeli és csökken az ország deviza-
kitettsége. 

A Magyar Államkincstár Állampénztári Irodáiban igen változatos
állampapír kínálatból lehet választani. Mindenki megtalálhatja a számára
megfelelő befektetési lehetőséget attól függően, hogy mennyi időre sze-
retné lekötni a pénzét. Az úgynevezett kincstárjegyek (Diszkont-, Féléves-,
Kamatozó Kincstárjegy) 3 és 12 hónap közötti futamidejű, rövid lejáratú
állampapírok. Az államkötvények futamideje ennél jóval hosszabb, 3 évtől
15 évig is terjedhet, tehát azok részére ideális, akik hosszabb távon
szeretnék biztos helyen tudni a pénzüket.

Kizárólag a Kincstár forgalmazza a rendkívül kedvező, akár évi 9,5
százalékos hozamot is elérő 3, illetve 5 éves lekötésű Prémium Magyar
Államkötvényt. A hagyományos értékpapírszámlákon kívül nyithatók
adókedvezményre jogosító Tartós befektetési számlák, továbbá az élet-
kezdési támogatás (Babakötvény) befektetésére Start értékpapírszámlák.

Fontos változás 2012. október 1-jétől, hogy ettől az időponttól kez-
dődően Start értékpapírszámla csak a Kincstárnál nyitható. Eddig
kizárólag a 2005. december 31. után született gyermek javára lehetett
számlát nyitni, ezt követően a szabályozás lehetővé teszi, hogy a koráb-
ban született gyermekeknek is nyitható legyen. Ebben az esetben azonban
nincs egyszeri állami támogatás, és huszonötezer forintot a számla meg-
nyitásakor be kell fizetni. A számlát nyitóknak azonban így is előnyös az
ily módon történő takarékosság, hiszen évente megkapják a befizetések
10 százalékát, a maximum 6.000 forint állami támogatást, illetve a gyer-
mek 18 éves koráig a számlán elhelyezett összeg mentes a kamatadó alól.

Fontos kiemelni, hogy a Kincstárban az értékpapírszámla-nyitás és a
számlavezetés ingyenes, s a készpénzfelvételért sem számítunk fel díjat.
Az értékpapírszámla megnyitását követően az ügyfelek kényelmesen,
akár otthonról is intézhetik ügyeiket a WebKincstáron (interneten) vagy
a TeleKincstáron (telefonon) keresztül. Az Állampénztári Irodánkat
személyesen felkereső ügyfeleket hétfőn, kedden és csütörtökön reggel 8
órától 16 óráig, szerdánként 18 óráig, péntekenként 15 óráig, hosszított
nyitva tartással várjuk. Lehetőség van a Kincstár honlapján keresztül
előzetes időpontfoglalásra, melynek köszönhetően várakozás nélkül,
soron kívül intézhetik ügyeiket.

A Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságának Állam-
pénztári Irodája Veszprémben, a Budapest út 4. szám alatt található.
Munkatársaink telefonon keresztül is készséggel állnak a meglévő, illetve
leendő ügyfelek rendelkezésre az alábbi telefonszámokon: 88/623-988,
88/623-990, 88/623-991.

Az értékpapírral kapcsolatos általános tudnivalókról, értékpapír
ügyintézésről, elérhetőségekről tájékozódni lehet a Kincstár honlapján is
(www.allamkincstar.gov.hu).

Bízunk benne, hogy egyre többen élnek majd a Kincstár által kínált
megtakarítási lehetőségekkel, és keresik fel Állampénztári Irodánkat.

GAZDÁLKODÓK,  ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÓK  FIGYELEM:
KÖTELEZŐ  AGRÁRKAMARAI  REGISZTRÁCIÓ!

Az augusztus 1-jétől hatályos új agrárkamarai törvény alapján a 2013. február 1–21. között
tartandó országos kamarai választásokkal MEGALAKUL AZ ÚJ NEMZETI AGRÁR- ÉS ÉLELMISZER
KAMARA. A törvény értelmében a hazai mezőgazdasági és élelmiszer-feldolgozó szektor összes
szereplője, így a gazdasági társaságok mellett az őstermelők és az egyéni vállalkozók is alanyi
jogon tagjaivá válnak az új egységes köztestületnek. 

Az új kamara legfőbb feladata a magyar agrárium megerősítése, versenyképességének növelé-
se és érdekeinek hatékony védelme lesz, kibővült közfeladatokkal és hasznos tagi szolgáltatásokkal. 

HATÁRIDŐ:  2012.  NOVEMBER 30.  
A törvény előírja, hogy a leendő tagok 2012. november 30-ig kötelesek bejelentkezni a nyil-

vántartásba az agrárkamara honlapján keresztül (www.agrarkamara.hu), és megfizetni az egyszeri
5000 Ft-os nyilvántartásba vételi díjat. Eddig már közel 100 ezren teljesítették ezt a kötelezett-
ségüket. AMENNYIBEN ÖN MÉG NEM TETTE MEG, MIELŐBB REGISZTRÁLJON, MERT A NOVEMBER
30-I HATÁRIDŐ A KAMARAI VÁLASZTÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTELRE NÉZVE JOGVESZTŐ! 

REGISZTRÁCIÓ:  www.agrarkamara.hu
MOST MEGÉRI MINÉL ELŐBB REGISZTRÁLNI:  a NOVEMBER 15-ig regisztrálók ingyenesen

kézhez kapják az agrárkamara új e-mailes szolgáltatását, a hetente frissülő KAMARAI PIACFIGYE-
LŐT, amely a növénytermesztési és állattenyésztési ágazatok aktuális piaci híreit, adatait gyűjti
össze. SEGÍT A KAMARAI TANÁCSADÓ ÉS A FALUGAZDÁSZ!

Ha technikai segítségre van szüksége a regisztrációhoz, azt ingyenesen igénybe veheti ország-
szerte a 200 kamarai tanácsadó irodában (lista: umvp.agrarkamara.hu) és az országos falugazdász
hálózatnál is. 

A KAMARA KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATA IS SEGÍTI A REGISZTRÁCIÓT: 06-80-911-078 (zöld
szám), ill. regisztracio@agrarkamara.hu. Az Agrárkamara ezen felül november hónapban regiszt-
rációs fogadóórákat is szervez a vidéki településeken, ahol a kamarai tanácsadó segítségével
kényelmesen, helyben intézheti el regisztrációját. Figyelje a településekre kihelyezett plakátokat!

AZ  AGRÁRKAMARAI  TANÁCSADÓ IRODÁK VESZPRÉM MEGYÉBEN:
8200 Veszprém, Mártírok u. 11 Pataki Márta 30/758-9677
8500 Pápa, Egressy B. u. 8 Horváth András 30/620-4106
8420 Zirc, Petőfi Sándor u. 4. Nádudvary Gábor 30/330-2348
8460 Devecser, Petőfi tér 4. Szili Zsófia 30/990-1526
8330 Sümeg, Kossuth L. u. 6 Csom Lőrinc 30/330-2351
8300 Tapolca, Kossuth L. u. 2. Horváth Adrienn 30/573-9465
8272 Szentantalfa, Sósi út 50. Szili Zsófia 30/990-1526
8100 Várpalota, Veszprémi u.7. Pintér András 30/303-6219
8172 Balatonkenese, Táncsics M. u.24. Pintér András 30/303-6219
8484 Nagyalásony, Rákóczi u.1/A. Horváth András 30/620-4106

REZEGJ!
FLABéLOS – Rövid idő alatt is látványos eredmény
A jövő egyik leghatékonyabb és legkíméletesebb edzési módszerét

nyújtja egy új mozgásterápiás, alakformáló készülék, a FLABéLOS.
Ezzel a géppel gyorsan látványos eredményt érhetünk el: először a
közérzetünk lesz jobb, majd feszesebbé válik a testünk, vékonyodik a
derekunk, beindul a fogyás, végül szép, tónusos izomzatot építhetünk. 
A módszerről: Egy ausztrál professzor fejlesztette ki a készüléket. A
gép billegő-mozgó padján állva sorozatos egyensúlyvesztés következik
be, amely beindítja a központi idegrendszert, az agy pedig utasítást ad
az egyensúly fenntartásában részt vevő összes izomnak a korrigálásra,
azaz az izomzat automatikusan "ellentart". A helyzetmegtartó ref-
lexeink működésbe lépnek, amely jelentős izommunkát eredményez,
az ízületeinket és a szívet a mozgás ugyanakkor nem terheli meg.

Előnyei: 10 perc alatt körülbelül 45–50 percnyi klasszikus edző-
termi munkát végezhetünk el különösebb megerőltetés nélkül. Utcai
ruhában, zokniban vagy papucsban is ráállhatunk a gépre, és nem
fogunk leizzadni, mert nem mi erőlködünk, hanem a gép mozgat ben-
nünket. Nem kell feleslegesen a törölközőt, edzőruhát magunkkal
cipelnünk, betérhetünk reggel munka előtt egy gyors edzésre vagy akár
este hazafelé menet is.

A FLABéLOS edzéssel két területen érhetünk el látványos ered-
ményt. Segít az alakformálásban, ugyanis több oldalról és hatékonyan
támadja meg a cellulitist. Ugyanakkor célzottan mozgat nagyobb izom-
csoportokat is (comb, hasizmok stb.).

A másik terület, ahol leginkább érezhetjük a gép jótékony hatását,
az egészségmegőrzés. Számos „gyógyító” tulajdonsága közül talán a
legfontosabb, hogy javul a testtartás, a vérkeringés, rendszeres hasz-
nálatával csökkenthető a vércukorszint. A készülék orvosolja a moz-
gáshiány okozta betegségeket is.

Kiknek ajánljuk? Fogyni vágyóknak, ülőmunkát végzőknek, moz-
gáshiányos vagy stresszes életmódot folytatóknak, fizikai munkát
végzőknek, az újdonságra fogékonyaknak, minden korosztálynak. 

Tel.: +36-70/533-0742 • web: www.rezegj.hu

RECEPT
Csokis kalács

Hozzávalók: Tészta: 70 dkg liszt, csipet só, 6 dkg cukor, 3 tojás
sárgája, 5 dkg élesztő, 0,5 l tej, diónyi zsír. Krém: 25 dkg Rama, 20
dkg cukor, 3 vaníliás cukor, 3 kanál kakaó, 3 tojás fehérje.
Elkészítés: A cukros langyos tejben felfuttatjuk az élesztőt, hozzáad-
juk a liszthez. A hozzávalókkal megdagasztjuk, megkelesztjük. A
krémhez valókat jól kikeverjük, majd a 3 tojást keményre verjük és
óvatosan belekeverjük. A megkelt tésztát 6 egyforma cipóra osztjuk.
Fél cm vastagságura osztjuk, majd mindegyiket megkenjük a krém-
mel. Felcsavarjuk és 3-3 darabot összefonunk. Zsírozott tepsibe
rakjuk, majd tojással megkenjük. Kicsit pihen, majd szép pirosra
sütjük.

Ö.Á.
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KATTINTSON RÁ!
www.pkkk.hu –> almádi újság

www.balatonalmadi.hu
www.oboltv.hu

www.vikipedia.org/wiki/portal:balaton

HIRDETÉSI ÁRAK:
1 oldal = 60 EFt + áfa

1/2 oldal = 30 EFt + áfa
1/4 oldal = 15 EFt + áfa
1/8 oldal = 7,5 EFt + áfa

Dr. Wilde Róbert  
bőrgyógyász – Veszprém

06/20-418-5542

Almádi központjában garázs eladó! 
Érdeklődni: 

06/20-9843-740

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
Felelõs kiadó:

„Almádiért” Közalapítvány Kuratóriuma

Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

Szerkeszti a szerkesztõbizottság.

Felelõs szerkesztõ: Fábián László

e-mail: baujsag@gmail.com • Tel.: 06 20 377 2157
Lapzárta: minden hónap 25-én. (Illik komolyan venni!)

Hirdetésfelvétel a szerkesztõség címén, 

vagy a 06 30 29 88 995 telefonszámon.

Kéziratot nem õrzünk meg!

Készült: Veszprémi Nyomda Zrt.

Eng.sz.: 005-18/1989. ISSN: 0864-7860

BÍZZA SZAKEMBERRE  
VÁLLALKOZÁSA KOMPLEX 

GAZDASÁGI ÜGYINTÉZÉSÉT!

AZ ARIADNELLI 
KÖNYVELŐIRODA

20 éves szakmai tapasztalattal vállalja cégek, 
egyéni vállalkozók, magánszemélyek 

adó- és járulékbevallásainak elkészítését,
könyvelési, munkaügyi és bérelszámolási 

feladatainak ellátását, 
adó- és pénzügyi tanácsadást, hitelkérelmek,

pályázatok elkészítését.

Forduljon hozzánk bizalommal!
CÍMÜNK:

8220 Balatonalmádi, Szent Imre herceg utca 16.
Tel: 88/583-930, 
Fax: 88/583-931, 

Mobil: 30/277-65-66
email: ariadnelli@chello.hu



KARÁCSONYRA  VÁSÁROLJON  EGÉSZSÉGET!
Melegítő párna, melegítő ágybetét, melegítő takaró,

sóterápiás készülék, sólámpa, sópipa,
infralámpa, arcszauna, párásító, 

kosmodisk, tens készülék, masszírozó,
koleszterin mérő, vérnyomásmérő, vércukorszint mérő, 

tesztcsíkok, mágneses ékszer, mágneses deréköv, 
térdpánt, könyökpánt.

SÍELÉSHEZ: bokavédők, térdvédők, derékvédők, 

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ BOLT 
Balatonalmádi, Baross G. u. 40/A
88/780-540  I 30/349-4977

Nyitva:  H–P:     8.30 – 17.00 óra
Sz: 8.00 – 12.00 óra

www. almadimed.hu  I e-mail: almadimed@gmail.com

KEDVES 
BALATONALMÁDI LAKOS! 

Megbízható fogorvost keres elérhető áron?
Megtalálta! 

Ez a hirdetés egy kupon, amelynek beváltásával Ön 
a következő egyszeri kedvezményekre jogosult 

a Globe Dental Fogászati Centrumban 
2012. december 7-ig:

– 50% kedvezmény a röntgenfelvétel árából
– 10% kedvezmény az első kezelés árából

Barátságos környezet, szakértelem, 
fájdalommentes kezelések, minden, 

ami fogászat egy helyen! 

Ne késlekedjen 
időpontot kérni a 
06-88/574-865 vagy a 
06-20/9954-540 számon!

www.globedental.eu
Globe Dental Fogászati Centrum
Balatonkenese Táncsics M. u. 6.



Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az alábbi szolgáltásokat nyújtjuk:

- Építési törmelék telephelyi átvétellel
- Konténeres hulladékszállítás
- 120 literes hulladékgyűjtő edényzet
- Komposztáló láda
- Ingyenes sérülésmentes elektronikai hulladék átvétel

Érdeklődni:
Telefon: 88/ 438-688; web: www.balkom.hu

Baksai Autósiskola
Gépjármûvezetõ-képzést indítunk
minden hónapban folyamatosan.

Részletfizetési lehetõség! Ingyenes tankönyvhasználat!
Számítógépes oktatás és számítógépes gyakorlási 

lehetõséggel vizsgára való felkészülés.
Gépkocsi-választási lehetõség!

Áfsz.nyt.szám: 1/533010

Tanfolyamnyitó: 2012. 11. 15. 19.00 óra
Elsõ tanfolyami nap: 2012. 11. 20. 16.00 óra

BALATONALMÁDI
BAKSAI AUTÓSISKOLA, LEHEL ÚT 27.

Érdeklõdni: Baksai Gábor, Balatonalmádi, Lehel út 27.
autosiskola@baksaibt.hu  •  www.baksaibt.hu

Telefon: 30/916-3286, 30/500-7695, 88/430-107

T

ALMÁDI ÜVEGES
Balatonalmádi,

Veszprémi u. 87.
(Vörösberényi katolikus

templom mellett, a
festékbolt udvarában)

Nyitva:
H–P: 7–16 óra

Sz: 7–12 óra

Épület és bútorüvegezés
Hőszigetelt üveg gyártása
Hagyományos ablakok átalakítása
hőszigetelt üvegezésűre
Tükör méretre vágása, csiszolása,
fazettázása, készítése
Képkeretezés közel 600 féle
keretválaszték
Helyszíni munkavégzés

Tel./fax: 88 593 930 és 30 277 9270
E-mail: almadi-uveges@gmail.com
www.almadi-uveges.hu

Minőségi darabolt, hasított
TŰZIFA akciós áron:

bükk, cser 2.400 Ft/mázsa
akác 2.200 Ft/mázsa

Az ár tartalmazza a HÁZHOZ szállítást
Balatonfűzfő 20 kmes körzetében!

Tel: 0630/4996864



Nagy sikert aratott
idelátogató vendégeink

körében a
„Nyitott templomok”

program.
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