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Egy kevéssé ismert háziállatunkról

„Nincs is több nemzet, mely úgy ismerte volna madarunk szo-
kásait, mint mi. Ez a szoros viszony pedig abból fakadt, hogy a 
daru is ott tanyázott, ahová a magyart a természete hajtotta: a 
végtelen rónán.” (Chernel István)

A múlt év őszén városunk felett elvonuló néhány darabos csa-
patok között láttunk, hallottunk repülni egy 160 példányos 
kompániát is. Sajnos felettünk ma már csak átvonulnak, de a 
Hortobágyon az őszi vonulási idényben, az utóbbi néhány év-
ben, 100 000 madarat is lehet egyszerre látni. Hajdanában, a 
mocsárvilág idején fészkeltek is. A régi időkben a csikászok, pá-
kászok, darvászok hasznát vették. Tartották tolláért, házőrzőnek, 
sőt várőrzőnek is, ették húsát, adták-vették tollát (főleg a balost), 
viselték harci díszként, és szerelmi zálogul. Szimbólumát láthat-
juk címeren, pajzson, faragott tárgyakon (bot). De tartották házi 
kedvencnek, a baromfiudvar felügyeletére is. 

Anna Ahmatova: Darvak hívása

Így szólogatják szárnyatört
társukat krúgatón a darvak,
amikor a sárba fúl a föld,
és porhanyul a parlag.

Emelem szárnyam csüggeteg:
arany szárnyuk suhog,
elrejtik tömött fellegek
és sűrű bokrosok.

„Jaj, szállni, szállni, míg lehet,
keresni új mezőt!
Hisz torkod úgyis elrekedt,
és le se törlöd könnyedet -
már arra sincs erőd!

(Fordította: Rab Zsuzsa)

Fotó: Szente Z.

Fotó: Novák László

Fotó: Novák László

Fotó: Szenthe Zoltán

1827-es írás szerint a Sárréten a darutojá-
sokkal három csónakot töltöttek meg. Nem 
csoda, hogy ez az érdekes, nagy, és mindenek 
előtt óvatos madár, vonzza a természetfotóso-
kat is. Így volt ez Novák László és Szente Zol-
tán fotósokkal is. Összefogtak, alaposan elő-
készültek, leshelyet építettek, kuporogtak, 
önmegtartóztattak, utaztak sokat, szóval át-
vállalták a kellemetlenséget, hogy mi kényel-
mesen nézhessünk bele egy természeti faj tit-
kos életébe. Kérem lehet gyönyörködni!  tszab

Ajánlott irodalom, mert a daruhoz a krú-
gatása is hozzá tartozik: Daruvonulás a Hor-
tobágyon. Magyar ismeretterjesztő film. „Ka-
mera a hátizsákban” produkció.

csekezsolt@freemail.hu 
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Helytörténet

Téli Balaton
ALMÁDI ÚJSÁGHelytörténet

Sajátságos dübörgés, amelyen észrevesszük, hogy messziről jövő hang, 
csak az tudja megmagyarázni, aki már hallotta a jégen utazó, kővel 
megrakott szekerek karavánjának zengő moraját; majd emberi hango-
kat hallunk, meg egyhangú fejszecsapásokat. Halászok dolgoznak vala-
hol a közelben, de nem látni őket.

Hányszor tettük meg ezt az érdekes, különös utat, hogy megismer-
jük a jeget minden életnyilvánulásában. Van ott annyi tanulmányozni 
való, hogy ez a rövidre fogott beszámoló alighanem csak egészen vázla-
tos és hiányos képe annak, ami a Balaton jegével történik.

Annál inkább örömet okozott a munka… Minden lépés hozott va-
lami újat… Veszedelem is volt egy kevés… De mindent elfeled az em-
ber, amikor szép, derült, hideg téli napon végig tekint a végtelenbe ve-
sző jégmezőn, s megindul, rajta, hogy kifürkéssze annak rejtelmes vi-
lágnak csodálatos titkait.

A lerövidített bevezetés néhány mondatából láthatjuk az 1900 
körüli évek hangulatát, mind a táj és Balaton, mind a feladat nagy-
ságát, jelentőségét. A feladat nagysága az öt fejezetből, illetve azok-
nak alfejezeteiből, szám szerint 14-ből jól érzékelhető az elvégzett 
tudományos munka jelentősége. 

A tudományos szinten megírt témából a mai polgár számára két 
adat érdekes. Mikor fagy be a Balaton, milyen vastag a jég, azaz le-
het-e már korcsolyázni, hokizni. Ma már gyakori, hogy be sem fagy, 
egész télen szemlélhetjük a „hullámzó Balatont”. Esetenként olyan 
vékony a jég, hogy rámenni életveszélyes. Alig hihető, hogy egy-
kor kővel megrakott, lovak húzta, kőszállító szekerek „közlekedtek” 
a Balatonon. Egy emlékem van e témában. Úgy 40-50 ével ezelőtt 
az Almádi móló mellett, egy szürkés színű VW Käfer közlekedett a 
jégen, furcsa rendszáma volt (PL?), vagy a tulajdonos monogramja 

volt, e két betű?

Az októberi számban ismertetést olvashattunk a Balaton hőmér-
sékletet befolyásoló hatásáról. Forrásként megjelölt „A Balaton Tu-
dományos Tanulmányozásának Eredményei” című, nagyjelentősé-
gű kiadványra támaszkodik jelen ismertetés is. Manapság befagy, 
nem fagy be „mélységben” foglalkozunk a téli Balatonnal. Meg ter-
mészetesen a szezonális jellegű problémákkal.

Az említett sorozatból 1907-ben megjelent A BALATON JEGE 
című kötet szerzője dr. Cholnoky Jenő ismert tudós volt. A kö-
tet 103 oldalon, 21 táblával és 122 ábrával tárja elénk a téli Bala-
ton képét az időjárás függvényében. A szerző bevezetésben vázolja 
a feladatot, illetve annak jelentőségét, nagyságát és elvégezhetősé-
gét. Néhány mondat erejéig idézzük dr. Cholnoky bevezető szavait.

Hóval lepett, mezőkön, úttalan utakon jut le az ember télen a tó je-
gére. A parton felköti a jégpatkót és sokkal kényelmesebben, sokkal gyor-
sabban haladhat az itt-ott havas, tükörsima pánczélon, neki a semmi-
ségnek. Vékony köd ül a tájon; néhány száz lépés multán eltüntek a par-
tok, elnémult minden zaj s fehér, alaktalan semmiség, hangtalan né-
maság veszi körül.

Parttal párhuzamosan futó repedés 1904. januárius 10.

Jégtorlódás a boglári molo végén. 1903. januárius 28.

Az alábbi táblázat 1802-1904 évek adatait tartalmazza

A jég vastagsága 1892-93 telén (45 cm)

Friss jégből épült torlaszok Boglár előtt

Vastag jégből képződött torolás Balaton-Füred előtt 1893 tavaszán

Erősen kopott, úszó jégdarabokból összefagyott tábla

A jég vasragságára vonatkozóan írja dr. Cholnoky.
A legerősebb jég 1892-93 telén, aztán 1900-901 teléb észleltetett. 

Az előbbi télen dr. Lóczy Lajos mérte 46 cm vastagnak, az utóbbi té-
len magam mértem a maximumot, t. i. 51 cm-t. Beszélnek azonban az 
odavalók még ennél sokkal vastagabb jégről is, volt eset, hogy a jég any-
nyira meghízott, hogy a halászok csak úgy tudtak léket vágni, hogy elő-
ször gödröt ástak a jégbe s abba beleállítottak egy gyereket, aki tovább 
hányta ki a szétzúzott jégtörmeléket… Ilyen nagy, talán 80-100 cm 
vastag jég sajnos, az észlelések idején egyszer sem képződött, de hogy le-
hetséges, az bizonyos, mert sem az 1892-93, sem az 1900-901 tél nem 
tűnt ki valami szokatlanszigorúságával. Ennél már voltak sokkal szi-
gorúbb telek is.

Valóban lehetett vastagabb jég, mert egy szakmai lapban (Magyar 
Építőművészet Balatonnal foglalkozó száma?) 1928-29 telén 70 cm 
vastag jeget említenek, mint rekordot.

 A jég hízása című alfejezetben kifejti dr. Cholnoky, hogy a jég fő-
leg alulról való hozzáfagyással hízik, ezért a jégtábla alsó síkja min-
dig tükörsima. A pusztuló növényzet részei néha alulról odatapad-
nak a jég alsó lapjához. Írja: Ilyent találtam 1901. februárius 17-én 
Siófok és Alsó-Őrs közt a déli parttól mintegy 4 km távolságra. A jég 
vastagsága itt 41 cm volt. Előfordul, hogy a jég keresztmetszetében 
különböző rétegek jelennek meg, ezek oka a szennyezet felületre 
esett hó, vagy szélhordta por, mint szennyező réteg.

Ilyet talált 30 cm-es jégben a déli parttól 2 km távolságra. 
Dr. Cholnoky művében a jég képződésének különböző fajtáit is-

merteti, amire a következő kép utal. A képen látható a műszer-sátor 
és a szánkó, amivel ide húzták.

„A jég pusztulásának tüneményei” című fejezetben, a szélhordta 
torlaszokat ismerteti, illetve mutatja be.

Két kép illusztrálja a turolást, másként torlaszt, amiből az okozott 
kárra is következtethetünk. Elsősorban a déli parton okoz jelentős 
károkat, főleg az uralkodó szélirányokból következően. Ennek nem 
mond ellen az, hogy a múlt télen a Budatavai strandon mi is része-
sültünk egy kis turolásban.

    Schildmayer Ferenc
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MegemlékezésÖnkormányzat
Októberi képviselő-testületi ülés

Keszey János polgármester 2013. október 1-től a Balatonalmádi 
Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjévé dr. Hoffmann Gyöngyit 
nevezte ki, aki ezzel egyidejűleg lemondott önkormányzati képvi-
selői és főállású alpolgármesteri posztjáról is. Az így megüresedett 
képviselői helyre a legutóbbi választások alkalmával a sorban kö-
vetkező legtöbb szavazattal rendelkező Faust Gyula került, aki je-
len ülés alkalmával letette képviselői esküjét. A Képviselő-testület 
döntött az önkormányzati SzMSz módosításáról, melyben rögzí-
tették többek között, hogy az alpolgármesteri tisztséget főállású he-
lyett a továbbiakban társadalmi megbízatású alpolgármester lássa el.

Benyújtották 2012. évi tevékenységükről szóló beszámolójukat 
a városban működő közalapítványok. Az Együtt-Egymásért Nyílt 
Közalapítvány a tavalyi évben is támogatta a helyi 70 év felettie-
ket – közel 1300 főt – ajándékutalvánnyal a karácsonyt megelőzően 
és pályázatot írtak a szociálisan rászorulók téli tüzelőjének támoga-
tására, melynek keretében 65 családon tudtak segíteni. 

A Képviselő-testület támogatta a Világ Királynője Engesztelő 
Mozgalmat, melynek tagja kíván lenni. A mozgalom célul tűzte ki a 
nemzet jelképes egységesítését azáltal, hogy Normafánál közadako-
zásból kívánják felépíteni az Ország Engesztelő Kápolnáját.

Balatonalmádi Város Képviselő-testülete a helyi építészeti érté-
kek megóvására és megőrzésére elkülönített pályázati keret terhére 
300 ezer Ft-ot biztosít a Balatonalmádi, Petőfi tér 7. szám alatti in-
gatlan felújításának támogatására.

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék 
Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa a „Települési szilárdhul-
ladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, infor-
matikai korszerűsítése” címmel közel 1500 millió Ft becsült össz-
költséggel pályázatot kíván benyújtani, melyhez az önkormányzat 
hozzájárulása is szükséges. A pályázati önerő közel 69 millió Ft-ot 
tesz ki, melyet a kommunális szolgáltatók biztosítanak. A javaslat – 
hosszas vita után – nem kapta meg az elfogadáshoz szükséges szava-
zatot, ezért a testület felkérte az Önkormányzati Társulási Tanácsá-
nak elnökét az előterjesztés pontosítására a következő ülésre.

Az Önkormányzat javaslatot tett a Balatonalmádi Kommunális és 
Szolgáltató Kft. kisebbségi tulajdonosai számára a társaság non-profit 
szervezetté történő átalakítására vonatkozóan, hivatkozva az új jogszabá-
lyi környezet által meghatározott feltételekre. A Felügyelő Bizottság meg-
üresedett helyére az önkormányzat Kajári Gyulát javasolta megválasztani.

A Képviselő-testület döntött a „Kézfogás” Európa Szoborpark 
szoborállományának változását illetően, mivel a szobrok egy része 
folyamatosan megújul. 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi Tankerü-
lete pályázatot írt ki a Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
vezetői posztjára, melyet a Képviselő-testület is véleményezett. A 
két pályázó közül Némethné Reiber Gyöngyi pályázatát támogat-
ta a képviselő-testület.

Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a tulajdonában és üze-
meltetésében lévő strandok partvédőműveinek felújítására. A Bala-
ton Fejlesztési Tanács döntése alapján – forráshiány miatt – csök-
kentett támogatásban részesült az Önkormányzat, melynek összege 
a közel 3,6 millió Ft helyett 2,9 millió Ft. A pályázatban megcél-
zott műszaki tartalom teljes megvalósítása érdekében a többletfor-
rást biztosította a Képviselő-testület. 

A Felsőörsi út, Kisberényi út, Vízmeder utca melletti területek bel-
területbe vonását valamint az Öreghegyi zártkert területét érintő sző-
lőkataszteri változtatásokat az érintett területek lakosai többször kez-
deményezték, melynek megvalósításához területrendezési hatósági el-
járás lefolytatására van szükség. Ennek első lépéseként a hatósági el-
járást megelőző hatásvizsgálat lefolytatásáról döntöttek a képviselők.

Személyi változás a városvezetésben

Dr. Hoffmann Gyöngyi alpolgármester

Ugyanabba a hivatali helyiségbe lépek be, mint a tavasszal foly-
tatott beszélgetésünkkor. Az azóta bekövetkezett változásra kül-
sőleg csupán a folyosón elhelyezett tábla cseréje utal, ugyanis dr. 
Hoffmann Gyöngyi alpolgármester helyett jegyző szerepel a kiírá-
son. Ennél természetesen lényegesen többről van szó. Ezekről a vál-
tozásokról kérdezem a jegyzőasszonyt.

2002 óta voltam Balatonalmádi Város képviselőtestületének tag-
ja, 2006-tól pedig ezzel a választott tisztséggel párhuzamosan az al-
polgármesteri megbízatást is betöltöttem. Nagyon szép feladat volt 
mindkettő és ezúton is szeretném a választóimnak megköszönni azt 
a bizalmat, hogy három cikluson keresztül a választásokkor rám sza-
vaztak. Büszke vagyok arra, hogy elősegíthettem több olyan dön-
tést, amely szülővárosom javára vált. 

Miért a múlt idő a mandátumokkal kapcsolatban?
Városunkban több mint egy éve nem sikerült új jegyzőt választa-

ni. A sajnálatosan korán elhunyt korábbi jegyző, Szűcs Sándor óta a 
jegyző kérdése szinte folyamatos probléma volt. Amikor elhatároz-
tam, hogy megpályázom ezt a tisztséget és a pályázatomat el is fo-
gadták, összeférhetetlenné vált a jegyzői státusszal a másik két meg-
bízatás, ezért hivatalba lépésem első napján a választott képviselői és 
alpolgármesteri tisztségeimről lemondtam, 

Mi a lényegi különbség a jegyzői és az alpolgármesteri teendők között?
Attól eltekintve, hogy mindegyikkel a város érdekeit szolgálha-

tom, szinte minden. A képviselő és az alpolgármester egyrészt vá-
lasztott tisztség, másrészt pedig döntéshozó. A jegyző a hivatalt ve-
zeti, az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal törvényes és szak-
szerű működéséért felel. A döntéshozatalban nem vesz részt, hanem 
előkészíti azokat a bizottsági és képviselő-testületi üléseket, ahol a 
döntések megszületnek. 

Ha jól tudom, személyes ok is motiválta a döntésben. 
Igen. Nem titok, hogy majd négy évvel ezelőtt örökbe fogadtam 

egy kislányt, akinek autóbalesetben elhunyt az édesanyja. Luca is a 
gépkocsiban volt a végzetes ütközéskor, ami önmagában is hatalmas 
trauma volt neki. Édesapja sem bizonyult alkalmas szülőnek, Lucá-
nak sok nehézséget kellett elviselnie. Ő most tíz éves, és már az én 
lányom, akivel korábban elveszített gyermekeimért kárpótolt a sors. 
Úgy gondolom, hogy ennek a kislánynak olyan anyára van szüksé-
ge, aki a napi teendője és munkája után estéit és hétvégéit nem kü-
lönböző városi rendezvényeken, reprezentációs eseményeken tölti, 
hanem egy olyan, kiszámíthatóbb, tervezhetőbb munkabeosztású 
támasz jár neki, aki több időt tud vele tölteni. Emiatt szüntettem 
meg idén márciusban a Pannon Egyetemen betöltött jogtanácsosi 
munkaviszonyomat is.  

Tisztelettel köszöntöm mindannyiukat, akik ezen a szép őszi na-
pon is egybegyűltek, hogy fejet hajtsanak a forradalom és a szabad-
ságharc dicsőséges emléke előtt. Ha feltesszük magunknak azt a kér-
dést, hogy vajon mi vezetett e dicső forradalomhoz, azaz milyen 
előzményei voltak, akkor a következő események adnak rá választ!

 Sztálin 1953-as halála nyújtották az első reménysugarat a változás-
ra, az embereket megnyomorító Rákosi diktatúra megdöntésére. Ek-
kor lett Nagy Imre miniszterelnök, ekkor hirdette meg kormánya prog-
ramját, amely az élet számos területén változást ígért. Többek között a 
gazdaságpolitika gyökeres változását, a kötelező beszolgáltatás eltörlé-
sét, az egyoldalú iparfejlesztés megszüntetését, a kulák lista eltörlését, a 
politikai okokból történő bebörtönzések megszüntetését. A beszéde bi-
zakodással töltötte el az embereket, főleg a mezőgazdaságból élő vidéki 
gazdálkodókat és az egyetemi, főiskolai ifjúságot, illetve az értelmiséget. 
Az emberek reményét növelte, hogy a nemzetközi viszonyok is enyhül-
tek és a hruscsovi szovjet politika is újra akarta gondolni a kapcsolatát 
a közép-európai kis államokkal. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy ádáz 
hatalmi harc kezdődött a dogmatikusok és a reforme-
rek között. Ez a küzdelem oda vezetett, hogy 1955-re 
látszólag a Rákosi-Gerő csoport győzött.

De ekkorra már kiszabadult a szellem a palackból: 
az ifjúság szervezkedni kezdett, megalakította a Pe-
tőfi-kört, amely a radikális átalakulás követelésének 
lett a motorja. Vitaesteken bírálták a diktatúrát, kö-
vetelték Rákosi leváltását. 

1956 forradalmának elindítása között tehát ott talál-
juk a magyar ifjúságot. Emlékezzünk rájuk, értelmiségi-
ekre, fiatalokra, egyetemistákra, főiskolásokra, akik bát-
ran kiálltak eszméik mellett, s előkészítették a forradal-
mat. A forradalomhoz vezető úton a döntő lépést talán 
Rajk László és mártírtársainak újratemetése, rehabilitá-
ciója adta meg 1956. október 6-án. A 150 ezres tömeg 
megrendülten és néma döbbenettel emésztette magában 
a tényt: hát mégis igaz, hogy hamis, koholt vádak alapján ártatlanokat 
végeztetett ki a hatalom. Ekkortól felgyorsulnak a folyamatok, az egyete-
meken lázas hangulat uralkodik, a feszültség átterjed a gyárakra és a vidé-
ki parasztokra is, akik még csak magukat emésztik és nagyon rossz han-
gulatban vannak. Az egyetemisták pontokba szedik követeléseiket, gyűlé-
seket szerveznek, majd október 23-án egy szolidáris tüntetést a lengyelek 
mellett. A politikai vezetés válságba kerül és október 23-án egy békés tün-
tetéssel veszi kezdetét az 1956-os forradalom. A magyar csoda 12 napja! 

Tisztelt ünneplő közönség! 57 évvel ezelőtt a Kossuth téren este 9 
órakor Nagy Imre az északi szárny egyik emeleti szobájában fellépett 
az ablaknyílásba állított asztalra, s lenézett a térre. A szemtanúk sze-
rint amikor meglátta a sokaságot, egy röpke másodpercre megszédült. 
A megszokás tette, vagy a pillanat súlya volt az oka, talán csak kisza-
ladt a száján, de azt mondta: Elvtársak! Tiltakozó morajlás futott végig: 
Nem vagyunk mi elvtársak! A nemzet jött el - kiáltotta el magát valaki.

Ezerkilencszázötvenhat olyan éve a magyar történelemnek, ami-
kor a magyar nemzet egy forradalomban újjászületett. Két vesztes 
világháborúval a háta mögött, az ország kétszeri  feldarabolásának 
letaglózó élményével a zsigereiben, a háborúkat követő belső ter-
ror pusztító hónapjait megszenvedve, a zsidó honfitársaink ellen el-
követett merénylet terhével, a kitelepítettek és elmenekülők okoz-
ta vérveszteséggel, az osztályharc  polgárháborús rémtettei után úgy 
festett, hogy nemzetünk már csak múlt idő, egyszerű emlék. 

Úgy tűnt, már csak lakosok, tömeg, dolgozók, abroncs nélkül széthul-
ló dongák élnek ott, ahol hajdan egy nagyszerű tettekre képes nemzet 

Azon a téren Magyarország állt
élete virágzott. S akkor, 57 évvel ezelőtt, az ablakba fellépő Nagy Imre 
megértette, hogy nem egyszerűen egyetemisták, munkások, értelmiségi-
ek, spontán tiltakozók, kósza reformerek verődtek itt össze. Azon a té-
ren, kedves Almádiak, Magyarország állt. Egy nemzet, melyet immáron 
a szív hangjai, a vér szava, ezer közös év, dicsőségesen felemelt és méltó-
sággal lehanyatló zászlók, azonos cél, eszme és küldetés egyesítenek. Ak-
kor ott, az ablakban megérezte azt a titokzatos erőt, amely összehúzza, 
egymáshoz köti a magyarokat. Egy igazi, kifosztottan és becsapottan is 
életerős nemzet állt ott a téren, amelynek szemébe kellett nézni, amely-
nek állni kellett számon kérő tekintetét. Nagy Imre később, a vele szem-
ben lefolytatott gyalázatos perben bölcsességével és rettenthetetlenségé-
vel legnagyobb nemzeti hőseink sorába emelkedett, megvédte a forrada-
lom tisztaságát és mártírtársai becsületét. Köszönet érte!

Ott a téren, egy igazi, a valódi Magyarország nézett farkasszemet 
a sorsával. Az a Magyarország, amelyet nem fedett el hamisság, nem 
festett át propaganda. Az emberek kiléptek a díszletekből, felvonulá-
sokból, üres szózuhatagokból, vörös drapériákból épített művilágból, 

és utat nyitottak a valóságba, utat nyitottak a jövőbe. 
A magyarok szabadságsóhaja kiütötte az első téglát a 
kommunizmus falából, s ezen a résen évtizedekkel ké-
sőbb az egész szocialista világrendszert kivitte a huzat.

Kedves Almádiak! A történelem eseményeit Önök is 
ismerik. Az árulók a megszállókkal szövetkezve lever-
ték a forradalmat. Ahonnan segítséget ígértek, onnan 
nem jött. Ígérték, de nem segítettek. Ezt a történelmi 
példát jó, ha az eszünkbe véssük. 57 évvel ezelőtt is így 
volt és most is így van: a bajban csak magunkra számít-
hatunk, hiába számítunk külső segítségre, az vagy nem 
jön, vagy, ha jön, akkor évtizedeken át nyögjük majd a 
„baráti segítség” következményeit. 

Mi aztán tudjuk, milyenek a nehéz idők. Mi ismer-
jük, hogyan remeg a fejsze nyele a markunkban, ami-
kor igazán kemény fába vágjuk. Kemény idők jártak 

56 után. De mi, magyarok itt vagyunk. Kemény idők jártak ama bi-
zonyos 8 évben is. Hét éve még ezen a napon az akkori hatalom ro-
hamrendőrökkel verette, lovas rendőrök kardlapjaival ütlegelte, víz-
ágyúval és gumilövedékkel lövette a békésen ünneplő magyar embe-
reket. De mi magyarok itt vagyunk. Jöhetnek még kemény idők. De 
véget érnek és mi, magyarok akkor is itt leszünk. Mert a kemény idők 
sohasem olyan kitartóak, mint a kemény magyar emberek.

 Engedjék meg, hogy megemlékezésem végén felolvassam Önök-
nek országgyűlési képviselőtársam, Wittner Mária 1956-os túlélő 
1989. október 23. című versét:

Ma értetek szól a harang, a lélek harangja,  
ma értetek szól a fohász egy nemzet ajakán,  
ma értetek gyúl sok-sok kicsiny mécses,  
ma Néktek szól az ifjúság lelkesedése,  
ma Rátok emlékezünk s fájón ünnepelünk.  
Ma gondolatban együtt járjuk a régi helyeket,  
ma lélekben Veletek emlékezünk.  
A felnövekvő lelkes ifjúság méltón helyetekre áll.  
És jön, jön az eleven áradat, kezükben apró kis gyertya ég,  
mintha tenyerén tartaná égő szívét.  
Könnytől csillogó ezernyi szempár,  
emelt fő és hatalmas méltóság, ez hát a Nép,  
a kicsiny és mégis oly hatalmas büszke Magyar. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!!
(Szedlák Attila képviselő ünnepi beszéde a városi megemlékezésen)

Fotó: Pászti
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MegemlékezésÖnkormányzat
Októberi képviselő-testületi ülés

Keszey János polgármester 2013. október 1-től a Balatonalmádi 
Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjévé dr. Hoffmann Gyöngyit 
nevezte ki, aki ezzel egyidejűleg lemondott önkormányzati képvi-
selői és főállású alpolgármesteri posztjáról is. Az így megüresedett 
képviselői helyre a legutóbbi választások alkalmával a sorban kö-
vetkező legtöbb szavazattal rendelkező Faust Gyula került, aki je-
len ülés alkalmával letette képviselői esküjét. A Képviselő-testület 
döntött az önkormányzati SzMSz módosításáról, melyben rögzí-
tették többek között, hogy az alpolgármesteri tisztséget főállású he-
lyett a továbbiakban társadalmi megbízatású alpolgármester lássa el.

Benyújtották 2012. évi tevékenységükről szóló beszámolójukat 
a városban működő közalapítványok. Az Együtt-Egymásért Nyílt 
Közalapítvány a tavalyi évben is támogatta a helyi 70 év felettie-
ket – közel 1300 főt – ajándékutalvánnyal a karácsonyt megelőzően 
és pályázatot írtak a szociálisan rászorulók téli tüzelőjének támoga-
tására, melynek keretében 65 családon tudtak segíteni. 

A Képviselő-testület támogatta a Világ Királynője Engesztelő 
Mozgalmat, melynek tagja kíván lenni. A mozgalom célul tűzte ki a 
nemzet jelképes egységesítését azáltal, hogy Normafánál közadako-
zásból kívánják felépíteni az Ország Engesztelő Kápolnáját.

Balatonalmádi Város Képviselő-testülete a helyi építészeti érté-
kek megóvására és megőrzésére elkülönített pályázati keret terhére 
300 ezer Ft-ot biztosít a Balatonalmádi, Petőfi tér 7. szám alatti in-
gatlan felújításának támogatására.

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék 
Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa a „Települési szilárdhul-
ladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, infor-
matikai korszerűsítése” címmel közel 1500 millió Ft becsült össz-
költséggel pályázatot kíván benyújtani, melyhez az önkormányzat 
hozzájárulása is szükséges. A pályázati önerő közel 69 millió Ft-ot 
tesz ki, melyet a kommunális szolgáltatók biztosítanak. A javaslat – 
hosszas vita után – nem kapta meg az elfogadáshoz szükséges szava-
zatot, ezért a testület felkérte az Önkormányzati Társulási Tanácsá-
nak elnökét az előterjesztés pontosítására a következő ülésre.

Az Önkormányzat javaslatot tett a Balatonalmádi Kommunális és 
Szolgáltató Kft. kisebbségi tulajdonosai számára a társaság non-profit 
szervezetté történő átalakítására vonatkozóan, hivatkozva az új jogszabá-
lyi környezet által meghatározott feltételekre. A Felügyelő Bizottság meg-
üresedett helyére az önkormányzat Kajári Gyulát javasolta megválasztani.

A Képviselő-testület döntött a „Kézfogás” Európa Szoborpark 
szoborállományának változását illetően, mivel a szobrok egy része 
folyamatosan megújul. 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi Tankerü-
lete pályázatot írt ki a Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
vezetői posztjára, melyet a Képviselő-testület is véleményezett. A 
két pályázó közül Némethné Reiber Gyöngyi pályázatát támogat-
ta a képviselő-testület.

Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a tulajdonában és üze-
meltetésében lévő strandok partvédőműveinek felújítására. A Bala-
ton Fejlesztési Tanács döntése alapján – forráshiány miatt – csök-
kentett támogatásban részesült az Önkormányzat, melynek összege 
a közel 3,6 millió Ft helyett 2,9 millió Ft. A pályázatban megcél-
zott műszaki tartalom teljes megvalósítása érdekében a többletfor-
rást biztosította a Képviselő-testület. 

A Felsőörsi út, Kisberényi út, Vízmeder utca melletti területek bel-
területbe vonását valamint az Öreghegyi zártkert területét érintő sző-
lőkataszteri változtatásokat az érintett területek lakosai többször kez-
deményezték, melynek megvalósításához területrendezési hatósági el-
járás lefolytatására van szükség. Ennek első lépéseként a hatósági el-
járást megelőző hatásvizsgálat lefolytatásáról döntöttek a képviselők.

Személyi változás a városvezetésben

Dr. Hoffmann Gyöngyi alpolgármester

Ugyanabba a hivatali helyiségbe lépek be, mint a tavasszal foly-
tatott beszélgetésünkkor. Az azóta bekövetkezett változásra kül-
sőleg csupán a folyosón elhelyezett tábla cseréje utal, ugyanis dr. 
Hoffmann Gyöngyi alpolgármester helyett jegyző szerepel a kiírá-
son. Ennél természetesen lényegesen többről van szó. Ezekről a vál-
tozásokról kérdezem a jegyzőasszonyt.

2002 óta voltam Balatonalmádi Város képviselőtestületének tag-
ja, 2006-tól pedig ezzel a választott tisztséggel párhuzamosan az al-
polgármesteri megbízatást is betöltöttem. Nagyon szép feladat volt 
mindkettő és ezúton is szeretném a választóimnak megköszönni azt 
a bizalmat, hogy három cikluson keresztül a választásokkor rám sza-
vaztak. Büszke vagyok arra, hogy elősegíthettem több olyan dön-
tést, amely szülővárosom javára vált. 

Miért a múlt idő a mandátumokkal kapcsolatban?
Városunkban több mint egy éve nem sikerült új jegyzőt választa-

ni. A sajnálatosan korán elhunyt korábbi jegyző, Szűcs Sándor óta a 
jegyző kérdése szinte folyamatos probléma volt. Amikor elhatároz-
tam, hogy megpályázom ezt a tisztséget és a pályázatomat el is fo-
gadták, összeférhetetlenné vált a jegyzői státusszal a másik két meg-
bízatás, ezért hivatalba lépésem első napján a választott képviselői és 
alpolgármesteri tisztségeimről lemondtam, 

Mi a lényegi különbség a jegyzői és az alpolgármesteri teendők között?
Attól eltekintve, hogy mindegyikkel a város érdekeit szolgálha-

tom, szinte minden. A képviselő és az alpolgármester egyrészt vá-
lasztott tisztség, másrészt pedig döntéshozó. A jegyző a hivatalt ve-
zeti, az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal törvényes és szak-
szerű működéséért felel. A döntéshozatalban nem vesz részt, hanem 
előkészíti azokat a bizottsági és képviselő-testületi üléseket, ahol a 
döntések megszületnek. 

Ha jól tudom, személyes ok is motiválta a döntésben. 
Igen. Nem titok, hogy majd négy évvel ezelőtt örökbe fogadtam 

egy kislányt, akinek autóbalesetben elhunyt az édesanyja. Luca is a 
gépkocsiban volt a végzetes ütközéskor, ami önmagában is hatalmas 
trauma volt neki. Édesapja sem bizonyult alkalmas szülőnek, Lucá-
nak sok nehézséget kellett elviselnie. Ő most tíz éves, és már az én 
lányom, akivel korábban elveszített gyermekeimért kárpótolt a sors. 
Úgy gondolom, hogy ennek a kislánynak olyan anyára van szüksé-
ge, aki a napi teendője és munkája után estéit és hétvégéit nem kü-
lönböző városi rendezvényeken, reprezentációs eseményeken tölti, 
hanem egy olyan, kiszámíthatóbb, tervezhetőbb munkabeosztású 
támasz jár neki, aki több időt tud vele tölteni. Emiatt szüntettem 
meg idén márciusban a Pannon Egyetemen betöltött jogtanácsosi 
munkaviszonyomat is.  

Tisztelettel köszöntöm mindannyiukat, akik ezen a szép őszi na-
pon is egybegyűltek, hogy fejet hajtsanak a forradalom és a szabad-
ságharc dicsőséges emléke előtt. Ha feltesszük magunknak azt a kér-
dést, hogy vajon mi vezetett e dicső forradalomhoz, azaz milyen 
előzményei voltak, akkor a következő események adnak rá választ!

 Sztálin 1953-as halála nyújtották az első reménysugarat a változás-
ra, az embereket megnyomorító Rákosi diktatúra megdöntésére. Ek-
kor lett Nagy Imre miniszterelnök, ekkor hirdette meg kormánya prog-
ramját, amely az élet számos területén változást ígért. Többek között a 
gazdaságpolitika gyökeres változását, a kötelező beszolgáltatás eltörlé-
sét, az egyoldalú iparfejlesztés megszüntetését, a kulák lista eltörlését, a 
politikai okokból történő bebörtönzések megszüntetését. A beszéde bi-
zakodással töltötte el az embereket, főleg a mezőgazdaságból élő vidéki 
gazdálkodókat és az egyetemi, főiskolai ifjúságot, illetve az értelmiséget. 
Az emberek reményét növelte, hogy a nemzetközi viszonyok is enyhül-
tek és a hruscsovi szovjet politika is újra akarta gondolni a kapcsolatát 
a közép-európai kis államokkal. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy ádáz 
hatalmi harc kezdődött a dogmatikusok és a reforme-
rek között. Ez a küzdelem oda vezetett, hogy 1955-re 
látszólag a Rákosi-Gerő csoport győzött.

De ekkorra már kiszabadult a szellem a palackból: 
az ifjúság szervezkedni kezdett, megalakította a Pe-
tőfi-kört, amely a radikális átalakulás követelésének 
lett a motorja. Vitaesteken bírálták a diktatúrát, kö-
vetelték Rákosi leváltását. 

1956 forradalmának elindítása között tehát ott talál-
juk a magyar ifjúságot. Emlékezzünk rájuk, értelmiségi-
ekre, fiatalokra, egyetemistákra, főiskolásokra, akik bát-
ran kiálltak eszméik mellett, s előkészítették a forradal-
mat. A forradalomhoz vezető úton a döntő lépést talán 
Rajk László és mártírtársainak újratemetése, rehabilitá-
ciója adta meg 1956. október 6-án. A 150 ezres tömeg 
megrendülten és néma döbbenettel emésztette magában 
a tényt: hát mégis igaz, hogy hamis, koholt vádak alapján ártatlanokat 
végeztetett ki a hatalom. Ekkortól felgyorsulnak a folyamatok, az egyete-
meken lázas hangulat uralkodik, a feszültség átterjed a gyárakra és a vidé-
ki parasztokra is, akik még csak magukat emésztik és nagyon rossz han-
gulatban vannak. Az egyetemisták pontokba szedik követeléseiket, gyűlé-
seket szerveznek, majd október 23-án egy szolidáris tüntetést a lengyelek 
mellett. A politikai vezetés válságba kerül és október 23-án egy békés tün-
tetéssel veszi kezdetét az 1956-os forradalom. A magyar csoda 12 napja! 

Tisztelt ünneplő közönség! 57 évvel ezelőtt a Kossuth téren este 9 
órakor Nagy Imre az északi szárny egyik emeleti szobájában fellépett 
az ablaknyílásba állított asztalra, s lenézett a térre. A szemtanúk sze-
rint amikor meglátta a sokaságot, egy röpke másodpercre megszédült. 
A megszokás tette, vagy a pillanat súlya volt az oka, talán csak kisza-
ladt a száján, de azt mondta: Elvtársak! Tiltakozó morajlás futott végig: 
Nem vagyunk mi elvtársak! A nemzet jött el - kiáltotta el magát valaki.

Ezerkilencszázötvenhat olyan éve a magyar történelemnek, ami-
kor a magyar nemzet egy forradalomban újjászületett. Két vesztes 
világháborúval a háta mögött, az ország kétszeri  feldarabolásának 
letaglózó élményével a zsigereiben, a háborúkat követő belső ter-
ror pusztító hónapjait megszenvedve, a zsidó honfitársaink ellen el-
követett merénylet terhével, a kitelepítettek és elmenekülők okoz-
ta vérveszteséggel, az osztályharc  polgárháborús rémtettei után úgy 
festett, hogy nemzetünk már csak múlt idő, egyszerű emlék. 

Úgy tűnt, már csak lakosok, tömeg, dolgozók, abroncs nélkül széthul-
ló dongák élnek ott, ahol hajdan egy nagyszerű tettekre képes nemzet 

Azon a téren Magyarország állt
élete virágzott. S akkor, 57 évvel ezelőtt, az ablakba fellépő Nagy Imre 
megértette, hogy nem egyszerűen egyetemisták, munkások, értelmiségi-
ek, spontán tiltakozók, kósza reformerek verődtek itt össze. Azon a té-
ren, kedves Almádiak, Magyarország állt. Egy nemzet, melyet immáron 
a szív hangjai, a vér szava, ezer közös év, dicsőségesen felemelt és méltó-
sággal lehanyatló zászlók, azonos cél, eszme és küldetés egyesítenek. Ak-
kor ott, az ablakban megérezte azt a titokzatos erőt, amely összehúzza, 
egymáshoz köti a magyarokat. Egy igazi, kifosztottan és becsapottan is 
életerős nemzet állt ott a téren, amelynek szemébe kellett nézni, amely-
nek állni kellett számon kérő tekintetét. Nagy Imre később, a vele szem-
ben lefolytatott gyalázatos perben bölcsességével és rettenthetetlenségé-
vel legnagyobb nemzeti hőseink sorába emelkedett, megvédte a forrada-
lom tisztaságát és mártírtársai becsületét. Köszönet érte!

Ott a téren, egy igazi, a valódi Magyarország nézett farkasszemet 
a sorsával. Az a Magyarország, amelyet nem fedett el hamisság, nem 
festett át propaganda. Az emberek kiléptek a díszletekből, felvonulá-
sokból, üres szózuhatagokból, vörös drapériákból épített művilágból, 

és utat nyitottak a valóságba, utat nyitottak a jövőbe. 
A magyarok szabadságsóhaja kiütötte az első téglát a 
kommunizmus falából, s ezen a résen évtizedekkel ké-
sőbb az egész szocialista világrendszert kivitte a huzat.

Kedves Almádiak! A történelem eseményeit Önök is 
ismerik. Az árulók a megszállókkal szövetkezve lever-
ték a forradalmat. Ahonnan segítséget ígértek, onnan 
nem jött. Ígérték, de nem segítettek. Ezt a történelmi 
példát jó, ha az eszünkbe véssük. 57 évvel ezelőtt is így 
volt és most is így van: a bajban csak magunkra számít-
hatunk, hiába számítunk külső segítségre, az vagy nem 
jön, vagy, ha jön, akkor évtizedeken át nyögjük majd a 
„baráti segítség” következményeit. 

Mi aztán tudjuk, milyenek a nehéz idők. Mi ismer-
jük, hogyan remeg a fejsze nyele a markunkban, ami-
kor igazán kemény fába vágjuk. Kemény idők jártak 

56 után. De mi, magyarok itt vagyunk. Kemény idők jártak ama bi-
zonyos 8 évben is. Hét éve még ezen a napon az akkori hatalom ro-
hamrendőrökkel verette, lovas rendőrök kardlapjaival ütlegelte, víz-
ágyúval és gumilövedékkel lövette a békésen ünneplő magyar embe-
reket. De mi magyarok itt vagyunk. Jöhetnek még kemény idők. De 
véget érnek és mi, magyarok akkor is itt leszünk. Mert a kemény idők 
sohasem olyan kitartóak, mint a kemény magyar emberek.

 Engedjék meg, hogy megemlékezésem végén felolvassam Önök-
nek országgyűlési képviselőtársam, Wittner Mária 1956-os túlélő 
1989. október 23. című versét:

Ma értetek szól a harang, a lélek harangja,  
ma értetek szól a fohász egy nemzet ajakán,  
ma értetek gyúl sok-sok kicsiny mécses,  
ma Néktek szól az ifjúság lelkesedése,  
ma Rátok emlékezünk s fájón ünnepelünk.  
Ma gondolatban együtt járjuk a régi helyeket,  
ma lélekben Veletek emlékezünk.  
A felnövekvő lelkes ifjúság méltón helyetekre áll.  
És jön, jön az eleven áradat, kezükben apró kis gyertya ég,  
mintha tenyerén tartaná égő szívét.  
Könnytől csillogó ezernyi szempár,  
emelt fő és hatalmas méltóság, ez hát a Nép,  
a kicsiny és mégis oly hatalmas büszke Magyar. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!!
(Szedlák Attila képviselő ünnepi beszéde a városi megemlékezésen)

Fotó: Pászti



2013. novemberALMÁDI ÚJSÁG

Az újság új e-mail címe: baujsag@gmail.comOlvassa el az újság internetes változatát is: pkk.hu > almádi újság 76

KrónikaKrónika

Fábián László 1951. augusztus 8-án született Balatonszemesen. A 
helyi általános iskola elvégzése után Siófokon, a Perczel Mór Gim-
náziumban érettségizett. A Pécsi Tanárképző Főiskolán földrajz-rajz 
szakos általános iskolai tanári oklevelet szerzett 1977-ben, majd ezt 
egészítette ki 1999-ben közoktatás vezetői végzettséggel. A főiskolai 
évek alatt érlelődött grafikai tehetsége, részt vett főiskolai és orszá-
gos pályázatokon, díjakat nyert, kiállításokon szerepelt. 

A főiskolát követően az akkor összevont Balatonalmádi Általános 
Iskolák 2. sz. körzeti iskolájába került tanári beosztásba. Háromévi 
gyakorlat után az 1. sz. körzeti iskola vezetéssel bízták meg. A rend-
szerváltást követően kiírt igazgatói pályázatokon rendre elnyerte az 
egymást váltó önkormányzati képviselő-testületek, a szülők és a ne-
velőtestület bizalmát. 

Fábián László pedagógusi és intézményvezetői munkássága meg-
határozó volt a Györgyi Dénes Általános Iskola arculatának kiala-
kításában, az iskola elmúlt negyven évnyi, töretlen fejlődésében. Jó 
nevelőtestületi és intézményi légkört teremtett, melynek eredmé-
nyeként az elmúlt évtizedekben jelentős szakmai sikereket értek el. 

Munkáját a gyermekközpontú gondolkodásmód, a gyermekek-
szeretet határozta meg. Nagy gondot fordított a tanulók iskolán kí-
vüli nevelésére is, a nyári táborozások, túrák, sítúrák, erdei isko-
lák, nemzetközi cserekapcsolatok szervezésével. Rajztanárként pél-
dát mutatott haladó gondolkodásával, módszertani nyitottságával, 
az újdonságokra való fogékonyságával. Gondos gazdaként töreke-
dett az iskola szépítésére, korszerűsítésére. Az utóbbi 10 évben sokat 
tett a Györgyi Dénes iskola tornatermének felépüléséért.

Grafikusművészként és a helyi tárlatok, kiállítások szervezésével, 
népszerűsítésével sokat tett Balatonalmádi hírnevének öregbítésé-
ért. Igényes munkája megmutatkozik az Új Almádi Újság hasábja-
in is, aminek 2010 óta felelős szerkesztője. 

Balatonalmádi Város Önkormányzata a 213/2013. (IX. 26.) sz. 
önkormányzati határozatával Fábián László nyugállományú isko-
laigazgatónak Balatonalmádi városban hosszú időn át kifejtett ál-
dozatos oktató-nevelő munkája, a Györgyi Dénes Általános Iskola 
szakmai színvonalának megteremése és emelése érdekében végzett 
munkássága, a város kulturális életében kifejtett példamutató tevé-
kenysége elismeréséül Váth János díjat adományozott.

Németh Béla 1951. február 17-én született Székesfehérváron. Ál-
talános iskolába Örvényesen, majd a Zala megyei Esztergályon járt, 
ahol édesapja tanítóként dolgozott. A gimnáziumot Zalaegerszegen 
végezte, ezt követően a Pécsi Tanárképző Főiskola biológia-földrajz 

Váth János díjasok, 2013

Keszey János polgármester és a nyugalmazott igazgatók

Tánctalálkozó

szakán 1973-ban szerzett diplomát. Pályakezdőként 1973. augusz-
tusában került a összevont Balatonalmádi Általános Iskolák 2. sz. 
körzeti iskolájába, a későbbi Váci Mihály Általános Iskolába. 1978-
ban a Veszprémi Járási Hivatal Művelődési Osztályán tanulmányi 
felügyelői beosztásban dolgozott, majd 1979. augusztusában vissza-
tért Balatonalmádiba. A körzetesítések idején az összevont iskolák 
főigazgató-helyettesi teendőit látta el. 1984-ben öt hónapig az ösz-
szevont iskolák megbízott igazgatója volt, majd 1985-től kapta meg 
első igazgatói megbízását a Váci Mihály Általános Iskolában, melyet 
azt követően további 3 alkalommal nyert el.

Németh Béla hozzáértő felelős szakértelemmel vezette az intéz-
ményt, gondos gazda szemével vigyázta, óvta az épület állagát, kör-
nyezetét, nagy gondot fordított az oktatás tárgyi feltételeinek biz-
tosítására, az iskola szépítésére, felszereléseinek újítására, bővítésére. 
Pályázatok, civil szervezetek, magánszemélyek támogatását nyerte 
meg a jó ügy érdekében, a szülők támogatására mindenkor számít-
hatott. Oktató-nevelő munkáját mindvégig a céltudatosság, gyer-
mekközpontúság, gyermekszeretet, nagyfokú pedagógiai humánum 
hatotta át. Kollégáival együttműködő, jó viszonyt ápolt. 

2004-ben a Váci Mihály és a Vörösberényi Általános Iskola integ-
rációjakor 10 évre bízta meg a Képviselő-testület a vörösberényi is-
kola vezetésével. Az iskola hagyományainak megtartása mellett elő-
ző iskolájából hozott tapasztalatait is hasznosította az iskola életé-
ben. Igényes munkáját, munkaszeretetét a kollégák és a szülők is el-
ismerték. Balatonalmádi Város Önkormányzata a 214/2013. (IX. 
26.) sz. önkormányzati határozatával Németh Béla nyugállományú 
iskolaigazgatónak Balatonalmádi városban hosszú időn át kifejtett 
áldozatos oktató-nevelő munkája, a Váci Mihály Általános Iskola 
szakmai színvonalának megteremésért és emelésért kifejtett tevé-
kenysége, a Vörösberényi Általános Iskola érdekében végzett vezetői 
munkássága elismeréséül Váth János díjat adományozott.

A Renaissance rendezvényszervező iroda idén 13. alkalommal ren-
dezte meg a Arany Ősz nemzetközi művészeti találkozót, melynek 
egyik állomása Balatonalmádi volt. A fesztiválra a házigazda ma-
gyar csoportok mellett érkeztek Oroszországból, Ukrajnából, a tá-
voli Kamcsatka félszigetről és a Szaha Köztársaságból, Jakutföldről 
is. A zsűri ezüst, arany fokozattal díjazta a legjobbakat, illetve a leg-
kiemelkedőbb produkciók Grand Prix minősítést kaptak. Ilyen volt 
a Szaha Köztársaságból érkezett nyugdíjas korú tánccsoport, akik 
gyönyörű népviseletben mutatták be hagyományos táncaikat. A 
Jakut nagymamák 14 órás időeltolódás ellenére a gálaműsor utáni 
táncházban is nagyon lelkesen vettek részt. Pászti

Jordán Tamás trójai falova Nálunk járt Nádasdy Borbála
A Könyves vasárnap keretében nagysikerű találkozót szervezett a 

városi könyvtár gróf Nádasdy Borbálával, a Zagolni zabad?, A sza-
badság zaga, a Maradni zabad! és az Ízes élet című könyvek szerző-
jével.

Az összes könyvemet azért írtam, hogy megosszam másokkal azo-
kat az élményeket, amelyeket átéltem. A finom ételek ízével éppúgy, 
mint a nélkülözés vagy a nem evés tapasztalásán keresztül. Nem pa-
naszáradatra van szüksége ma az embereknek, hanem a reményre, 
a derűre, és annak bizonyosságára, hogy mindig kell tudni újrakez-
deni. Csak ennek van értelme. Az áldozat és a kötelesség-teljesítés 
emel fel, a személyes felelősségvállalás tudata. Mindezt nem sava-
nyúan és fogcsikorgatva, hanem nagy lelkierővel, vidám munkával 
lehet elérni. A Jóisten arra adott nekem tehetséget az íráson keresz-
tül, hogy felhívjam a figyelmet, mindenre fel kell készülni – mond-
ta Nádasdy Borbála.

Az arisztokrata családból származó asszony hitvallását saját éle-
te támasztja alá. Az Alsóperén született grófnő 6 éves volt, amikor 
a családot kiűzték ősi birtokáról, Lepsényből. Édesapját, Nádasdy 
Pált bebörtönözték, édesanyjával és nővérével Balatonalmádiban 
egy ismerősnél húzódhattak meg, alkalmi munkákból tengődve. Ti-
zenöt éves koráig itt töltötte a gyermekkorát. Nehéz időszak volt, de 
sok szép emlék fűzi ide, a polgári Almádi most is közel áll szívéhez, 
kis villáival, kertjeivel. A találkozón több osztálytársa, ismerőse kö-
szöntötte a grófnőt, ki virággal, ki aranygaluskával, ki szép emléke-
inek felelevenítésével!

A grófnő élete meglehetősen kalandos volt, később Pestre került 
Honthy Hanna öltöztetőnőjeként, 1956 után külföldre menekült, 
előbb Bécsbe, majd Franciaországba, ahol pénztárosként, fogorvo-
si asszisztensként, fotómodellként is dolgozott, majd tánctanárként 
ment nyugdíjba. A rendkívüli tartással rendelkező grófnő a hazasze-
retet és magyar kultúra terjesztésének szenteli az életét.

Borbála azt vallja, „nem siránkozni és sajnálkozni kell a fölött, 
ami elmúlt, hanem tanulni belőle, szeretettel emlékezni rá, és átad-
ni mindezt azoknak, akik megérdemlik”.

Fotó: Novák Béla

Dedikálás a találkozón

Jordán Tamás belopta a verseket a történetek közé

A beszélgetést  Balogh Ferencné nyugalmazott könyvtárigaz-
gató vezette, a szép könyvrészletek felolvasásával közreműködött 
Szentirmai Edit előadóművész.

Töltési Erzsébet

Jordán Tamás színész „Széllel szemben” című stand up estjén jó 
volt részt venni. Közvetlen stílusa, a művész és a mindennapi ember 
együttese kellemes irodalmi-társasági élményt nyújtott. Életében elő-
ször, 1943-ban épp Almádiban látta meg a Balatont. Tavaly ősszel Al-
mádiban a Balaton-parton az ő vezényletével mondta el együtt mint-
egy 600 diák és érdeklődő az Eszmélet című József Attila verset! Ja-
nuár 22-re, a Magyar Kultúra napjára újabb Guinness rekorddal ké-
szül. A terv: minden magyar nyelvű iskolában ekkor együtt, egyszer-
re mondanák el a Himnuszt! 

Most azt kérdeztük a Kossuth-díjas, érdemes művésztől, hogy történt, 
hogy bevállalta a stand up-ot?

Szöget ütött a fejembe, hogy milyen divatos manapság a stand 
up. A műfaj nagyon régi, csak az elnevezése új! Hofi Géza, Kellér 
Dezső vagy Sándor György is stand up-os volt, akik önállóan kiáll-
tak és szórakoztatták a közönséget. Manapság nagyon divatos, a kö-
zönség borzasztóan szereti, még a gyengébbeket is.

Az emberek azért járnak színházba előadásokra, fellépésekre, 
hogy szórakozzanak, jól érezzék magukat. Elhatároztam, csinálok 
egy speciális stand up-ot, amelynek az a lényege, hogy a remek tör-
téneteim közé, amiket sokszor kipróbáltam már, becsempészek ver-
seket is. Megpróbálom úgy belopni őket, hogy egy-egy vers jelenlé-
te magától értetődő legyen. Ezt az estet úgy kell elképzelni, mint a 
trójai falovat. A trójai faló az én történeteimnek az összessége, ame-
lyek egyre inkább megközelítik az embereket, már ott áll a hallga-
tóság egész közel a falóhoz, már nincs mit tennie, már a foglya-
im, amikor egyszer csak hirtelen kinyílik a faló oldala, s kilép Ady, 
Kosztolányi, Babits, József Attila, Karinthy meg a többiek. A stand 
up-os és a költő ugyanazt csinálja, elmondja az érzéseit, elmondja 
a történeteit.

 Jó tanácsként azzal búcsúzott: itt az ideje, hogy újragomboljuk 
(újragondoljuk?) a kabátot. Töltési Erzsébet

Fotó: Pászti

Fotó: Pászti

Fotó: Novák B.
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KrónikaKrónika

Fábián László 1951. augusztus 8-án született Balatonszemesen. A 
helyi általános iskola elvégzése után Siófokon, a Perczel Mór Gim-
náziumban érettségizett. A Pécsi Tanárképző Főiskolán földrajz-rajz 
szakos általános iskolai tanári oklevelet szerzett 1977-ben, majd ezt 
egészítette ki 1999-ben közoktatás vezetői végzettséggel. A főiskolai 
évek alatt érlelődött grafikai tehetsége, részt vett főiskolai és orszá-
gos pályázatokon, díjakat nyert, kiállításokon szerepelt. 

A főiskolát követően az akkor összevont Balatonalmádi Általános 
Iskolák 2. sz. körzeti iskolájába került tanári beosztásba. Háromévi 
gyakorlat után az 1. sz. körzeti iskola vezetéssel bízták meg. A rend-
szerváltást követően kiírt igazgatói pályázatokon rendre elnyerte az 
egymást váltó önkormányzati képviselő-testületek, a szülők és a ne-
velőtestület bizalmát. 

Fábián László pedagógusi és intézményvezetői munkássága meg-
határozó volt a Györgyi Dénes Általános Iskola arculatának kiala-
kításában, az iskola elmúlt negyven évnyi, töretlen fejlődésében. Jó 
nevelőtestületi és intézményi légkört teremtett, melynek eredmé-
nyeként az elmúlt évtizedekben jelentős szakmai sikereket értek el. 

Munkáját a gyermekközpontú gondolkodásmód, a gyermekek-
szeretet határozta meg. Nagy gondot fordított a tanulók iskolán kí-
vüli nevelésére is, a nyári táborozások, túrák, sítúrák, erdei isko-
lák, nemzetközi cserekapcsolatok szervezésével. Rajztanárként pél-
dát mutatott haladó gondolkodásával, módszertani nyitottságával, 
az újdonságokra való fogékonyságával. Gondos gazdaként töreke-
dett az iskola szépítésére, korszerűsítésére. Az utóbbi 10 évben sokat 
tett a Györgyi Dénes iskola tornatermének felépüléséért.

Grafikusművészként és a helyi tárlatok, kiállítások szervezésével, 
népszerűsítésével sokat tett Balatonalmádi hírnevének öregbítésé-
ért. Igényes munkája megmutatkozik az Új Almádi Újság hasábja-
in is, aminek 2010 óta felelős szerkesztője. 

Balatonalmádi Város Önkormányzata a 213/2013. (IX. 26.) sz. 
önkormányzati határozatával Fábián László nyugállományú isko-
laigazgatónak Balatonalmádi városban hosszú időn át kifejtett ál-
dozatos oktató-nevelő munkája, a Györgyi Dénes Általános Iskola 
szakmai színvonalának megteremése és emelése érdekében végzett 
munkássága, a város kulturális életében kifejtett példamutató tevé-
kenysége elismeréséül Váth János díjat adományozott.

Németh Béla 1951. február 17-én született Székesfehérváron. Ál-
talános iskolába Örvényesen, majd a Zala megyei Esztergályon járt, 
ahol édesapja tanítóként dolgozott. A gimnáziumot Zalaegerszegen 
végezte, ezt követően a Pécsi Tanárképző Főiskola biológia-földrajz 

Váth János díjasok, 2013

Keszey János polgármester és a nyugalmazott igazgatók

Tánctalálkozó

szakán 1973-ban szerzett diplomát. Pályakezdőként 1973. augusz-
tusában került a összevont Balatonalmádi Általános Iskolák 2. sz. 
körzeti iskolájába, a későbbi Váci Mihály Általános Iskolába. 1978-
ban a Veszprémi Járási Hivatal Művelődési Osztályán tanulmányi 
felügyelői beosztásban dolgozott, majd 1979. augusztusában vissza-
tért Balatonalmádiba. A körzetesítések idején az összevont iskolák 
főigazgató-helyettesi teendőit látta el. 1984-ben öt hónapig az ösz-
szevont iskolák megbízott igazgatója volt, majd 1985-től kapta meg 
első igazgatói megbízását a Váci Mihály Általános Iskolában, melyet 
azt követően további 3 alkalommal nyert el.

Németh Béla hozzáértő felelős szakértelemmel vezette az intéz-
ményt, gondos gazda szemével vigyázta, óvta az épület állagát, kör-
nyezetét, nagy gondot fordított az oktatás tárgyi feltételeinek biz-
tosítására, az iskola szépítésére, felszereléseinek újítására, bővítésére. 
Pályázatok, civil szervezetek, magánszemélyek támogatását nyerte 
meg a jó ügy érdekében, a szülők támogatására mindenkor számít-
hatott. Oktató-nevelő munkáját mindvégig a céltudatosság, gyer-
mekközpontúság, gyermekszeretet, nagyfokú pedagógiai humánum 
hatotta át. Kollégáival együttműködő, jó viszonyt ápolt. 

2004-ben a Váci Mihály és a Vörösberényi Általános Iskola integ-
rációjakor 10 évre bízta meg a Képviselő-testület a vörösberényi is-
kola vezetésével. Az iskola hagyományainak megtartása mellett elő-
ző iskolájából hozott tapasztalatait is hasznosította az iskola életé-
ben. Igényes munkáját, munkaszeretetét a kollégák és a szülők is el-
ismerték. Balatonalmádi Város Önkormányzata a 214/2013. (IX. 
26.) sz. önkormányzati határozatával Németh Béla nyugállományú 
iskolaigazgatónak Balatonalmádi városban hosszú időn át kifejtett 
áldozatos oktató-nevelő munkája, a Váci Mihály Általános Iskola 
szakmai színvonalának megteremésért és emelésért kifejtett tevé-
kenysége, a Vörösberényi Általános Iskola érdekében végzett vezetői 
munkássága elismeréséül Váth János díjat adományozott.

A Renaissance rendezvényszervező iroda idén 13. alkalommal ren-
dezte meg a Arany Ősz nemzetközi művészeti találkozót, melynek 
egyik állomása Balatonalmádi volt. A fesztiválra a házigazda ma-
gyar csoportok mellett érkeztek Oroszországból, Ukrajnából, a tá-
voli Kamcsatka félszigetről és a Szaha Köztársaságból, Jakutföldről 
is. A zsűri ezüst, arany fokozattal díjazta a legjobbakat, illetve a leg-
kiemelkedőbb produkciók Grand Prix minősítést kaptak. Ilyen volt 
a Szaha Köztársaságból érkezett nyugdíjas korú tánccsoport, akik 
gyönyörű népviseletben mutatták be hagyományos táncaikat. A 
Jakut nagymamák 14 órás időeltolódás ellenére a gálaműsor utáni 
táncházban is nagyon lelkesen vettek részt. Pászti

Jordán Tamás trójai falova Nálunk járt Nádasdy Borbála
A Könyves vasárnap keretében nagysikerű találkozót szervezett a 

városi könyvtár gróf Nádasdy Borbálával, a Zagolni zabad?, A sza-
badság zaga, a Maradni zabad! és az Ízes élet című könyvek szerző-
jével.

Az összes könyvemet azért írtam, hogy megosszam másokkal azo-
kat az élményeket, amelyeket átéltem. A finom ételek ízével éppúgy, 
mint a nélkülözés vagy a nem evés tapasztalásán keresztül. Nem pa-
naszáradatra van szüksége ma az embereknek, hanem a reményre, 
a derűre, és annak bizonyosságára, hogy mindig kell tudni újrakez-
deni. Csak ennek van értelme. Az áldozat és a kötelesség-teljesítés 
emel fel, a személyes felelősségvállalás tudata. Mindezt nem sava-
nyúan és fogcsikorgatva, hanem nagy lelkierővel, vidám munkával 
lehet elérni. A Jóisten arra adott nekem tehetséget az íráson keresz-
tül, hogy felhívjam a figyelmet, mindenre fel kell készülni – mond-
ta Nádasdy Borbála.

Az arisztokrata családból származó asszony hitvallását saját éle-
te támasztja alá. Az Alsóperén született grófnő 6 éves volt, amikor 
a családot kiűzték ősi birtokáról, Lepsényből. Édesapját, Nádasdy 
Pált bebörtönözték, édesanyjával és nővérével Balatonalmádiban 
egy ismerősnél húzódhattak meg, alkalmi munkákból tengődve. Ti-
zenöt éves koráig itt töltötte a gyermekkorát. Nehéz időszak volt, de 
sok szép emlék fűzi ide, a polgári Almádi most is közel áll szívéhez, 
kis villáival, kertjeivel. A találkozón több osztálytársa, ismerőse kö-
szöntötte a grófnőt, ki virággal, ki aranygaluskával, ki szép emléke-
inek felelevenítésével!

A grófnő élete meglehetősen kalandos volt, később Pestre került 
Honthy Hanna öltöztetőnőjeként, 1956 után külföldre menekült, 
előbb Bécsbe, majd Franciaországba, ahol pénztárosként, fogorvo-
si asszisztensként, fotómodellként is dolgozott, majd tánctanárként 
ment nyugdíjba. A rendkívüli tartással rendelkező grófnő a hazasze-
retet és magyar kultúra terjesztésének szenteli az életét.

Borbála azt vallja, „nem siránkozni és sajnálkozni kell a fölött, 
ami elmúlt, hanem tanulni belőle, szeretettel emlékezni rá, és átad-
ni mindezt azoknak, akik megérdemlik”.

Fotó: Novák Béla

Dedikálás a találkozón

Jordán Tamás belopta a verseket a történetek közé

A beszélgetést  Balogh Ferencné nyugalmazott könyvtárigaz-
gató vezette, a szép könyvrészletek felolvasásával közreműködött 
Szentirmai Edit előadóművész.

Töltési Erzsébet

Jordán Tamás színész „Széllel szemben” című stand up estjén jó 
volt részt venni. Közvetlen stílusa, a művész és a mindennapi ember 
együttese kellemes irodalmi-társasági élményt nyújtott. Életében elő-
ször, 1943-ban épp Almádiban látta meg a Balatont. Tavaly ősszel Al-
mádiban a Balaton-parton az ő vezényletével mondta el együtt mint-
egy 600 diák és érdeklődő az Eszmélet című József Attila verset! Ja-
nuár 22-re, a Magyar Kultúra napjára újabb Guinness rekorddal ké-
szül. A terv: minden magyar nyelvű iskolában ekkor együtt, egyszer-
re mondanák el a Himnuszt! 

Most azt kérdeztük a Kossuth-díjas, érdemes művésztől, hogy történt, 
hogy bevállalta a stand up-ot?

Szöget ütött a fejembe, hogy milyen divatos manapság a stand 
up. A műfaj nagyon régi, csak az elnevezése új! Hofi Géza, Kellér 
Dezső vagy Sándor György is stand up-os volt, akik önállóan kiáll-
tak és szórakoztatták a közönséget. Manapság nagyon divatos, a kö-
zönség borzasztóan szereti, még a gyengébbeket is.

Az emberek azért járnak színházba előadásokra, fellépésekre, 
hogy szórakozzanak, jól érezzék magukat. Elhatároztam, csinálok 
egy speciális stand up-ot, amelynek az a lényege, hogy a remek tör-
téneteim közé, amiket sokszor kipróbáltam már, becsempészek ver-
seket is. Megpróbálom úgy belopni őket, hogy egy-egy vers jelenlé-
te magától értetődő legyen. Ezt az estet úgy kell elképzelni, mint a 
trójai falovat. A trójai faló az én történeteimnek az összessége, ame-
lyek egyre inkább megközelítik az embereket, már ott áll a hallga-
tóság egész közel a falóhoz, már nincs mit tennie, már a foglya-
im, amikor egyszer csak hirtelen kinyílik a faló oldala, s kilép Ady, 
Kosztolányi, Babits, József Attila, Karinthy meg a többiek. A stand 
up-os és a költő ugyanazt csinálja, elmondja az érzéseit, elmondja 
a történeteit.

 Jó tanácsként azzal búcsúzott: itt az ideje, hogy újragomboljuk 
(újragondoljuk?) a kabátot. Töltési Erzsébet

Fotó: Pászti

Fotó: Pászti

Fotó: Novák B.
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Szokásomhoz híven tanév elején rendezgetek, rendet teszek, fő-
leg ha aktuális oktatási dolgokról gondolkodom. Most, hogy kis 
unokám, Zita számára is megszólalt a csengő és belépett iskolájá-
ba, eszembe ötlött egy korábbi emlékezetes írás, amely a 168 óra 
c. folyóirat Hyde Park rovatában jelent meg, amelyet a jeles drá-
maíró jegyzett, sokat sejtető címmel: TÖNK. Az írás 2002 tava-
szán született.

Spíró Györgyöt tisztelem és becsülöm írói munkásságáért, de az 
ebben a „vitairatban” megfogalmazott gondolatok, következteté-
sek, látszólagos tények egy olyanfajta értelmiségi közgondolkodást 
és gyakorlatot is tükröznek a mai magyar pedagógus-társadalom-
ban - kezdve az általános iskolától a középiskolán át a felsőoktatá-
sig -, amely egy javíthatatlan és katasztrófához vezető végzetes pesz-
szimizmusba süllyed a szerző szerint. Hogy mindez, miért lehet ak-
tuális 2013-ban, két okom is van rá. Az oktatás és egészségügy te-
rületén „forr a világ”, „korszakváltás” várható az őszön, másrészről 
egy olyan hangú nemzetgyalázó írás jelent meg a sajtóban K. A. tol-
lából, amelynek megjelenését a társadalom nagy része indokolatlan-
nak tartja, sőt szinte becsületsértőnek.

Az Eötvös Lóránt Tudományegyetem Bölcsészettudományi Ka-
rán szereztem diplomát 1963-ban és ugyancsak lakója voltam öt 
éven keresztül annak az Eötvös Kollégiumnak, amelyről a drámaíró 
írásában szintén megemlékezik.

Az én gondolkodásom, életvitelem és tapasztalataim, amelye-
ket megalapozott az 1963-tól 1967-ig tartó négyéves, a várpalo-
tai gimnáziumban töltött tanárságom, majd 1967-től a Veszprémi 
Vegyipari, később Veszprémi Egyetemen töltött hosszú tanári idő-
szak a TÖNK című cikkben leírtakhoz képest sokkal színesebb, ár-
nyaltabb és talán nem is annyira szomorú volt. Feltételezem, közel 
10 000 diák „okítása” után, hogy sok ezren gondolkodtunk így e 
hazában 2002 tavaszán és gondolkodunk 2013 őszén is. Az író és 
történész gondolatait, magas belső izzással állásfoglalásra készte-
tő esszéjének alaptézisét olyan sokat sejtető képbe sűríti, amely vé-
leményem szerint csak részben támaszthatja alá cikkében kifejtett 
mondandóját. Az „idealista kinézetű, szakállas, kissé göcsörtösen, 
mert felelősséggel fogalmazó középkorú férfi”-ról megtudjuk, igaz-
gatóként hírnevet szerzett iskolájával, nem úgy, mint azok, akik „az 
elmúlt néhány évben „beleültek a készbe, ahogy mások szokták.” 
(1998 és 2002 közti időszakról van szó!) Prejudikáció ez javából az 
írói szociológia jegyében.

Az őszi napsütés sok sétálót csalt ki a Szent Erzsébet liget partjára

Spíró tézise „a tanárok a fizetésükből nem tudnak megélni, a gye-
rekeket nem tudják tisztességesen tanítani és nevelni, mert gondja-
ik miatt máshol vállalnak munkát”, s ennek a dolognak „már vé-
get kell vetni”. Talán egyet is érthetnénk az aggódó fővárosi egyete-
mi oktatóval, ha sorsszerű esszéjében le nem írná: „Egyébiránt ta-
nár soha nem akartam lenni.” (Hát akkor mi?) Csupán a „véletlen 
műve”, hogy a szerző 1978 óta folyamatosan oktat. Jó lenne tud-
ni és remélni, hogy tán „középiskolás fokon” is vannak tanári ta-
pasztalatai.

Szóval a prédikátori hitelességgel van bajom, amikor egy másik 
kép a „drámában” – a katarzistól még nagyon messze – jelenik meg 
a szerző gondolatmenetében. Számomra jó emlékezni egyetemi ta-
nárainkra, oktatóinkra.

Valóban, fiatal korában a szerző fontoskodó fővárosi diák lehe-
tett azon a kollégiumi tájékoztatón, ahol Acél elvtársék megjelentek 
és a jövendő drámaíró feltette történelmi kérdéseit. Hogy szó sze-
rint azok a mondatok és szavak hangzottak az Acél látogatáskor ott 
és akkor, a tanári pálya kilátástalanságairól, tán meglehet. Ha igaz 
volt, hogy az akkori években, az Eötvös Kollégiumban elhangzottak 
szerint a legbutábbak mennek el majd tanárnak, nem hiszem. Mit 
is kezdjek akkori kollégiumi társaimmal, a frankofón kultúra kiváló 
szakemberével és a francia nyelv világhírű tanárával, Karakai Imre 
kollégámmal? Hová illesszem szegény Környei Attila évfolyamtár-
samat, aki tanárságát kényszerű egészségi okokból megszakítván 
Nagycenkből megalkotta a pannóniai magyar csodát, vagy említ-
hetném Varga Károly kollégiumi társamat is, aki egyetemi profesz-
szorként szerzett hírnevet magának. 

Társaimról ma sem úgy emlékezem, mintha a szimpla feltűnési 
viszketegség zavarta volna őket a feladatra való készülődésben, pe-
dig hát voltak ott mások is, akik bár töviseket hordtak testükön, 
mint a nagy költő öccse, Attila, lehet, hogy másként emlékeznek 
a múltra.

Azt azért nem merném állítani, talán a mai Kristóf Attila sem - 
szemben Spíró Györggyel kijelentésével -, hogy „30 évvel ezelőtt 
még egy hülye egyetemista is pontosan láthatta, merrefelé tart az 
ország”,

Ma már egyre többen mondják, hogy pontosan látták harminc-
negyven évvel ezelőtt merrefelé tartott Magyarország. Hogy ennek 
a harminc-negyven évnek következtében csupán írástudatlan bam-
bák gyülekezetévé vált ez az ország a szerző szerint, és virtuális való-

ságképében ezek a bambák egyre kilátástalanabbul faragják a szék-
lábat. Igazi madáchi gondolat is lehetne az új Nemzeti Színházban.

A kérdés az, hogy mettől meddig terjednek Magyarország, a haza, 
a nemzet határai Spíró szellemi atlaszában.

Járt-e már szerzőnk a Pápai Református Gimnázium könyvtárá-
ban, tanműhelyeiben és töltött-e órákat az iskola tanáraival és diák-
jaival? Volt-e a Csurgói Gimnáziumban, forgatta-e azokat a köny-
veket, enciklopédiákat, amelyek révén eszébe juthatott volna 1674. 
március 5-e, az a nap, amikor a pozsonyi táblabíróságon elkezdő-
dött több száz protestáns prédikátor pere, tanúk százainak jelenlét-
ében, akik azt állították, hogy a vádlottak istenkáromlók, császárta-
gadók, a birodalom és az ország ellenségei. Mert az ottani diákok 
erről is tanultak.

A drámaíró gondolataiért nem felelős a történész. Vagy igen? 
Spíró György lehet, hogy nem tudja, 1956 után a mindenkori 18-
19 éves korosztály mintegy 10 %-a kerülhetett be a főiskolákra és 
egyetemekre. Mondjuk 7-8 % volt az igazi tehetségesek köre, mert 
ha véletlenül akadt egy Haza Szolgálatért kitüntetés a családban, 
nem volt gond az egyetemi felvétel. Rektori, miniszteri keretek, 
párttitkári ajánlások és még ki tudja, milyen keretek voltak akkor, 
de ne mondjuk azt a XXI. század elején Magyarországon, hogy vol-
tak tömegével olyanok, akik az egyetemen kívül rekedtek valamiért.

A szerzőnek kétszáz oldalas, jelentős vallástörténeti könyvében 
egy réteg évszázados vergődését, harcait, eredményeit lépésről-lé-
pésre indokolja, de az sem ártott volna, hogy ha a Magyar Király-
ság törvénykönyveit is beleépíti korszakos munkájába, az igazság 
kedvéért.

Ma sokan szeretnének úgy látszani a közéletben és az irodalom-
ban, hogy hősiesen vészelték át az éveket, vagy a passzív rezisztencia 
keretében a három T-t, a lehetőségek határának gondolva, Panglos-
mestereként túlélték. Mert - mondják - élni kellett, és ha a karrier, 
a pénz, a pillanatnyi előny úgy kívánta, zokszó nélkül besétáltak a 
960 ezresek csapatába, bár a kemény mag néha az ő fejükre is kop-
pintott.

Tovább olvasva Spíró szenvedélyes sorait, egy merész kép a gon-
dolatmenetben sejteti velünk a drámai végkifejletet, s tán valami-
lyenfajta tényszerűséget is közöl akkor, amikor azt mondja számok-
ban utolértük az európai átlagot, bár Patyomkin herceg ironikus ha-
sonlatát felvillantja az olvasó előtt, szép TIT-es hangulatú magyará-
zatokkal fűszerezve.

Kicsit sajnálom Spíró György diákjait, akiknek tudásszintjét a 
szerző a nyaszaföldi diákokéval azonosítja, és sikeres közgazdászként 
a jövőben sem lát semmi változást, mert hiszen a felvettek után ka-
pott fejpénzből élünk mi, meg él az Egyetem - szerinte.

Mint egyetemi oktató, tudnia kellene, hogy nemcsak a fejpénzből 
élünk, de valóban, sok éven át és ma is voltak és vannak gondjaink 
az egyetemek működésével, a bérekkel. Klinghammer István állam-
titkár úr éppen most gyötrődik a felsőoktatás fejlesztésével.

A szerző nyílván jól tudja, mi történt az egyetemeken valójában a 
kutatás fejlesztése során, hányan tanulhattak és taníthattak az ELTE 
hallgatói és tanárai közül a fejlett országokban, s tán Ön is birtoko-
sa a Széchenyi-ösztöndíjnak.

Mint egyetemi oktató, tudnia kellene, hogy nemcsak „fejpénzből 
élünk”, de valóban, sok éven át és mai voltak és vannak gondjaink 
az egyetemek működésével és a bérekkel.

Hiszem, hogy az a világ már a múlté, amikor egy TTK-s oktató-
ra 2-3 hallgató jutott egy szemeszter során, mindazon által az euró-
pai átlaghoz való közelítés nem jelentette minden egyetemen a mi-
nőségi romlást.

Mint sok éves tapasztalattal rendelkező rendelkező egyetemi ok-
tató, tudatában vagyok annak, hogy ma már az adott korosztály 

40-42 %-a ülne ott a főiskolai és egyetemi padokban. Magam az 
utóbbi tíz évben angol nyelvű stílusgyakorlatokat, brit civilizációt 
és kultúrát tanítottam a veszprémi bölcsész-hallgatóknak, valamint 
fordításelméletet és gyakorlatot mindazoknak, akik mind a magyar, 
mind az angol nyelv rejtelmeibe kívántak bepillantani szemináriu-
mi óráinkon. Sokszor tapasztaltam azt, hogy az anyanyelvi oktatás 
korábbi iskolai lépcsőfokain valami zavar van a rendszerben, de hát 
az Egyetemen az a feladatunk, hogy a makogást megszüntessük, és 
néhány nagy költő és író munkásságából - hallgatóink dadogó stí-
lusában is - átkacsintsunk egy másik kultúrába, átvigyük Radnó-
ti virágszirmainak szöveg alatti üzenetét - egy másik nyelv, kultú-
ra világába.

A feleségnek szóló, együgyű dal költőjének aggódását, Babits 
1939-es, a Nyugatban megírt szorongását magyarságáról köteles-
ségünk elmagyarázni, megértetni hallgatóinkkal. S az is kötelessé-
günk, hogy felmutassunk nekik egy jövőképet, egy tanári jövőképet 
és egyben megértessük velük, hogy nem felesleges emberek tömege-
it bocsátjuk ki évről-évre és nem látszatdiplomák szőnyege teríti be 
a főváros és az ország útjait már ma sem.

De hát kik nem akartak nyelvi, anyanyelvi törvényt 2001-ben e 
hazában? Kik mondták kórusban, aki az idegen szónak indokolat-
lan használata ellen szól, az külföldi potenciális idegengyűlölő? Mit 
képviselnek ezek a tanárok, nyelvészek, írók, politikusok manapság?

Egyetemi kollégámnak üzenem, hogy a közelmúltban egy nagy 
tekintélyű folyóirat hasábjairól az a hír jutott el a Kárpát-meden-
cébe, hogy 2001-ben a tudás alapú gazdaságok nemzetközi verse-
nyében - számos kritérium alapján - Magyarország a 6. helyre ke-
rült. És 2013-ban? 

Csodák csodája, a sok gazdasági mutató - magasból, vagy oldal-
ról nézvést megvolna az ország - mellett kritérium volt az is, hogy 
az adott ország felsőoktatásában milyen arányban tanulnak külföldi 
diákok, Debrecenben vagy 3000!

A korábbi egészségügyi minisztertől tudjuk, hogy közel öt-hat-
ezer tehetős norvég család gyermeke kíván Magyarországon orvo-
si diplomát szerezni évente. De jönnek Magyarországra mérnöki, 
közgazdász és bölcsészdiplomákért is. De hát szükségszerű-e, hogy a 
norvég és német és angol orvosképzést Magyarországnak kell finan-
szírozna 2013-ban is?

Roska Tamás a magyar és a nemzetközi informatikai társada-
lom kiemelkedő egyénisége, Bolyai-díjas, 1990-ben alapítója volt a 
Veszprémi Egyetem informatikai karának. Büszkeséggel és boldog-
sággal tölt el az a tudat, hogy azokban az években - igaz kicsit tá-
volról -, de mégis kollégája lehettem a szak angol nyelvi képzési te-
rületén.

Hát ilyen ez a mai magyar felsőoktatás! A jövő, a közeljövő sem 
ígér csak lejtőt azoknak, akik az általános és középiskolákban taní-
tanak.

Az életpálya-modell 2013-as és 2014-es bevezetése után a 
szakma, a pálya azt a rangját fogja vissza kapni - az anyagiak-
kal együtt -, amelyet számunkra Apáczai Csere János, Trefort 
Ágoston és Roska Tamás jelentenek, a sok ezer vidéki lámpás-
sal együtt.

Igen, vannak fáradt, megkeseredett, kiábrándult, órákat szétfecse-
gő kelletlen tanárok is a tantermekben, de én nem érzek katasztró-
fa-hangulatot, én nem érzem azt, hogy a magyar jövő nem érdekli 
őket, mert meggyőződésem szerint szükség van és még inkább szük-
ség lesz jó korrektorra, jó nyelvi lektorra, jó fordítóra, jó íróra, jó 
történészre, jó tanárra, jó tankönyvíróra, jó kritikusra, mert a jövő 
beköszöntött.

Megkezdődött a tanév 2013-ban is.
Németh Attila ny. egyetemi oktató

„Korszakváltás okán”, gondolatok tanévkezdéskor 2013-ban

Fotó: Pászti György
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Szokásomhoz híven tanév elején rendezgetek, rendet teszek, fő-
leg ha aktuális oktatási dolgokról gondolkodom. Most, hogy kis 
unokám, Zita számára is megszólalt a csengő és belépett iskolájá-
ba, eszembe ötlött egy korábbi emlékezetes írás, amely a 168 óra 
c. folyóirat Hyde Park rovatában jelent meg, amelyet a jeles drá-
maíró jegyzett, sokat sejtető címmel: TÖNK. Az írás 2002 tava-
szán született.

Spíró Györgyöt tisztelem és becsülöm írói munkásságáért, de az 
ebben a „vitairatban” megfogalmazott gondolatok, következteté-
sek, látszólagos tények egy olyanfajta értelmiségi közgondolkodást 
és gyakorlatot is tükröznek a mai magyar pedagógus-társadalom-
ban - kezdve az általános iskolától a középiskolán át a felsőoktatá-
sig -, amely egy javíthatatlan és katasztrófához vezető végzetes pesz-
szimizmusba süllyed a szerző szerint. Hogy mindez, miért lehet ak-
tuális 2013-ban, két okom is van rá. Az oktatás és egészségügy te-
rületén „forr a világ”, „korszakváltás” várható az őszön, másrészről 
egy olyan hangú nemzetgyalázó írás jelent meg a sajtóban K. A. tol-
lából, amelynek megjelenését a társadalom nagy része indokolatlan-
nak tartja, sőt szinte becsületsértőnek.

Az Eötvös Lóránt Tudományegyetem Bölcsészettudományi Ka-
rán szereztem diplomát 1963-ban és ugyancsak lakója voltam öt 
éven keresztül annak az Eötvös Kollégiumnak, amelyről a drámaíró 
írásában szintén megemlékezik.

Az én gondolkodásom, életvitelem és tapasztalataim, amelye-
ket megalapozott az 1963-tól 1967-ig tartó négyéves, a várpalo-
tai gimnáziumban töltött tanárságom, majd 1967-től a Veszprémi 
Vegyipari, később Veszprémi Egyetemen töltött hosszú tanári idő-
szak a TÖNK című cikkben leírtakhoz képest sokkal színesebb, ár-
nyaltabb és talán nem is annyira szomorú volt. Feltételezem, közel 
10 000 diák „okítása” után, hogy sok ezren gondolkodtunk így e 
hazában 2002 tavaszán és gondolkodunk 2013 őszén is. Az író és 
történész gondolatait, magas belső izzással állásfoglalásra készte-
tő esszéjének alaptézisét olyan sokat sejtető képbe sűríti, amely vé-
leményem szerint csak részben támaszthatja alá cikkében kifejtett 
mondandóját. Az „idealista kinézetű, szakállas, kissé göcsörtösen, 
mert felelősséggel fogalmazó középkorú férfi”-ról megtudjuk, igaz-
gatóként hírnevet szerzett iskolájával, nem úgy, mint azok, akik „az 
elmúlt néhány évben „beleültek a készbe, ahogy mások szokták.” 
(1998 és 2002 közti időszakról van szó!) Prejudikáció ez javából az 
írói szociológia jegyében.

Az őszi napsütés sok sétálót csalt ki a Szent Erzsébet liget partjára

Spíró tézise „a tanárok a fizetésükből nem tudnak megélni, a gye-
rekeket nem tudják tisztességesen tanítani és nevelni, mert gondja-
ik miatt máshol vállalnak munkát”, s ennek a dolognak „már vé-
get kell vetni”. Talán egyet is érthetnénk az aggódó fővárosi egyete-
mi oktatóval, ha sorsszerű esszéjében le nem írná: „Egyébiránt ta-
nár soha nem akartam lenni.” (Hát akkor mi?) Csupán a „véletlen 
műve”, hogy a szerző 1978 óta folyamatosan oktat. Jó lenne tud-
ni és remélni, hogy tán „középiskolás fokon” is vannak tanári ta-
pasztalatai.

Szóval a prédikátori hitelességgel van bajom, amikor egy másik 
kép a „drámában” – a katarzistól még nagyon messze – jelenik meg 
a szerző gondolatmenetében. Számomra jó emlékezni egyetemi ta-
nárainkra, oktatóinkra.

Valóban, fiatal korában a szerző fontoskodó fővárosi diák lehe-
tett azon a kollégiumi tájékoztatón, ahol Acél elvtársék megjelentek 
és a jövendő drámaíró feltette történelmi kérdéseit. Hogy szó sze-
rint azok a mondatok és szavak hangzottak az Acél látogatáskor ott 
és akkor, a tanári pálya kilátástalanságairól, tán meglehet. Ha igaz 
volt, hogy az akkori években, az Eötvös Kollégiumban elhangzottak 
szerint a legbutábbak mennek el majd tanárnak, nem hiszem. Mit 
is kezdjek akkori kollégiumi társaimmal, a frankofón kultúra kiváló 
szakemberével és a francia nyelv világhírű tanárával, Karakai Imre 
kollégámmal? Hová illesszem szegény Környei Attila évfolyamtár-
samat, aki tanárságát kényszerű egészségi okokból megszakítván 
Nagycenkből megalkotta a pannóniai magyar csodát, vagy említ-
hetném Varga Károly kollégiumi társamat is, aki egyetemi profesz-
szorként szerzett hírnevet magának. 

Társaimról ma sem úgy emlékezem, mintha a szimpla feltűnési 
viszketegség zavarta volna őket a feladatra való készülődésben, pe-
dig hát voltak ott mások is, akik bár töviseket hordtak testükön, 
mint a nagy költő öccse, Attila, lehet, hogy másként emlékeznek 
a múltra.

Azt azért nem merném állítani, talán a mai Kristóf Attila sem - 
szemben Spíró Györggyel kijelentésével -, hogy „30 évvel ezelőtt 
még egy hülye egyetemista is pontosan láthatta, merrefelé tart az 
ország”,

Ma már egyre többen mondják, hogy pontosan látták harminc-
negyven évvel ezelőtt merrefelé tartott Magyarország. Hogy ennek 
a harminc-negyven évnek következtében csupán írástudatlan bam-
bák gyülekezetévé vált ez az ország a szerző szerint, és virtuális való-

ságképében ezek a bambák egyre kilátástalanabbul faragják a szék-
lábat. Igazi madáchi gondolat is lehetne az új Nemzeti Színházban.

A kérdés az, hogy mettől meddig terjednek Magyarország, a haza, 
a nemzet határai Spíró szellemi atlaszában.

Járt-e már szerzőnk a Pápai Református Gimnázium könyvtárá-
ban, tanműhelyeiben és töltött-e órákat az iskola tanáraival és diák-
jaival? Volt-e a Csurgói Gimnáziumban, forgatta-e azokat a köny-
veket, enciklopédiákat, amelyek révén eszébe juthatott volna 1674. 
március 5-e, az a nap, amikor a pozsonyi táblabíróságon elkezdő-
dött több száz protestáns prédikátor pere, tanúk százainak jelenlét-
ében, akik azt állították, hogy a vádlottak istenkáromlók, császárta-
gadók, a birodalom és az ország ellenségei. Mert az ottani diákok 
erről is tanultak.

A drámaíró gondolataiért nem felelős a történész. Vagy igen? 
Spíró György lehet, hogy nem tudja, 1956 után a mindenkori 18-
19 éves korosztály mintegy 10 %-a kerülhetett be a főiskolákra és 
egyetemekre. Mondjuk 7-8 % volt az igazi tehetségesek köre, mert 
ha véletlenül akadt egy Haza Szolgálatért kitüntetés a családban, 
nem volt gond az egyetemi felvétel. Rektori, miniszteri keretek, 
párttitkári ajánlások és még ki tudja, milyen keretek voltak akkor, 
de ne mondjuk azt a XXI. század elején Magyarországon, hogy vol-
tak tömegével olyanok, akik az egyetemen kívül rekedtek valamiért.

A szerzőnek kétszáz oldalas, jelentős vallástörténeti könyvében 
egy réteg évszázados vergődését, harcait, eredményeit lépésről-lé-
pésre indokolja, de az sem ártott volna, hogy ha a Magyar Király-
ság törvénykönyveit is beleépíti korszakos munkájába, az igazság 
kedvéért.

Ma sokan szeretnének úgy látszani a közéletben és az irodalom-
ban, hogy hősiesen vészelték át az éveket, vagy a passzív rezisztencia 
keretében a három T-t, a lehetőségek határának gondolva, Panglos-
mestereként túlélték. Mert - mondják - élni kellett, és ha a karrier, 
a pénz, a pillanatnyi előny úgy kívánta, zokszó nélkül besétáltak a 
960 ezresek csapatába, bár a kemény mag néha az ő fejükre is kop-
pintott.

Tovább olvasva Spíró szenvedélyes sorait, egy merész kép a gon-
dolatmenetben sejteti velünk a drámai végkifejletet, s tán valami-
lyenfajta tényszerűséget is közöl akkor, amikor azt mondja számok-
ban utolértük az európai átlagot, bár Patyomkin herceg ironikus ha-
sonlatát felvillantja az olvasó előtt, szép TIT-es hangulatú magyará-
zatokkal fűszerezve.

Kicsit sajnálom Spíró György diákjait, akiknek tudásszintjét a 
szerző a nyaszaföldi diákokéval azonosítja, és sikeres közgazdászként 
a jövőben sem lát semmi változást, mert hiszen a felvettek után ka-
pott fejpénzből élünk mi, meg él az Egyetem - szerinte.

Mint egyetemi oktató, tudnia kellene, hogy nemcsak a fejpénzből 
élünk, de valóban, sok éven át és ma is voltak és vannak gondjaink 
az egyetemek működésével, a bérekkel. Klinghammer István állam-
titkár úr éppen most gyötrődik a felsőoktatás fejlesztésével.

A szerző nyílván jól tudja, mi történt az egyetemeken valójában a 
kutatás fejlesztése során, hányan tanulhattak és taníthattak az ELTE 
hallgatói és tanárai közül a fejlett országokban, s tán Ön is birtoko-
sa a Széchenyi-ösztöndíjnak.

Mint egyetemi oktató, tudnia kellene, hogy nemcsak „fejpénzből 
élünk”, de valóban, sok éven át és mai voltak és vannak gondjaink 
az egyetemek működésével és a bérekkel.

Hiszem, hogy az a világ már a múlté, amikor egy TTK-s oktató-
ra 2-3 hallgató jutott egy szemeszter során, mindazon által az euró-
pai átlaghoz való közelítés nem jelentette minden egyetemen a mi-
nőségi romlást.

Mint sok éves tapasztalattal rendelkező rendelkező egyetemi ok-
tató, tudatában vagyok annak, hogy ma már az adott korosztály 

40-42 %-a ülne ott a főiskolai és egyetemi padokban. Magam az 
utóbbi tíz évben angol nyelvű stílusgyakorlatokat, brit civilizációt 
és kultúrát tanítottam a veszprémi bölcsész-hallgatóknak, valamint 
fordításelméletet és gyakorlatot mindazoknak, akik mind a magyar, 
mind az angol nyelv rejtelmeibe kívántak bepillantani szemináriu-
mi óráinkon. Sokszor tapasztaltam azt, hogy az anyanyelvi oktatás 
korábbi iskolai lépcsőfokain valami zavar van a rendszerben, de hát 
az Egyetemen az a feladatunk, hogy a makogást megszüntessük, és 
néhány nagy költő és író munkásságából - hallgatóink dadogó stí-
lusában is - átkacsintsunk egy másik kultúrába, átvigyük Radnó-
ti virágszirmainak szöveg alatti üzenetét - egy másik nyelv, kultú-
ra világába.

A feleségnek szóló, együgyű dal költőjének aggódását, Babits 
1939-es, a Nyugatban megírt szorongását magyarságáról köteles-
ségünk elmagyarázni, megértetni hallgatóinkkal. S az is kötelessé-
günk, hogy felmutassunk nekik egy jövőképet, egy tanári jövőképet 
és egyben megértessük velük, hogy nem felesleges emberek tömege-
it bocsátjuk ki évről-évre és nem látszatdiplomák szőnyege teríti be 
a főváros és az ország útjait már ma sem.

De hát kik nem akartak nyelvi, anyanyelvi törvényt 2001-ben e 
hazában? Kik mondták kórusban, aki az idegen szónak indokolat-
lan használata ellen szól, az külföldi potenciális idegengyűlölő? Mit 
képviselnek ezek a tanárok, nyelvészek, írók, politikusok manapság?

Egyetemi kollégámnak üzenem, hogy a közelmúltban egy nagy 
tekintélyű folyóirat hasábjairól az a hír jutott el a Kárpát-meden-
cébe, hogy 2001-ben a tudás alapú gazdaságok nemzetközi verse-
nyében - számos kritérium alapján - Magyarország a 6. helyre ke-
rült. És 2013-ban? 

Csodák csodája, a sok gazdasági mutató - magasból, vagy oldal-
ról nézvést megvolna az ország - mellett kritérium volt az is, hogy 
az adott ország felsőoktatásában milyen arányban tanulnak külföldi 
diákok, Debrecenben vagy 3000!

A korábbi egészségügyi minisztertől tudjuk, hogy közel öt-hat-
ezer tehetős norvég család gyermeke kíván Magyarországon orvo-
si diplomát szerezni évente. De jönnek Magyarországra mérnöki, 
közgazdász és bölcsészdiplomákért is. De hát szükségszerű-e, hogy a 
norvég és német és angol orvosképzést Magyarországnak kell finan-
szírozna 2013-ban is?

Roska Tamás a magyar és a nemzetközi informatikai társada-
lom kiemelkedő egyénisége, Bolyai-díjas, 1990-ben alapítója volt a 
Veszprémi Egyetem informatikai karának. Büszkeséggel és boldog-
sággal tölt el az a tudat, hogy azokban az években - igaz kicsit tá-
volról -, de mégis kollégája lehettem a szak angol nyelvi képzési te-
rületén.

Hát ilyen ez a mai magyar felsőoktatás! A jövő, a közeljövő sem 
ígér csak lejtőt azoknak, akik az általános és középiskolákban taní-
tanak.

Az életpálya-modell 2013-as és 2014-es bevezetése után a 
szakma, a pálya azt a rangját fogja vissza kapni - az anyagiak-
kal együtt -, amelyet számunkra Apáczai Csere János, Trefort 
Ágoston és Roska Tamás jelentenek, a sok ezer vidéki lámpás-
sal együtt.

Igen, vannak fáradt, megkeseredett, kiábrándult, órákat szétfecse-
gő kelletlen tanárok is a tantermekben, de én nem érzek katasztró-
fa-hangulatot, én nem érzem azt, hogy a magyar jövő nem érdekli 
őket, mert meggyőződésem szerint szükség van és még inkább szük-
ség lesz jó korrektorra, jó nyelvi lektorra, jó fordítóra, jó íróra, jó 
történészre, jó tanárra, jó tankönyvíróra, jó kritikusra, mert a jövő 
beköszöntött.

Megkezdődött a tanév 2013-ban is.
Németh Attila ny. egyetemi oktató

„Korszakváltás okán”, gondolatok tanévkezdéskor 2013-ban

Fotó: Pászti György
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Február 22-én tartotta a Balatonalmádi-Eggenfelden Baráti Tár-
saság a közgyűlését, ahol Polgármester úr vezetésével heten képvi-
seltük városunkat Eggenfeldenben. Ahogy mindig most is megtelt 
a Stadthalle nagyterme, és testvérvárosunkban is nagyra értékelték a 
két város együttműködését.

A delegáció tagja volt Veszeli Lajos, és Ő választhatta ki Willi 
Baumeister művész úr azon műalkotását, melyet Eggenfelden a 
Szoborparkba felajánlott. A művész Özvegye mutatta be a ház kert-
jében és a műteremben a lehetséges műveket. Lajos választása az 
Ölelés című alkotásra esett, és a szobor mára a szoborparkot ékesíti.

Április 15-én 28 diák érkezett vonattal az eggenfeldeni gimnázi-
umból Rainer Nieberle tanár úr és Hilde Götz tanárnő vezetésével, 
hogy egy hétig ismerkedjenek városunkkal, gimnáziumunkkal és 
diákjaival. A diákok egy része családoknál nyert elhelyezést, de lak-
tak a Gimnáziumban, és szállodában is. Programjukban szerepelt 
budapesti, veszprémi, herendi, hévízi, balatonfüredi, tihanyi kirán-
dulás. Megismerkedhettek a Német diákok lóhátról ill. lovas kocsi-
ról a Balaton-felvidék csodájával, és a magyaros vendéglátás külön-
legességével. Hajókiránduláson is voltak. A teljes csapat részt vett a 
Vörösberényi Kultúrház felújítására szervezett Jótékonysági bálon, 
ami elősegítette a bál sikerét. Élményekkel és ismeretekkel gazda-
godva szálltak buszra, és vitték jó hírünket magukkal.

Május 31-én Hévízre futott be Eggenfeldeni barátaink busza 50 
fővel, és megismerkedhettek a méltán világhírű tó nyújtotta élmé-
nyekkel. A Nereus hotelben töltöttük együtt az estét. Június 1-én 
közösen ünnepeltük egyesületünk 10 éves évfordulóját. 

Augusztus 19-én Eggenfeldeni Barátaink magas szinten képvisel-
tették magukat a SZOBORPARK- avatón. Delegációjukat Werner 
Schiessl polgármester úr vezette, Rupert Starzner alpolgármester úr, 
Helmut Lugeder, Wolfgang Grubwinkler, Hans-Peter Luibl képvi-
selő urak, Bruno Holzletner úr a Baráti Társaság elnöke, Mónika 
Buhl, Rainer Nieberle a Baráti Társaság vezetőségéből, és további 
15 Eggenfeldeni Barátunk tette tiszteletét a neves eseményen. Má-
sik testvérvárosunk Nyitragerencsér delegációját Anna Vrábel pol-

gármester asszony vezette. A delegációval tartott Marian Zilík. mű-
vész úr akinek Összetartozás című alkotása ékesíti a szoborparkot. 
Ahányszor csak elsétálunk majd a szobrok között, mindig eszünkbe 
fog jutni a barátság elszakíthatatlan kötele, melynek két erős lánc-
szeme a testvértelepülésektől kapott 1–1 szobor.

A három település együtt ünnepelte augusztus 20-át a templom-
ban és a templomkertben, megízleltük együtt az új kenyeret, és fel-
töltődve váltunk el, várva a következő találkozást.

Szeptember 27–október 4. között 14 gimnazista viszonozta az 
Eggenfeldeni diákok látogatását Hanich Zoltán tanár úr vezetésé-
vel. Széplaki Lea megbízott igazgatónő bár csak rövid ideje vezeti a 
„Kéttannyelvűt” felhívta a tanulók figyelmét a kapcsolat-teremtés 
fontosságára, egymás kultúrájának megismerésére. Az Eggenfeldeni 
gimnáziumban nemzeti zászlónk volt kifeszítve, jelezve mindenkinek 
ottlétünket. A diákok családoknál laktak valamennyien, onnan jöt-
tek reggelente a közös programokra: bejártuk a Német-Alpok leg-
szebb helyeit Rudolf Hoffmann tanár úr vezetésével: Berchtesgadeni 
sóbánya, König-see, a csodálatos Wimbachklamm vízesés. Jártunk a 
Mühldorfi Hart munka (koncentrációs) táborban, a Tanni temető-
ben, Altöttingben. Eggenfeldent Karl Riedler korábbi polgármester 
úr mutatta be séta keretében. Fogadta a diákokat Werner Schiessl 
polgármester úr, aki komoly kérdéseket kapott érdeklődő fiataljaink-
tól. A fogadó családok igen kitettek magukért diákjaink szerint is, kö-
szönet érte. A projektben résztvevők közös vacsoráján részt vett Bruno 
Holzleitner elnök úr, és Anita Hölzl képviselő asszony. És hogy mi-
lyen fontos a fiatalokat meggyőzni hogy majdan folytassák a kapcso-
latokat, a tanúsítványokat, melyet az ottlétről kaptak a hazautazáskor, 
Markus Enghofer igazgató úr társaságában Anita Hölzl ifjúságért fe-
lelős képviselő asszony, Helmuth Lugeder nemzetközi kapcsolatokért 
felelős képviselő úr, Leonhard Kapser alelnök úr és Rainer Nieberle 
projekt felelős tanár úr adták át fiataljainknak.

A barátságvonatot helyettesítő Tászler Busz október elején 
Nyitragerencsérre robogott testvértelepülésünk 900 éves évfordu-
lóját ünnepelni. 

Tovább robog a barátságvonat

Az ünnepi közgyűlés résztvevői

Október 19-23. Székelyföldön, Tusnádfürdőn jártunk. Egyesü-
letünk céljai között szerepel, hogy elősegítse partnervárosi kapcso-
latok létrejöttét, azok fejlődését. Az Európa-napokon találkoztunk 
először Almádiban a tusnádfürdői küldöttséggel. Most kulturális 
kapcsolatot indítottunk útjára. Ezekben a találkozásokban, az aján-
dékozásokban, a régi emlékek felelevenítésében, a jövő tervezésében 
az a legcsodálatosabb, hogy az adok és a kapok is, valami különös 
elégedettséget és megnyugvást ad, és ezen résztvevőknek nincsenek 
vesztesei, kizárólag nyertesei vannak.

Az Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság 
 10 éves jubileuma

Egyesületünk hivatalos bejegyzéssel 2003. októberében alakult 
meg. A 10 éves évfordulót a legtöbb testvérváros részvételével akar-
tuk megünnepelni, ezért ez évi programjaink közül 3 megvalósítá-
sához a Nemzeti Együttműködési Alap Közösségi Környezet Kol-
légiumához pályázattal fordultunk, melyet augusztusi döntéssel a 
NEA-KK-13-SZ-0585 azonosító számú szerződéssel támogatás-
ban részesített. A pályázat célja: Jubileum és közösségerősítő hagyo-
mányápolás. A pályázati célok megvalósultak.

2013. június 1-én Eggenfeldeni barátainkkal ünnepeltünk elő-
ször Almádiban. Délben a Vörösberényi Civil Szervezetek által szer-
vezett főzőversenyhez csatlakoztunk a Vörösberényi kultúrházban, 
bajor barátainkat ebéddel vendégeltük meg. A helyszíni kézműves 
bemutató és vásár gazdagította a rendezvényt, barátaink sok emlék-
tárgyat vettek és vittek magukkal, s a református erődített temp-
lom felújítására külön adományt is átnyújtottak a szervezőknek. 
Köszönjük!

Este Ünnepi Közgyűlésünket – ahhoz méltó helyen – a Magtár-
ban (Borok és Rendezvények Házában) tartottuk Eggenfeldeni Ba-
rátainkkal közösen. Milos József barátunk által szervezett Fotókiál-
lítás és kézműveseink termékei színesítették a teret. A borbemutatót 
követő, magunk által szervírozott finom vacsorát gyertyafényes ün-
nepi környezetben költöttük el, Tóth István zenész kiváló hangula-
tot biztosított a közös tánchoz. Perus Zsuzsának köszönjük a hely-
szín biztosítását. 

Október 4-5-6-án Nyitragerencsér testvértelepülésünk ünne-
pelte 900 éves évfordulóját. A város vezetői, képviselői mellett 
Baráti Társaságunk aktív tagjai, a Ringató Balaton és a Botorka 
Néptáncegyüttes is részt vettünk e neves évfordulón. Eggenfeldeni 

barátaink is velünk ünnepeltek. A kulturális, kulináris, vizuális, ba-
ráti és keresztény élmények sokaságát szívhattuk magunkba e cso-
dás helyen. Felvidéki barátainktól sok jót kaptunk, s mi sem men-
tünk üres kézzel.

A „Gerencséri utca végig piros rózsa” megvalósításához hagyo-
mány szerint vittünk szép magyar rózsákat, s Népszokásaink kiál-
lítással gazdagítottuk a rendezvényt. Kiállításunk a Kápolna avatá-
sának tanúja volt, méltó helyet kapott. Maradandó ajándéktárgyat 
is vittünk, K Nagy György fazekas népi iparművészünk főző edé-
nyei hozzájárulnak a jövőben a hagyományos gulyásfőző versenyek-
hez is. Néptáncosaink nagy sikert arattak mind a szabadtéren, mind 
a kulturális délutánon. Gerencsérben arra is mindig rájövünk, hogy 
a magyar a legcsodálatosabb nyelv a világon. 

Október 19-23. Tusnádfürdői kulturális találkozó.
Egyesületünk céljával egyezően Jubileumunkat a tusnádfürdői 

kulturális kapcsolat kiépítéséhez is kapcsoltuk. A két város vezetése 
már kölcsönös találkozókon ismerkedett. (A tavalyi Európa Napo-
kon már több képviselő is részt vett nálunk. Almádi vezetése Kopja-
fát állított Nyergestetőn, Tusnádfürdő közelében.) 

A pályázati támogatás hozzájárult az oda-vissza út költségéhez 
és 2 nap szállásköltséghez. Albert Tibor polgármester úr további 2 
nap szállás biztosításával ajándékozott meg bennünket, így a ter-
vezett közösségi-kulturális est mellett megismerhettük tágabb kör-
nyezetük hagyományait, természeti és kulturális értékeit. Jártunk 
a Gyimesben, az ezeréves határnál is és a Háromszéki főbb neve-
zetességeket is meglátogattuk. A közösségi est – utazásunk fő cél-
ja – fantasztikusan sikerült. Magunkkal vittük a Népszokásaink ki-
állítást, amely már Gerencséren is járt, s Némethné Irénke, ötlet-
gazda előadásával színesítette az estet. A Ringató Balaton és Botorka 
Néptáncegyüttesünk méltó partnere volt a helyi Gyöngyvirág és 
Őszirózsa Néptáncsoport, s az Egyházi Kórus. 

Ajándékot is vittünk, K Nagy Gyuri sütő-főző edényei mellett, 
egyesületünk jubileumi emléktárgyaiból, Fodorné Marika szőttese-
iből készítettünk batyut, az élet sava-borsával telítettük, s minden 
résztvevőnek vándorbottal tarisznyaként adtuk át. 

Alkalmaztuk, „ha jöttök, lesztek, ha hoztok, esztek” mondást, 
kölcsönösen gondoskodtunk falatoznivalóról és itókáról, a helybéli 
zenekar a talp alá valóról. 

A célunk ember-ember közötti kapcsolat kiépítése volt. Sikerült. 
Köszönet minden résztvevőnek. 

Silló Piroska, Szentesi István Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti 
Társaság elnöke és alelnöke

A Botorka Gerencséren

Táncosaink a 900 éves Nyitragerencsér köszöntésén
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15 Eggenfeldeni Barátunk tette tiszteletét a neves eseményen. Má-
sik testvérvárosunk Nyitragerencsér delegációját Anna Vrábel pol-

gármester asszony vezette. A delegációval tartott Marian Zilík. mű-
vész úr akinek Összetartozás című alkotása ékesíti a szoborparkot. 
Ahányszor csak elsétálunk majd a szobrok között, mindig eszünkbe 
fog jutni a barátság elszakíthatatlan kötele, melynek két erős lánc-
szeme a testvértelepülésektől kapott 1–1 szobor.

A három település együtt ünnepelte augusztus 20-át a templom-
ban és a templomkertben, megízleltük együtt az új kenyeret, és fel-
töltődve váltunk el, várva a következő találkozást.

Szeptember 27–október 4. között 14 gimnazista viszonozta az 
Eggenfeldeni diákok látogatását Hanich Zoltán tanár úr vezetésé-
vel. Széplaki Lea megbízott igazgatónő bár csak rövid ideje vezeti a 
„Kéttannyelvűt” felhívta a tanulók figyelmét a kapcsolat-teremtés 
fontosságára, egymás kultúrájának megismerésére. Az Eggenfeldeni 
gimnáziumban nemzeti zászlónk volt kifeszítve, jelezve mindenkinek 
ottlétünket. A diákok családoknál laktak valamennyien, onnan jöt-
tek reggelente a közös programokra: bejártuk a Német-Alpok leg-
szebb helyeit Rudolf Hoffmann tanár úr vezetésével: Berchtesgadeni 
sóbánya, König-see, a csodálatos Wimbachklamm vízesés. Jártunk a 
Mühldorfi Hart munka (koncentrációs) táborban, a Tanni temető-
ben, Altöttingben. Eggenfeldent Karl Riedler korábbi polgármester 
úr mutatta be séta keretében. Fogadta a diákokat Werner Schiessl 
polgármester úr, aki komoly kérdéseket kapott érdeklődő fiataljaink-
tól. A fogadó családok igen kitettek magukért diákjaink szerint is, kö-
szönet érte. A projektben résztvevők közös vacsoráján részt vett Bruno 
Holzleitner elnök úr, és Anita Hölzl képviselő asszony. És hogy mi-
lyen fontos a fiatalokat meggyőzni hogy majdan folytassák a kapcso-
latokat, a tanúsítványokat, melyet az ottlétről kaptak a hazautazáskor, 
Markus Enghofer igazgató úr társaságában Anita Hölzl ifjúságért fe-
lelős képviselő asszony, Helmuth Lugeder nemzetközi kapcsolatokért 
felelős képviselő úr, Leonhard Kapser alelnök úr és Rainer Nieberle 
projekt felelős tanár úr adták át fiataljainknak.

A barátságvonatot helyettesítő Tászler Busz október elején 
Nyitragerencsérre robogott testvértelepülésünk 900 éves évfordu-
lóját ünnepelni. 

Tovább robog a barátságvonat

Az ünnepi közgyűlés résztvevői

Október 19-23. Székelyföldön, Tusnádfürdőn jártunk. Egyesü-
letünk céljai között szerepel, hogy elősegítse partnervárosi kapcso-
latok létrejöttét, azok fejlődését. Az Európa-napokon találkoztunk 
először Almádiban a tusnádfürdői küldöttséggel. Most kulturális 
kapcsolatot indítottunk útjára. Ezekben a találkozásokban, az aján-
dékozásokban, a régi emlékek felelevenítésében, a jövő tervezésében 
az a legcsodálatosabb, hogy az adok és a kapok is, valami különös 
elégedettséget és megnyugvást ad, és ezen résztvevőknek nincsenek 
vesztesei, kizárólag nyertesei vannak.

Az Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság 
 10 éves jubileuma

Egyesületünk hivatalos bejegyzéssel 2003. októberében alakult 
meg. A 10 éves évfordulót a legtöbb testvérváros részvételével akar-
tuk megünnepelni, ezért ez évi programjaink közül 3 megvalósítá-
sához a Nemzeti Együttműködési Alap Közösségi Környezet Kol-
légiumához pályázattal fordultunk, melyet augusztusi döntéssel a 
NEA-KK-13-SZ-0585 azonosító számú szerződéssel támogatás-
ban részesített. A pályázat célja: Jubileum és közösségerősítő hagyo-
mányápolás. A pályázati célok megvalósultak.

2013. június 1-én Eggenfeldeni barátainkkal ünnepeltünk elő-
ször Almádiban. Délben a Vörösberényi Civil Szervezetek által szer-
vezett főzőversenyhez csatlakoztunk a Vörösberényi kultúrházban, 
bajor barátainkat ebéddel vendégeltük meg. A helyszíni kézműves 
bemutató és vásár gazdagította a rendezvényt, barátaink sok emlék-
tárgyat vettek és vittek magukkal, s a református erődített temp-
lom felújítására külön adományt is átnyújtottak a szervezőknek. 
Köszönjük!

Este Ünnepi Közgyűlésünket – ahhoz méltó helyen – a Magtár-
ban (Borok és Rendezvények Házában) tartottuk Eggenfeldeni Ba-
rátainkkal közösen. Milos József barátunk által szervezett Fotókiál-
lítás és kézműveseink termékei színesítették a teret. A borbemutatót 
követő, magunk által szervírozott finom vacsorát gyertyafényes ün-
nepi környezetben költöttük el, Tóth István zenész kiváló hangula-
tot biztosított a közös tánchoz. Perus Zsuzsának köszönjük a hely-
szín biztosítását. 

Október 4-5-6-án Nyitragerencsér testvértelepülésünk ünne-
pelte 900 éves évfordulóját. A város vezetői, képviselői mellett 
Baráti Társaságunk aktív tagjai, a Ringató Balaton és a Botorka 
Néptáncegyüttes is részt vettünk e neves évfordulón. Eggenfeldeni 

barátaink is velünk ünnepeltek. A kulturális, kulináris, vizuális, ba-
ráti és keresztény élmények sokaságát szívhattuk magunkba e cso-
dás helyen. Felvidéki barátainktól sok jót kaptunk, s mi sem men-
tünk üres kézzel.

A „Gerencséri utca végig piros rózsa” megvalósításához hagyo-
mány szerint vittünk szép magyar rózsákat, s Népszokásaink kiál-
lítással gazdagítottuk a rendezvényt. Kiállításunk a Kápolna avatá-
sának tanúja volt, méltó helyet kapott. Maradandó ajándéktárgyat 
is vittünk, K Nagy György fazekas népi iparművészünk főző edé-
nyei hozzájárulnak a jövőben a hagyományos gulyásfőző versenyek-
hez is. Néptáncosaink nagy sikert arattak mind a szabadtéren, mind 
a kulturális délutánon. Gerencsérben arra is mindig rájövünk, hogy 
a magyar a legcsodálatosabb nyelv a világon. 

Október 19-23. Tusnádfürdői kulturális találkozó.
Egyesületünk céljával egyezően Jubileumunkat a tusnádfürdői 

kulturális kapcsolat kiépítéséhez is kapcsoltuk. A két város vezetése 
már kölcsönös találkozókon ismerkedett. (A tavalyi Európa Napo-
kon már több képviselő is részt vett nálunk. Almádi vezetése Kopja-
fát állított Nyergestetőn, Tusnádfürdő közelében.) 

A pályázati támogatás hozzájárult az oda-vissza út költségéhez 
és 2 nap szállásköltséghez. Albert Tibor polgármester úr további 2 
nap szállás biztosításával ajándékozott meg bennünket, így a ter-
vezett közösségi-kulturális est mellett megismerhettük tágabb kör-
nyezetük hagyományait, természeti és kulturális értékeit. Jártunk 
a Gyimesben, az ezeréves határnál is és a Háromszéki főbb neve-
zetességeket is meglátogattuk. A közösségi est – utazásunk fő cél-
ja – fantasztikusan sikerült. Magunkkal vittük a Népszokásaink ki-
állítást, amely már Gerencséren is járt, s Némethné Irénke, ötlet-
gazda előadásával színesítette az estet. A Ringató Balaton és Botorka 
Néptáncegyüttesünk méltó partnere volt a helyi Gyöngyvirág és 
Őszirózsa Néptáncsoport, s az Egyházi Kórus. 

Ajándékot is vittünk, K Nagy Gyuri sütő-főző edényei mellett, 
egyesületünk jubileumi emléktárgyaiból, Fodorné Marika szőttese-
iből készítettünk batyut, az élet sava-borsával telítettük, s minden 
résztvevőnek vándorbottal tarisznyaként adtuk át. 

Alkalmaztuk, „ha jöttök, lesztek, ha hoztok, esztek” mondást, 
kölcsönösen gondoskodtunk falatoznivalóról és itókáról, a helybéli 
zenekar a talp alá valóról. 

A célunk ember-ember közötti kapcsolat kiépítése volt. Sikerült. 
Köszönet minden résztvevőnek. 

Silló Piroska, Szentesi István Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti 
Társaság elnöke és alelnöke

A Botorka Gerencséren

Táncosaink a 900 éves Nyitragerencsér köszöntésén
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RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN 
2013. november 11-től december végéig

A programokat minden hónap 25. napjáig várjuk 
a sarayanna@gmail.com címre vagy a könyvtárba.

November 11. hétfő
Márton Nap
16.30-tól kézműves játszóház
18 órától lámpás felvonulás 
Helyszín: Varázssziget Magánóvoda és Bölcsőde, 
Balatonalmádi, Ady E. u. 27. 
Információ: Putz Andrea 30/282-44-45

2013. november 13. szerda 16 órától
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB  
PROGRAMJA 
Biokozmetikumok, szépítő füvek Ilcsi néni kertjéből 
Vendégünk: Molnár Ferenc szakértő Budapestről
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 

November 16. szombat 17 órától
Vörösberényi Lovas Egyesület közgyűlése. 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

November 16. szombat
Megyei kórustalálkozó
Helyszín: Pannónia
Szervező: Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém 
Megyei Irodája

November 21. csütörtök 12 órakor
Pitti Katalin előadása
Helyszín: Pannónia

November 23. szombat 16.30 órától 
Mandulás Táncház kicsiknek nagyoknak élő zenére. 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

November 27. szerda 16 órától 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB  
PROGRAMJA 
Zenés születésnapi rendezvény 
(Hírességek mesélnek). 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

November 29. péntek 17-19 óra között
Szülők iskolája 
Helyszín: Pannónia. 
Szervező: Baba-Mama Klub

November 30. szombat 15 órától
Adventi készülődés 
Helyszín: Pannónia, szervező: NABE
Kapcsolat: Ficsorné Móni, 70/379-7672

November 30. szombat 19 órától 
Fábián József Kertbarát Kör hagyományos Kata-
lin bálja. 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

December 1. vasárnap 16 órakor
Gyertyagyújtás - Adventköszöntés a betlehemnél
Helyszín: Pannónia előtti szabad terület

December 5. csütörtök 18.30 órától
Jobbik Lakossági Fórum. 
Helyszín: Pannónia

December 6. péntek délelőtt és délután 
Vörösberényi Polgári Olvasó Kör Mikulásjárása.

December 6. péntek 16 óra 
Mikulás váró játszóház és mikulás színház
Érkezik a MIKULÁS és szétosztja ajándékát! 
Helyszín: Pannónia

December 7-8. szombat-vasárnap
Almádi Advent
Adventi gyerkőc programok, bábszínház, karácsonyi 
ajándék és fenyődísz barkácsoló, tűzgyújtás, kézmű-
ves vásár, méz és péksütemény, helyi termékek, for-
ralt bor, meleg tea és finom ételek várják az Almá-
di Adventi Vásárra látogatókat. Készüljünk együtt 
meghitt hangulatban a közelgő ünnepre!
Helyszín: Városház tér

December 7. szombat 15 órától 
Vörösberényi Polgári Olvasó Kör  
Adventi Játszóháza. 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 

December 7. szombat 
Zenés advent – Meglepetés sztárvendéggel 
Helyszín: Pannónia

December 11. szerda 16 órától 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB  
PROGRAMJA 
Süti party
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 

December 13. péntek
LUCA-NAPI JÁTSZÓHÁZ
Helyszín: Pannónia

December 14-15. szombat-vasárnap 
Almádi Advent
Helyszín: Városház tér
Szervező: Turisztikai Egyesület Balatonalmádi

December 14. szombat 16.30 órától 
Mandulás Táncház kicsiknek, nagyoknak élő ze-
nére
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 

December 14. szombat 17 óra
Barátság-Művészet
Molnár C. Pál és Kontuly Béla emlékkiállítása 
Helyszín: Pannónia

December 15. vasárnap 17 óra
Karácsonyváró Koncert
Balatonalmádi Város Vegyeskarának koncertje
Helyszín: Pannónia

December 16. hétfő 18 órától 
Fábián József Kertbarát Kör
Karácsonyi előzetes
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 

December 18. szerda 16 órától 
Vörösberényi nyugdíjas klub programja 
Zenés ünnepi karácsonyi műsor
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 

December 21-22. szombat-vasárnap
Almádi Advent
Helyszín: Városház tér
Szervező: Turisztikai Egyesület Balatonalmádi

December 21. szombat 15 órától 
Cimbora Karácsony
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 

December 22. vasárnap 16 óra
Almádi városi karácsony 
Egy tál meleg étellel, forralt borral, forró teával. 
Helyszín: Pannónia 
 
December 23. hétfő 16 órától 
Vörösberényi Polgári Olvasó Kör  
Mindenki karácsonya című rendezvénye
Helyszín: Ady tér, berényi kisposta előtti tér
Forralt bor és forró tea és egy kis ajándék

December 31. kedd 19 óra 
Szilveszteri batyus bál - tűzijátékkal, tombolával, 
éjféli virslivel
Helyszín: Pannónia
Asztalfoglalás: 88/542-515, vagy személyesen a Pan-
nónia portáján.

December 31. kedd 19 órától 
Vörösberényi Nyugdíjas Klub Szilveszteri bálja. 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

A Pannónia december 23-tól 30-ig valamint január 
1-től 5-ig zárva tart.
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Közlemény
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 

balatonalmádi 2295/5 helyrajzi számú, természetben a 8220 Bala-
tonalmádi, Szent István sétány 4-6. szám alatti Wesselényi-strand 
nyugati oldalán megépítendő nettó 64,11 m2 alapterületű 1. sz. 
büfé és a hozzátartozó 119,4 m2 területű fedett teraszok és a net-
tó 64,11 m2 alapterületű 2. sz. büfé és a hozzátartozó 119,4 m2 te-
rületű fedett teraszok

bérbeadására nyílt egyfordulós pályázatot ír ki.
A pályázatok benyújtási határideje: legkésőbb 2013. november 

25-én, hétfőn délelőtt 11.00 óráig.
Érdeklődni a 88/542-445-ös telefonszámon, személyesen ügy-

félfogadási időben, vagy a pmhivatal@balatonalmadi.hu e-ma-
il címen lehet. A részletes pályázati feltételek átvehetők a Bala-
tonalmádi Közös Önkormányzati Hivatalban, (8220 Balatonalmá-
di, Széchenyi sétány 1.) ügyfélfogadási időben a 43. számú irodá-
ban 2013. október 25-től, vagy letölthetők a www.balatonalmadi.
hu internetes honlapról. 

Almádi Advent
2013. december 7-8; 14-15; 21-22.

Adventi gyerkőc programok, bábszínház, karácsonyi ajándék 
és fenyődísz barkácsoló, tűzgyújtás, kézműves vásár, méz és pék-
sütemény, helyi termékek, forralt bor, meleg tea és finom ételek 
várják az Almádi Adventi Vásárra látogatókat. Készüljünk együtt 

meghitt hangulatban a közelgő ünnepre!
Helyszín: Városház tér

Adventi készülődés
ÜNNEPÉLYES KÖSZÖNTŐ, MEGNYITÓ

KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ: ASZTAL ÉS AJTÓDÍSZ KÉSZÍTÉSE
(az adventi díszek kellékei a helyszínen megvásárolhatóak)

MÉZESKALÁCS DÍSZÍTÉSE

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt,  
kicsit és nagyot, a város apraját és nagyját! 

Időpont: 2013. nov. 30. szombat 15 óra
Helyszín:  

Balatonalmádi, Pannónia Kulturális Központ
Információ: Ficsórné Móni 70/379-7672

Köszöntőt mond és áldást ad Niederhoffer Zoltán és Faust Gyula 
református lelkipásztor. Közreműködnek az ezen alkalomra alakult 
énekkarok és zenekarok,

énekes és hangszeres szólisták, valamint további előadóművészek. 
A belépés ingyenes, perselybe helyezett adományaikat hálás szívvel 
köszönjük.

További adományokat szívesen fogadunk a lelkészi hivatalokban, 
avagy gyülekezetünk OTP BANK NYRT.-nél fenntartott számlájára. 
Számlaszámunk 11748083-2002-0244. A közlemény rovatba szíves-
kedjenek feltüntetni, hogy „Adomány az ORGONA javára.

További információk: Varga Áron főszervező, 20/292-69-26, 
vargaaron357@gmail.com, Faust Gyula lelkipásztor, 30/228-29-66, 
faust.gyula@upcmail.hu

Médiatámogatóink:

Szeretettel meghívjuk önt és kedves családját

a Vörösberényi Református Erődített Templom (balra)  
leendő orgonájáért szervezett

3. jótékonysági koncertre,
amelyet 2013. november 23-án, 

szombaton, 18 órai kezdettel tartunk

a Veszprémi Református Nagytemplomban (jobbra).
8200 Veszprém, Dózsa György utca 22.

Ne a hóban, csillagokban
Ne ünnepi foszlós kalácson
Ne díszített fákon,
Hanem a szívekben legyen  K A R Á -
CSONY!

Teljesítménytúrák 
B.almádiban és környékén (körtúrák) December 14. szombaton
1. Csilla Séta – 6 km, 2. Vödörvölgyi Mikulás – 15 km
Indítás: 8-10 óra között, beérkezés 14.30-ig. Indító: 1-2: Pannó-

nia, 2: Szentkirályszabadja Általános Iskola. Rendező: Bauxitkuta-
tó TSE. Nevezési díj: 1: 100 Ft, 2: 300 Ft (diákoknak, igazolt termé-
szetjáróknak 200 Ft)

ONYX
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Pitti Katalin előadása
Helyszín: Pannónia

November 23. szombat 16.30 órától 
Mandulás Táncház kicsiknek nagyoknak élő zenére. 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

November 27. szerda 16 órától 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB  
PROGRAMJA 
Zenés születésnapi rendezvény 
(Hírességek mesélnek). 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

November 29. péntek 17-19 óra között
Szülők iskolája 
Helyszín: Pannónia. 
Szervező: Baba-Mama Klub

November 30. szombat 15 órától
Adventi készülődés 
Helyszín: Pannónia, szervező: NABE
Kapcsolat: Ficsorné Móni, 70/379-7672

November 30. szombat 19 órától 
Fábián József Kertbarát Kör hagyományos Kata-
lin bálja. 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

December 1. vasárnap 16 órakor
Gyertyagyújtás - Adventköszöntés a betlehemnél
Helyszín: Pannónia előtti szabad terület

December 5. csütörtök 18.30 órától
Jobbik Lakossági Fórum. 
Helyszín: Pannónia

December 6. péntek délelőtt és délután 
Vörösberényi Polgári Olvasó Kör Mikulásjárása.

December 6. péntek 16 óra 
Mikulás váró játszóház és mikulás színház
Érkezik a MIKULÁS és szétosztja ajándékát! 
Helyszín: Pannónia

December 7-8. szombat-vasárnap
Almádi Advent
Adventi gyerkőc programok, bábszínház, karácsonyi 
ajándék és fenyődísz barkácsoló, tűzgyújtás, kézmű-
ves vásár, méz és péksütemény, helyi termékek, for-
ralt bor, meleg tea és finom ételek várják az Almá-
di Adventi Vásárra látogatókat. Készüljünk együtt 
meghitt hangulatban a közelgő ünnepre!
Helyszín: Városház tér

December 7. szombat 15 órától 
Vörösberényi Polgári Olvasó Kör  
Adventi Játszóháza. 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 

December 7. szombat 
Zenés advent – Meglepetés sztárvendéggel 
Helyszín: Pannónia

December 11. szerda 16 órától 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB  
PROGRAMJA 
Süti party
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 

December 13. péntek
LUCA-NAPI JÁTSZÓHÁZ
Helyszín: Pannónia

December 14-15. szombat-vasárnap 
Almádi Advent
Helyszín: Városház tér
Szervező: Turisztikai Egyesület Balatonalmádi

December 14. szombat 16.30 órától 
Mandulás Táncház kicsiknek, nagyoknak élő ze-
nére
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 

December 14. szombat 17 óra
Barátság-Művészet
Molnár C. Pál és Kontuly Béla emlékkiállítása 
Helyszín: Pannónia

December 15. vasárnap 17 óra
Karácsonyváró Koncert
Balatonalmádi Város Vegyeskarának koncertje
Helyszín: Pannónia

December 16. hétfő 18 órától 
Fábián József Kertbarát Kör
Karácsonyi előzetes
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 

December 18. szerda 16 órától 
Vörösberényi nyugdíjas klub programja 
Zenés ünnepi karácsonyi műsor
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 

December 21-22. szombat-vasárnap
Almádi Advent
Helyszín: Városház tér
Szervező: Turisztikai Egyesület Balatonalmádi

December 21. szombat 15 órától 
Cimbora Karácsony
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 

December 22. vasárnap 16 óra
Almádi városi karácsony 
Egy tál meleg étellel, forralt borral, forró teával. 
Helyszín: Pannónia 
 
December 23. hétfő 16 órától 
Vörösberényi Polgári Olvasó Kör  
Mindenki karácsonya című rendezvénye
Helyszín: Ady tér, berényi kisposta előtti tér
Forralt bor és forró tea és egy kis ajándék

December 31. kedd 19 óra 
Szilveszteri batyus bál - tűzijátékkal, tombolával, 
éjféli virslivel
Helyszín: Pannónia
Asztalfoglalás: 88/542-515, vagy személyesen a Pan-
nónia portáján.

December 31. kedd 19 órától 
Vörösberényi Nyugdíjas Klub Szilveszteri bálja. 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

A Pannónia december 23-tól 30-ig valamint január 
1-től 5-ig zárva tart.
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Közlemény
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 

balatonalmádi 2295/5 helyrajzi számú, természetben a 8220 Bala-
tonalmádi, Szent István sétány 4-6. szám alatti Wesselényi-strand 
nyugati oldalán megépítendő nettó 64,11 m2 alapterületű 1. sz. 
büfé és a hozzátartozó 119,4 m2 területű fedett teraszok és a net-
tó 64,11 m2 alapterületű 2. sz. büfé és a hozzátartozó 119,4 m2 te-
rületű fedett teraszok

bérbeadására nyílt egyfordulós pályázatot ír ki.
A pályázatok benyújtási határideje: legkésőbb 2013. november 

25-én, hétfőn délelőtt 11.00 óráig.
Érdeklődni a 88/542-445-ös telefonszámon, személyesen ügy-

félfogadási időben, vagy a pmhivatal@balatonalmadi.hu e-ma-
il címen lehet. A részletes pályázati feltételek átvehetők a Bala-
tonalmádi Közös Önkormányzati Hivatalban, (8220 Balatonalmá-
di, Széchenyi sétány 1.) ügyfélfogadási időben a 43. számú irodá-
ban 2013. október 25-től, vagy letölthetők a www.balatonalmadi.
hu internetes honlapról. 

Almádi Advent
2013. december 7-8; 14-15; 21-22.

Adventi gyerkőc programok, bábszínház, karácsonyi ajándék 
és fenyődísz barkácsoló, tűzgyújtás, kézműves vásár, méz és pék-
sütemény, helyi termékek, forralt bor, meleg tea és finom ételek 
várják az Almádi Adventi Vásárra látogatókat. Készüljünk együtt 

meghitt hangulatban a közelgő ünnepre!
Helyszín: Városház tér

Adventi készülődés
ÜNNEPÉLYES KÖSZÖNTŐ, MEGNYITÓ

KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ: ASZTAL ÉS AJTÓDÍSZ KÉSZÍTÉSE
(az adventi díszek kellékei a helyszínen megvásárolhatóak)

MÉZESKALÁCS DÍSZÍTÉSE

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt,  
kicsit és nagyot, a város apraját és nagyját! 

Időpont: 2013. nov. 30. szombat 15 óra
Helyszín:  

Balatonalmádi, Pannónia Kulturális Központ
Információ: Ficsórné Móni 70/379-7672

Köszöntőt mond és áldást ad Niederhoffer Zoltán és Faust Gyula 
református lelkipásztor. Közreműködnek az ezen alkalomra alakult 
énekkarok és zenekarok,

énekes és hangszeres szólisták, valamint további előadóművészek. 
A belépés ingyenes, perselybe helyezett adományaikat hálás szívvel 
köszönjük.

További adományokat szívesen fogadunk a lelkészi hivatalokban, 
avagy gyülekezetünk OTP BANK NYRT.-nél fenntartott számlájára. 
Számlaszámunk 11748083-2002-0244. A közlemény rovatba szíves-
kedjenek feltüntetni, hogy „Adomány az ORGONA javára.

További információk: Varga Áron főszervező, 20/292-69-26, 
vargaaron357@gmail.com, Faust Gyula lelkipásztor, 30/228-29-66, 
faust.gyula@upcmail.hu

Médiatámogatóink:

Szeretettel meghívjuk önt és kedves családját

a Vörösberényi Református Erődített Templom (balra)  
leendő orgonájáért szervezett

3. jótékonysági koncertre,
amelyet 2013. november 23-án, 

szombaton, 18 órai kezdettel tartunk

a Veszprémi Református Nagytemplomban (jobbra).
8200 Veszprém, Dózsa György utca 22.

Ne a hóban, csillagokban
Ne ünnepi foszlós kalácson
Ne díszített fákon,
Hanem a szívekben legyen  K A R Á -
CSONY!

Teljesítménytúrák 
B.almádiban és környékén (körtúrák) December 14. szombaton
1. Csilla Séta – 6 km, 2. Vödörvölgyi Mikulás – 15 km
Indítás: 8-10 óra között, beérkezés 14.30-ig. Indító: 1-2: Pannó-

nia, 2: Szentkirályszabadja Általános Iskola. Rendező: Bauxitkuta-
tó TSE. Nevezési díj: 1: 100 Ft, 2: 300 Ft (diákoknak, igazolt termé-
szetjáróknak 200 Ft)

ONYX



ALMÁDI ÚJSÁG 2013. november

Azért nem lehet véletlen, hogy egyre több, érzékeny lelkű, igényes 
művész annyira beleszeret városunkba, hogy gondol egy nagyot és 
rövid időn belül családjával együtt állandó bejelentett lakossá válik 
Balatonalmádiban. 

Így tett mintegy három évvel ezelőtt Pribojszki Mátyás is, aki 
annak idején Budapest agglomerációjában keresett ugyan  új 
otthont, ám amikor veszprémi fellépése kapcsán egy szép na-
pos februári reggelen elfogyasztotta kávéját és hozzá némi ha-
rapnivalót barátja öreghegyi házának teraszán, kicsit körülnézett 
és tétovázás nélkül meghozta döntését, itt akar lakni. Elhatáro-
zását tett követte, rövidesen vásárolt egy gazos telket, szépen ki-
pucolta, épített rá egy kicsi házat, ahova hamarosan be is költö-
zött a családjával és ma már hivatalosan is balatonalmádi lakos-
nak vallja magát.

A nemzetközi zenei életben jól ismert művész többször lépett 
már fel választott új városában, hallhattuk/láthattuk őt a Borhé-
ten, a Pálinkafesztiválon, közös fellépése volt Charlie-val a Kultu-
rális Központban és természetesen megszólalt Kajári Gyula barátjá-
nak Lounge nevű kávézójában is. 

Jelenleg izgatottan készül november 23-ára, mert Bill Barrett és 
Ryan Donohue amerikai blues zenészek közreműködésével a Mag-
tár Borok és Rendezvények Házában tartja legújabb, „Treat” c. le-
mezének bemutató koncertjét „Első Almádi Blues-Ünnep” címmel.

Mivel e sorok írójának finoman szólva is csekély a zenei műveltsé-
ge és véletlenül sem szeretne ebben a műfajban saját szavaival fogal-
mazni, szemezgessünk kicsit Mátyással kapcsolatban a szaksajtóból.

„Pribojszki Mátyás a hazai könnyűzenei élet kiválóságainak le-
mezein és koncertjein is rendszeresen meghívott vendég, így az el-
múlt években olyan nagyszerű előadókkal játszott együtt, mint a 
Quimby, a Magna Cum Laude, Tóth Vera, Caramel, Bartók Esz-
ter, Pély Barna, Szabó Eszter, Kontor Tamás, a Club 54, a Unisex, 
a Kowalsky meg a Vega, Dévényi Ádám, a KFT valamint a Hobo 
Blues Band. A nemzetközi fellépéseken pedig olyan világsztárokkal, 
mint Charlie Musselwhite, Bob Margolin, Duke Robillard, Otis 

Bemutatkozás Krónika
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Portré Pribojszki Mátyásról Irodalom (megye) határok nélkül
Mit is csinál egy könyvtáros azon kívül, hogy fáradhatatlanul 

népszerűsíti könyvtárának hagyományos és megújuló szolgáltatása-
it? Természetesen gondoskodik ragyogó napsütésről, lelki, szellemi 
és ízletes táplálékról, meglepetés ajándékkönyvről, jókedvről, hogy 
az Országos Könyvtári Napok keretében, október 12-én Siófokra 
kiránduló könyvbarátoknak felejthetetlen élményben legyen része. 

Első úti célunk a település szívében épült Balatoni Regionális Tör-
téneti Kutatóintézet Könyvtára volt, ahol nagy szeretettel fogadtak és 
kalauzoltak bennünket. A megújult főtéren magasodó épületet a XXI. 
század igényeinek megfelelően alakították ki, nem kevés pénzből. A 
gazdag – 180 000 feletti – dokumentumgyűjtemény nyújtotta lehető-
ség mellett programjaik a kikapcsolódást, feltöltődést, az emberi kap-
csolatok erősítését, a közösségteremtést szolgálják. Gazdag helytörténe-
ti gyűjteményük némely adományozójával, így a József Attila-díjas író-
val, publicistával, Sárközi Mátyással, gyümölcsöző kapcsolatot ápolnak, 
gyakori vendégük. A tágas belső terek változatos rendezvények megtar-
tására alkalmasak. Látogatásunk alatt a gyerekek kézműves foglalkozá-
son, a felnőttek a balatoni halászatról szóló filmvetítésen vehettek részt.

A könyvtárhoz tartozik a világhírű operett szerző, Kálmán Imre 
szülőháza, ahol a korabeli Siófok múlt századot idéző hangulata, 
és a lelkes idegenvezetés mellett a rejtett hangszórókból sugárzott 
népszerű melódiák vártak ránk. Végigsétálva a zeneszerzőről elneve-
zett promenádon, máris a mólóhoz értünk, ahol nagy egyetértésben 
nyugtáztuk, milyen szép is szemben az északi part. 

Az ebédet hol másutt költöttük volna el, mint a Kálmán étterem-
ben, ahol még a válogatósabb gyerekek is jóízűen befaltak mindent. 

Természetesen jutott idő a Siófokot jelképező víztorony látoga-
tására is. A 45 m magas építmény 2012-ben, építésének 100. év-
fordulóján újult meg. A kilátást biztosító szintekre panorámalifttel 
juthatunk fel, ahonnan lélegzetelállító balatoni látvány tárul elénk. 

A felső rész különlegessége, hogy forgásának köszönhetően, akár 
ülve is lehetőségünk van a teljes körpanoráma megtekintésére.

Köszönjük ezt a szép, fényes napot, könyv- és könyvtárbarát üd-
vözlettel. Réthy Kata

Anyanyelvünkről
Nem kellemes a november;
sétálgatni senki sem mer;
kell a bakancs meg az ernyő,:
gyülekezik a sok felhő. 

Kossuth rádió: Tetten ért szavak c. műsora – 2012. 04. 12.
Vezeti Balázs Géza

Kedves hallgatóim! A fogalmazásokban gyakori hiba a fölösleges 
szó, szóismétlés, a kötőszók helytelen használata, de még a magyar 
és az idegen szavak nem pontos ismerete is. Ma erre hívja fel a fi-
gyelmet Láng Miklós.

Tanulmányaik során mintegy 179 német rákos nőt ismertek meg. 
Ha tudjuk, hogy a megvizsgáltak száma 179, akkor nincs helye a 
mintegy határozószónak.

Az természetesen azonban még nem jelenti a folyamat végét. Mind-
nyájan érezzük, hogy a mondat sántít, mert az azonban kötőszó nincs 
a helyén. Az azonban és a de kötőszó a mondat elején egyenértékű: de 
ez nem jelenti, vagy: azonban ez nem jelenti. Vigyázzunk, ha az azon-
ban nem a mondat elején van. A Nyelvművelő Kéziszótár szerint, ha a 
szembenállás forog fenn, nem állhat elől az azonban: mindenki elége-
dettnek látszott, azonban nekem komoly kifogásaim voltak. Helyesen: 
nekem azonban…, mert szemben vagyok állítva a többiekkel.

Találtam néhány olyan szöveget is, amelyben valamilyen szó, fo-
galom a fogalmazó ismereteinek hiányosságára utal: Egy idegbeteg 
asszony agyonverte a lányát, akit a mentők kórházba szállítottak. Az 
eset szomorú, még akkor is, ha nem agyonverésről, hanem csak el-
verésről, megverésről van szó. Akit agyonvertek, az meghalt.

Utcai padon ülök a barátommal. Elmegy mellettünk egy jelleg-
zetes öltözékű ember. Barátom megjegyzi: nem szeretem a csuhéso-
kat. Felvilágosítom, hogy a csuhé az a kukoricacső héja; aki elment, 
az csuhát viselt, vagyis a szerzetesi öltözetet.

Egy újságcikkben azt olvasom, hogy A Házban túl sok a képvise-
lő. Nálunk nagyobb országokban aránylag sokkal kevesebb a parla-
menterek száma. A Magyar értelmező kéziszótár ezt írja: Parlamen-
ter: Tárgyalás végett az ellenséghez fehér zászlóval küldött, fegyvert 
nem viselő katonai személy. Micsoda különbség!

A megbeszélésen részt vettek a Varsói szerződés néhai tagjai. A 
szerződés egykori tagjai jó egészségben vannak, nem haltak meg, 
nem szűntek meg létezni, mint azt a néhai szó jelenti.

A pap lakását kirabolták, de magának az egyházfinak nem esett bán-
tódása. A fogalmazó nem tudta, hogy az egyházfi a lelkész segítője. Pél-
dául ő harangoz, tartja rendben a templomot, segíti a pap munkáját.

Nagy lábravaló vásár! Minden cipő 20 %-os engedménnyel! Az a 
bökkenő, hogy lábravalónak csak tréfásan lehet nevezni a cipőt. A 
régebbi magyar nyelvben, a hagyományos nyelvhasználatban a láb-
ravaló egyébként az alsónadrág, a gatya megnevezése.

Gondatlan fogalmazásra vallanak a fölösleges szóismétlések: Kü-
lönösen megkapó látvány a kristálytiszta víztükörben visszatükröző-
dő csúcsok látványa. Ebben a mondatban kétszer szerepel a látvány 
és a tükör szó; fogalmazzuk meg szebben, szóismétlések nélkül: Kü-
lönösen megkapó a vízben visszatükröződő csúcsok látványa. 

Három a kislány! Kislányom későn érkezett haza, mert a kislányom 
bulizott, pedig ez nem kislánynak való! Küldjünk el két kislányt eb-
ből a mondatból, és még hiányozni sem fognak: Későn érkezett haza a 
kislányom; azt mondta, hogy bulizott, ami pedig még nem neki való.

Ha ennyi és ennyiféle hibát talál a médiában egy botcsinálta nyel-
vész, mennyit találhatnak a szakemberek? – kérdezi Láng Miklós 
Balatonalmádiból. lang.miklos@chello.huA siófoki könyvtár látványos teraszán

Grand, Howard Tate, Paul Lamb, Andy J. Forest, Herbie Goins, 
Ian Siegal, Enrico Crivellaro, Mike Sponza, illetve Jean–Jacques 
Milteau, aki a zenekar „Flavours” c. lemezének ajánlójában, Mátyás 
stílusteremtő játékát méltatja.

Pribojszki Mátyás az elmúlt 20 évben több, mint 30 országban 
lépett fel zenekaraival. 1997-ben a németországi szájharmonika vi-
lágbajnokságon megkapta a legmagasabb szintű minősítést. Tizen-
két év múlva már ő volt az egyik zsűritag, valamint fellépő mű-
vész a trossingeni szájharmonika vb-n, majd 2011-ben az észtorszá-
gi Baltic-Nordic szájharmonika fesztiválon. Pribojszki Mátyás je-
lenleg az egyik legismertebb kortárs magyar szájharmonikás Euró-
pában: az elmúlt közel 20  évben, mintegy 30 országban lépett fel 
zenekaraival. Mátyás 1994-2003 között a nemzetközi szinten is si-
keres Blues Fools alapító/énekes-szájharmonikás frontembereként 
itthon elsősorban a blues-rajongók körében vált népszerűvé, majd 
az elmúlt 10 évben zenekarával a Pribojszki Mátyás Band-del, az 
igényes hangszeres élőzenét kedvelő, jóval szélesebb közönség szá-
mára is bemutatkozott. A csapat tagjai olyan kiváló jazz/blues mu-
zsikusok, akiket a saját hangszerükön az itthoni legjobbak között 
tartanak számon: Pribojszki Mátyás-szájharmonika, ének, Kovács 
Erik-zongora, Molnár Dániel-dob, Szász Ferenc-gitár, Eckert Er-
vin-basszusgitár

„Pribojszki Mátyás egyike azon kevés magyar muzsikusoknak, aki 
igazán jól és egyéni módon szájharmonikázik. Nem csak új színt 
és megszólalást hozott a hazai blueséletbe, de zenéjével azokat is 
képes megszólaltatni, akiket amúgy ez a műfaj elvétve kavar fel.” 
(Jávorszky Béla Szilárd – író, zenei szakújságíró).”

Remélem, sikerült fentiekkel kedvet csinálnom a lemezbemuta-
tóhoz, és november 23-án a Magtárban sok kedves olvasóval együtt 
fogjuk élvezni Mátyás és zenekarának a Pribojszki Mátyás Band-nek 
új lemezbemutató koncertjét.

Bővebb információ, biográfia, zenék, lemezek, videók, a hivatalos 
oldalon letölthetők: www.pribojszki.hu

 Szolga Mária

Pribojszki Mátyás igazán jól és egyéni módon szájharmonikázik
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Azért nem lehet véletlen, hogy egyre több, érzékeny lelkű, igényes 
művész annyira beleszeret városunkba, hogy gondol egy nagyot és 
rövid időn belül családjával együtt állandó bejelentett lakossá válik 
Balatonalmádiban. 

Így tett mintegy három évvel ezelőtt Pribojszki Mátyás is, aki 
annak idején Budapest agglomerációjában keresett ugyan  új 
otthont, ám amikor veszprémi fellépése kapcsán egy szép na-
pos februári reggelen elfogyasztotta kávéját és hozzá némi ha-
rapnivalót barátja öreghegyi házának teraszán, kicsit körülnézett 
és tétovázás nélkül meghozta döntését, itt akar lakni. Elhatáro-
zását tett követte, rövidesen vásárolt egy gazos telket, szépen ki-
pucolta, épített rá egy kicsi házat, ahova hamarosan be is költö-
zött a családjával és ma már hivatalosan is balatonalmádi lakos-
nak vallja magát.

A nemzetközi zenei életben jól ismert művész többször lépett 
már fel választott új városában, hallhattuk/láthattuk őt a Borhé-
ten, a Pálinkafesztiválon, közös fellépése volt Charlie-val a Kultu-
rális Központban és természetesen megszólalt Kajári Gyula barátjá-
nak Lounge nevű kávézójában is. 

Jelenleg izgatottan készül november 23-ára, mert Bill Barrett és 
Ryan Donohue amerikai blues zenészek közreműködésével a Mag-
tár Borok és Rendezvények Házában tartja legújabb, „Treat” c. le-
mezének bemutató koncertjét „Első Almádi Blues-Ünnep” címmel.

Mivel e sorok írójának finoman szólva is csekély a zenei műveltsé-
ge és véletlenül sem szeretne ebben a műfajban saját szavaival fogal-
mazni, szemezgessünk kicsit Mátyással kapcsolatban a szaksajtóból.

„Pribojszki Mátyás a hazai könnyűzenei élet kiválóságainak le-
mezein és koncertjein is rendszeresen meghívott vendég, így az el-
múlt években olyan nagyszerű előadókkal játszott együtt, mint a 
Quimby, a Magna Cum Laude, Tóth Vera, Caramel, Bartók Esz-
ter, Pély Barna, Szabó Eszter, Kontor Tamás, a Club 54, a Unisex, 
a Kowalsky meg a Vega, Dévényi Ádám, a KFT valamint a Hobo 
Blues Band. A nemzetközi fellépéseken pedig olyan világsztárokkal, 
mint Charlie Musselwhite, Bob Margolin, Duke Robillard, Otis 

Bemutatkozás Krónika
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Portré Pribojszki Mátyásról Irodalom (megye) határok nélkül
Mit is csinál egy könyvtáros azon kívül, hogy fáradhatatlanul 

népszerűsíti könyvtárának hagyományos és megújuló szolgáltatása-
it? Természetesen gondoskodik ragyogó napsütésről, lelki, szellemi 
és ízletes táplálékról, meglepetés ajándékkönyvről, jókedvről, hogy 
az Országos Könyvtári Napok keretében, október 12-én Siófokra 
kiránduló könyvbarátoknak felejthetetlen élményben legyen része. 

Első úti célunk a település szívében épült Balatoni Regionális Tör-
téneti Kutatóintézet Könyvtára volt, ahol nagy szeretettel fogadtak és 
kalauzoltak bennünket. A megújult főtéren magasodó épületet a XXI. 
század igényeinek megfelelően alakították ki, nem kevés pénzből. A 
gazdag – 180 000 feletti – dokumentumgyűjtemény nyújtotta lehető-
ség mellett programjaik a kikapcsolódást, feltöltődést, az emberi kap-
csolatok erősítését, a közösségteremtést szolgálják. Gazdag helytörténe-
ti gyűjteményük némely adományozójával, így a József Attila-díjas író-
val, publicistával, Sárközi Mátyással, gyümölcsöző kapcsolatot ápolnak, 
gyakori vendégük. A tágas belső terek változatos rendezvények megtar-
tására alkalmasak. Látogatásunk alatt a gyerekek kézműves foglalkozá-
son, a felnőttek a balatoni halászatról szóló filmvetítésen vehettek részt.

A könyvtárhoz tartozik a világhírű operett szerző, Kálmán Imre 
szülőháza, ahol a korabeli Siófok múlt századot idéző hangulata, 
és a lelkes idegenvezetés mellett a rejtett hangszórókból sugárzott 
népszerű melódiák vártak ránk. Végigsétálva a zeneszerzőről elneve-
zett promenádon, máris a mólóhoz értünk, ahol nagy egyetértésben 
nyugtáztuk, milyen szép is szemben az északi part. 

Az ebédet hol másutt költöttük volna el, mint a Kálmán étterem-
ben, ahol még a válogatósabb gyerekek is jóízűen befaltak mindent. 

Természetesen jutott idő a Siófokot jelképező víztorony látoga-
tására is. A 45 m magas építmény 2012-ben, építésének 100. év-
fordulóján újult meg. A kilátást biztosító szintekre panorámalifttel 
juthatunk fel, ahonnan lélegzetelállító balatoni látvány tárul elénk. 

A felső rész különlegessége, hogy forgásának köszönhetően, akár 
ülve is lehetőségünk van a teljes körpanoráma megtekintésére.

Köszönjük ezt a szép, fényes napot, könyv- és könyvtárbarát üd-
vözlettel. Réthy Kata

Anyanyelvünkről
Nem kellemes a november;
sétálgatni senki sem mer;
kell a bakancs meg az ernyő,:
gyülekezik a sok felhő. 

Kossuth rádió: Tetten ért szavak c. műsora – 2012. 04. 12.
Vezeti Balázs Géza

Kedves hallgatóim! A fogalmazásokban gyakori hiba a fölösleges 
szó, szóismétlés, a kötőszók helytelen használata, de még a magyar 
és az idegen szavak nem pontos ismerete is. Ma erre hívja fel a fi-
gyelmet Láng Miklós.

Tanulmányaik során mintegy 179 német rákos nőt ismertek meg. 
Ha tudjuk, hogy a megvizsgáltak száma 179, akkor nincs helye a 
mintegy határozószónak.

Az természetesen azonban még nem jelenti a folyamat végét. Mind-
nyájan érezzük, hogy a mondat sántít, mert az azonban kötőszó nincs 
a helyén. Az azonban és a de kötőszó a mondat elején egyenértékű: de 
ez nem jelenti, vagy: azonban ez nem jelenti. Vigyázzunk, ha az azon-
ban nem a mondat elején van. A Nyelvművelő Kéziszótár szerint, ha a 
szembenállás forog fenn, nem állhat elől az azonban: mindenki elége-
dettnek látszott, azonban nekem komoly kifogásaim voltak. Helyesen: 
nekem azonban…, mert szemben vagyok állítva a többiekkel.

Találtam néhány olyan szöveget is, amelyben valamilyen szó, fo-
galom a fogalmazó ismereteinek hiányosságára utal: Egy idegbeteg 
asszony agyonverte a lányát, akit a mentők kórházba szállítottak. Az 
eset szomorú, még akkor is, ha nem agyonverésről, hanem csak el-
verésről, megverésről van szó. Akit agyonvertek, az meghalt.

Utcai padon ülök a barátommal. Elmegy mellettünk egy jelleg-
zetes öltözékű ember. Barátom megjegyzi: nem szeretem a csuhéso-
kat. Felvilágosítom, hogy a csuhé az a kukoricacső héja; aki elment, 
az csuhát viselt, vagyis a szerzetesi öltözetet.

Egy újságcikkben azt olvasom, hogy A Házban túl sok a képvise-
lő. Nálunk nagyobb országokban aránylag sokkal kevesebb a parla-
menterek száma. A Magyar értelmező kéziszótár ezt írja: Parlamen-
ter: Tárgyalás végett az ellenséghez fehér zászlóval küldött, fegyvert 
nem viselő katonai személy. Micsoda különbség!

A megbeszélésen részt vettek a Varsói szerződés néhai tagjai. A 
szerződés egykori tagjai jó egészségben vannak, nem haltak meg, 
nem szűntek meg létezni, mint azt a néhai szó jelenti.

A pap lakását kirabolták, de magának az egyházfinak nem esett bán-
tódása. A fogalmazó nem tudta, hogy az egyházfi a lelkész segítője. Pél-
dául ő harangoz, tartja rendben a templomot, segíti a pap munkáját.

Nagy lábravaló vásár! Minden cipő 20 %-os engedménnyel! Az a 
bökkenő, hogy lábravalónak csak tréfásan lehet nevezni a cipőt. A 
régebbi magyar nyelvben, a hagyományos nyelvhasználatban a láb-
ravaló egyébként az alsónadrág, a gatya megnevezése.

Gondatlan fogalmazásra vallanak a fölösleges szóismétlések: Kü-
lönösen megkapó látvány a kristálytiszta víztükörben visszatükröző-
dő csúcsok látványa. Ebben a mondatban kétszer szerepel a látvány 
és a tükör szó; fogalmazzuk meg szebben, szóismétlések nélkül: Kü-
lönösen megkapó a vízben visszatükröződő csúcsok látványa. 

Három a kislány! Kislányom későn érkezett haza, mert a kislányom 
bulizott, pedig ez nem kislánynak való! Küldjünk el két kislányt eb-
ből a mondatból, és még hiányozni sem fognak: Későn érkezett haza a 
kislányom; azt mondta, hogy bulizott, ami pedig még nem neki való.

Ha ennyi és ennyiféle hibát talál a médiában egy botcsinálta nyel-
vész, mennyit találhatnak a szakemberek? – kérdezi Láng Miklós 
Balatonalmádiból. lang.miklos@chello.huA siófoki könyvtár látványos teraszán

Grand, Howard Tate, Paul Lamb, Andy J. Forest, Herbie Goins, 
Ian Siegal, Enrico Crivellaro, Mike Sponza, illetve Jean–Jacques 
Milteau, aki a zenekar „Flavours” c. lemezének ajánlójában, Mátyás 
stílusteremtő játékát méltatja.

Pribojszki Mátyás az elmúlt 20 évben több, mint 30 országban 
lépett fel zenekaraival. 1997-ben a németországi szájharmonika vi-
lágbajnokságon megkapta a legmagasabb szintű minősítést. Tizen-
két év múlva már ő volt az egyik zsűritag, valamint fellépő mű-
vész a trossingeni szájharmonika vb-n, majd 2011-ben az észtorszá-
gi Baltic-Nordic szájharmonika fesztiválon. Pribojszki Mátyás je-
lenleg az egyik legismertebb kortárs magyar szájharmonikás Euró-
pában: az elmúlt közel 20  évben, mintegy 30 országban lépett fel 
zenekaraival. Mátyás 1994-2003 között a nemzetközi szinten is si-
keres Blues Fools alapító/énekes-szájharmonikás frontembereként 
itthon elsősorban a blues-rajongók körében vált népszerűvé, majd 
az elmúlt 10 évben zenekarával a Pribojszki Mátyás Band-del, az 
igényes hangszeres élőzenét kedvelő, jóval szélesebb közönség szá-
mára is bemutatkozott. A csapat tagjai olyan kiváló jazz/blues mu-
zsikusok, akiket a saját hangszerükön az itthoni legjobbak között 
tartanak számon: Pribojszki Mátyás-szájharmonika, ének, Kovács 
Erik-zongora, Molnár Dániel-dob, Szász Ferenc-gitár, Eckert Er-
vin-basszusgitár

„Pribojszki Mátyás egyike azon kevés magyar muzsikusoknak, aki 
igazán jól és egyéni módon szájharmonikázik. Nem csak új színt 
és megszólalást hozott a hazai blueséletbe, de zenéjével azokat is 
képes megszólaltatni, akiket amúgy ez a műfaj elvétve kavar fel.” 
(Jávorszky Béla Szilárd – író, zenei szakújságíró).”

Remélem, sikerült fentiekkel kedvet csinálnom a lemezbemuta-
tóhoz, és november 23-án a Magtárban sok kedves olvasóval együtt 
fogjuk élvezni Mátyás és zenekarának a Pribojszki Mátyás Band-nek 
új lemezbemutató koncertjét.

Bővebb információ, biográfia, zenék, lemezek, videók, a hivatalos 
oldalon letölthetők: www.pribojszki.hu

 Szolga Mária
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Gondolatok egy családban V. 
Egy átlagos hétköznap egy nem átlagos kéthónapos szemével

… hmm, de jót aludtam, látom már a fényeket, de szép … hmm, 
mi ez a furcsa érzés? tudom már … éhes vagyok … anya, gyere már 
… anya, hol vagy? … ANYA!!!! AAAANNNYYYAAAA!!!! … na 
végre, már azt hittem, nem hallod, azért kiabáltam … végre, kel-
lemes meleg a pocakomban … le is hunyom a szemem, míg eszek, 
ez így jó … 

(kis idő múlva) 
… valami furcsát érzek, tudom már … tele a pelus … JAJAJ, 

EZT NEM SZERETEM!! … anya, gyere már … anya, hol vagy? 
… ANYA!!!! AAAANNNYYYAAAA!!!! … na végre, már azt hit-
tem, nem hallod, azért kiabáltam … végre, tiszta pelus …valamit 
hallok, valaki jön … az Andris … de jó, hogy itt vagy, énekelsz ne-
kem … igen, a PálKataPétert, azt nagyon szeretem, de jó, hogy itt 
vagy, Andris 

(kis idő múlva) 
…anya, most hová megyünk, igen, tudom már, a konyhába, 

reggelizni … ugye, nézhetem a fényeket, igen, nézem a fényeket 
… és most, mi ez, már megint öltözni kell… ugyan minek ez a 
sok ruha, meg a sapka … tudom már, sétálunk, de jó! … indulunk 
már? anya, menjünk már … ANYA!!!! AAAANNNYYYAAAA!!!! 
… na végre, már azt hittem, nem hallod, azért kiabáltam … meg 
hogy sosem indulunk már el … de kellemesen ring ez a kocsi, de 
szeretem ezt … 

(kis idő múlva) 
… hmm, de jót aludtam … de már megint ez a morgás a poca-

komban … éhes vagyok, anya … ÉHES VAGYOK!! … ANYA!!!! 
AAAANNNYYYAAAA!!!! … na végre, már azt hittem, nem hallod, 
azért kiabáltam …és végre, van már mit ennem és ugye, majd tiszta 
pelus is lesz, aztán majd alszom egyet megint, jó? … 

(kis idő múlva) 
… hmm, de jót aludtam …és most enni kérek … ANYA!!!! 

AAAANNNYYYAAAA!!!! … na végre, már azt hittem, nem hal-
lod, azért kiabáltam … enni kell mindig, tudod, anya, mert kü-
lönben furcsa érzések vannak a pocakomban … nicsak, kik vannak 
itt? megjöttek a fiúk, az Andris meg apa … de jó, apa fütyörészik 
nekem, ezt nagyon szeretem Andris meg énekel … milyen vicce-
sek ezek a fiúk … de én most már fáradt vagyok, nagyon fáradt … 
anya, hol vagy? … ANYA!!!! AAAANNNYYYAAAA!!!! … na vég-
re, már azt hittem, nem hallod, azért kiabáltam … gyere, segíts ne-
kem aludni … 

(kis idő múlva) 
… hmm, aludtam egy kicsit és nahát, itt vagyok a fürdőszobá-

ban … ez tetszik nekem, tele van fényekkel … tudom már, jön 
a fürdés … hmm, de jó ez a víz … mondd, anya, rugódozhatok 
egy kicsit, igen, szeretek rugódozni … és már ki is szállunk … 
na sebaj, de jöjjünk ide holnap is … és most egy kis olajat kérek, 
ez is nagyon finom … de már megint öltözni … ANYA! EZT 
NEM SZERETEM!!! … és különben is már nagyon fáradt va-
gyok… ANYA!!!! AAAANNNYYYAAAA!!!! … na végre, már azt 
hittem, nem hallod, azért kiabáltam … anya, gyere, segíts ne-
kem aludni! 

„Ki emel, ki emel, ringat engemet?
Kinyitnám még a szemem, de már nem lehet...
Elolvadt a világ, de a közepén
anya ül és ott ülök az ölében én.”
 (Zelk Zoltán) 

JVE

Bemutatkozás
Október utolsó napja a Reformáció emléknapja, ebből az alkalom-

ból kerestem fel a városunkban található Református Presbiteránius 
Egyház gyülekezetének lelkészét, Bagoly Gyulát. 

Akár a „Tiszta udvar, rendes ház” táblát is megérdemelné az ott-
hon, ahol a lelkészen kívül három gyönyörű, jól nevelt kislánya, 
kedves, mosolygós felesége fogad. Vendég is van a háznál: Hazuga 
Nándorné Séllei Éva, a gyülekezet tagja otthonosan mozog a csa-
ládban. Érezni a jó barátság, a szeretet légkörét a falakon belül is. 

A ház alsó szintje közösségi helyiség, itt tartják az Istentiszteletet, 
a rendszeres gyülekezeti közös étkezéseket. Az Egyház önálló kiadá-
sú könyveibe lapozhatok bele, valamint egy tartalmas folyóiratot 
kapok későbbi olvasásra.

Az emeleti szint a családé. Egy meleg tea mellett beszélgetünk:
Mit jelent ez a presbiteriánus jelző az egyház nevében?
Teljes nevünk a Közép-kelet Európai Református Presbiteránius 

Egyház, mivel vannak gyülekezeteink Magyarországon, Erdélyben 
és Kárpátalján is. A presbiteriánus szó pedig a kormányzásra vo-
natkozik, mert zsinat-presbiteri, vagyis testületi kormányzást szeret-
nénk érvényesíteni felekezetünkben. A puritán mozgalom ezt már 
az 1600-as években sürgette a református egyházon belül, de a szat-
márnémeti zsinat 1646-ban ezt elutasította és megerősítette a püs-
pöki rendszert, mivel úgy látta, hogy a helyzet még nem érett meg 
erre. Tehát nem valami új dolgot hangsúlyozunk, hanem csak olya-
nok lábnyomában szeretnénk járni, mint Apáczai Csere János, aki 
Rákóczi fejdelem előtt is felvállalta: „én magam is presbiteránius va-
gyok”.

Mi a gyülekezetük jellegzetessége?
Ha röviden szeretném megfogalmazni, akkor a kegyelem cent-

rikusság lenne. A reformáció Isten kegyelmének hangsúlyozására 
épült. Arról szólt, hogy egyedül a Bibliából ismerhetjük meg Is-
tent, aki egyedül Krisztus érdeméért hajol le hozzánk, akit egyedül 
hit által tudunk elfogadni. Ez pedig egyedül kegyelem által lehetsé-
ges. Aki ezt a kegyelmet megtapasztalja, hisszük, hogy annak az éle-
te örökre megváltozik. 

Milyen üzenetet szeretnének átadni a mai rohanó emberek számára? 
Sokan mondják, hogy hisznek egy Istenben, de ezt az Istent egy tá-

voli Istennek látják, aki igazán nem nagyon törődik ezzel a káosszal, 
ami itt a földön van. Nos, egy ilyen Istenről mi azt mondjuk, hogy 
ő nem lehet Isten. Mert az az Isten, akit mi hirdetünk egy szerető és 
gondoskodó Isten. Igen, lehet vele vitába szállni, lehet nem érteni mi 
miért történik, de alapvetően Isten azért lett emberré, hogy azt a bün-
tetést, amit mi érdemeltünk bűneink miatt, azt elszenvedje és bizo-
nyítsa, hogy szeret. Ennek a szeretetnek az elfogadása pedig egy há-
lából élő embert kell, hogy eredményezzen, különben az egész vallás 
csak félelemből való megfelelni vágyás marad. Ez pedig sem Istennek 
nem tetszik, sem a modern ember számára nem jelent alternatívát.

Milyen szolgálataik vannak? 
Minden érdeklődő részére ingyen Bibliát biztosítunk. Könyve-

ink több gyakorlati témával is foglakoznak, és ezeket szeretettel 
ajánljuk mindenki figyelmébe. Szerveztünk különböző tudomá-
nyos jellegű előadásokat. Nyáron kézműves gyerektábort tartunk 
gyerekek részére, és angol tábort, angolul tanulni vágyók számá-
ra. Természetesen rendszeres alkalmaink, istentiszteleteink, biblia-
óráink, ifjúsági alkalmaink és gyerekalkalmaink is mindenki szá-
mára nyitottak felekezettől függetlenül. Ha pedig valaki szemé-
lyes problémáival, vagy lelki gondozás céljából keres meg minket, 
támogató segítségünkről biztosíthatjuk. Érdeklődők számára rö-
vid személyes bibliai kurzust is indítunk, a Biblia alapigazságai-
nak megvitatására. 

Elérhetőség: bagolygyula@gmail.com 06/30-269-8643

Fotókiállítás Zsömle
A napokban lesz tizennégy éve, hogy magamba zárva őrzöm ezt 

a történetet. Túl fájdalmas emlék, de mivel az akkor haldokló apám 
arcára is csalt egy – talán utolsó – mosolyt, most elmesélem.

Farkasgyepű, hármas kórterem. Apám csontsoványan fekszik az 
ágyában, mondják a nővérek, hogy napok óta egy falatot sem evett. Ő 
csak arra panaszkodik, hogy kényelmetlen a párnája. Felültetjük, én tá-
masztom a hátát, anyám felrázza a párnát, gondosan kettéhajtja, vissza-
fektetjük rá apámat, aki egy grimasszal jelzi, hogy így sem jó. Amikor 
már harmadszor sem sikerült megfelelően elrendezni a tollakat, szere-
pet cserélünk anyámmal. Ő támasztja a hátát, én pedig fogom a párnát, 
és egy karateszerű mozdulattal elfelezem, összehajtom középen. Érzem, 
hogy már nem tudom visszatartani a könnyeimet, ezért szinte úgy do-
bom oda az ágyra   Gyorsan ráfektetem az én erős, határozott, jóképű 
apámból maradt árnyékot, aki felderült arccal súgja oda:

- Így  már jó!
Az ajtóig magamra erőltetett, lassú léptekkel érek el, alig várom, 

hogy a kórház kertjében lévő hatalmas bokrok közé érjek, ahol vég-
re zokoghatok. Időbe telt, mire - minden arcizmomra vigyázva - 
vissza tudtam menni a szobájába.

- Úgy ennék egy zsömlét! – szól apám. 
Zsömlét kell szereznem!
A betegek között hamar híre ment, hogy mit szeretnék, de vasár-

nap lévén mindenki csak a fejét rázza a kérdésemre. Minden zárva, 
legközelebb Pápán  juthatok pékáruhoz.

- A feleségem most készül hazamenni Pápára – szólít meg egy beteg. 
– Ha elviszi, szívesen megmutatja azt a boltot, ami ma is nyitva tart.

- Persze, hogy elviszem, akár a hátamon is! – gondolom magamban, de  
csak egy köszönöm jön  ki a számon, mert a beteg intésére már mellém 
is lépett egy olyan igazi, sokszoknyás, fogatlan, lófarkas cigányasszony, 
amilyet én addig közelről még sosem láttam. Megremegett a lábam. Vele 
menjek Pápáig a hosszú, erdei úton, ahol csak elvétve van forgalom? Vagy 
menjek vissza  a kórterembe tehetetlenül széttárva a kezem? 

Inkább induljunk ketten a városba!
Útközben egy szót sem szólunk egymáshoz, lassan telik az idő, 

mire megérkezünk a bolthoz. Kísérőm kiszáll, és határozott léptek-
kel benyit a bolt ajtaján, zavartan követem.

- Zsömlét keresünk! – szólt az asszony a kiszolgálóhoz, aki a töb-
bes számot hallva kérdő tekintettel nézett rám.

- Igen! – válaszolok határozottan. – Zsömlét keresünk! – Hangsú-
lyommal éreztettem, hogy mi ketten bizony együtt vagyunk.

- Nem tudok adni, de tej az még van! – tüsténkedik a kereskedő.
Megyünk tovább. A város túlsó végén járunk, de ott sincs már 

zsemle. Az asszony konokul kitart mellettem, de hiába, sehol nem 
járunk sikerrel. Végül hazáig viszem.

A kórház felé, hirtelen, az út szélén egy benzinkút bukkan elő. 
Hoppá! Szinte berontok az ajtón, s futok a pultig.

- Kettő rántott húsos zsemlét kérek! – mondom boldogan. Bá-
nom is én, hogy nem ropogós. De zsemle. Kiszedem a húst, és már 
indulok is Farkasgyepűre.

- Hol voltál ilyen sokáig? – kérdi apám valahogy úgy, mint ahogy 
régen számon kért, ha késtem. Majd hirtelen ellágyul:

- Már úgy féltem, hogy bajod esett, hogy elment a kedvem az 
evéstől is.

- Papa, ha ezt most nem eszed meg itt előttem, bekereteztetem, és 
kirakom az ágyad fölé!

Elmeséltem neki, mi történt. Hálásan elmosolyodott, megpróbált 
kicsit feljebb ülni az ágyban, de már csak annyi ereje volt, hogy vé-
kony, kiszáradt bőrű kezét nyújtotta a zsemléért.

Boldogan hittem el neki, hogy nagyon finom volt az a két falat, 
amit végül megevett belőle. Szolga Mária

Festményből kötszert? 
Kérem, olvassák végig az alábbi rövid cikket, és máris értelmet 

nyer ez az első hallásra szokatlannak tűnő cím. 
Beke G. László személyes okokból egyik festményét jótékony cél-

ra ajánlotta fel, hogy az alkotás eladási árával a balatonkenesei székhe-
lyű, de regionálisan működő Hospice Szolgálatnak segíthessen. 

A kiállítás után, lakásán kerestem fel Török Mónikát, az Alapít-
vány Balatonalmádiban élő szakdolgozóját. 

Nem tudom, mire számítottam, de nagyon meglepődtem, hogy 
egy ennyire szép, mosolygós, kedves, fiatal hölgy nyit ajtót. Beszél-
getésünk első két mondatában kirajzolódik az ő feltétlen elkötele-
zettsége az utolsó stádiumban lévő rákbetegek iránt. 

Témája miatt akár nehéz is lehetne a beszélgetés, de Mónikával 
nem az. Szeretetettel mesél a munkájáról, a haldoklókról és a hoz-
zátartozókról. Házhoz megy, kötöz, táplál, infúziót cserél, vigasz-
tal, és amikor eljön az utolsó óra, akár éjszaka is útnak indul, hogy 
csendben, alázattal nyújtsa kezét az elmenőnek. A másik kezébe az 
itt maradottak kapaszkodhatnak. Vallja, hogy nekik a legnehezebb 
ez az időszak, hiszen a haldokló már jó ideje egy másik dimenzióban 
várja a megváltást. Neki elhiszem, hogy ez így van. 

Könnyeimet leküzdve vissza kell térnem a materiális világba, és 
szembesülnöm kell a tényekkel: van olyan beteg, akinek nem telik 
kötszerre, gyógyszerre, tápszerre, pelenkára. Sokszor csak Mónika 
segítségével jutnak ezekhez az alapszükségletet képező termékekhez, 
mert megvásárlásuk elérhetetlen luxust jelent a családnak. 

A felajánlott festmény még várja gazdáját. Vételárából a művész 
kívánságára kötszereket kap az Alapítvány. 

Sajnos a rászorulók nem tudják, hogy Almádiban is igénybevezető ez 
az OEP által finanszírozott segítség, ezért kérjük, hogy aki ismer olyan 
rákos beteget ápoló családot, ahol szükség van a Szolgálatra, jelezze Mó-
nikánál a 30/385-1057 telefonszámon, vagy az Alapítvány vezetőjénél: 
Bokkonné Nagy Erzsébetnél a 70/379-0429 számon. Szolga Mária

Beke G. László fotóiból nyílt kiállítás pénteken a Balatonalmá-
di Magtár Kortárs Galériájában. Molnárné Perus Zsuzsa köszön-
tőjében emlékezett Beke Lászlóval való első találkozására, majd Dr. 
László Péter művészettörténész méltatta a művész sokoldalúságát, a 
kultúra számos egyéb területén végzett munkásságát, melyet min-
den területen (ikonfestészet, irodalmi munkák, műfordítások), a 
minőség, lelkiismeretesség jellemez. Beke G. László nagy szerelme a 
Balaton, mely szerinte valójában egy „Igazi Nő”! A Magtárban kiál-
lított fotók megihletői is a szép női testek, a víz, és a Balaton csodái 
voltak. A művész egy képét jótékonysági célra ajánlotta fel, a kiállí-
tás november 15-ig tekinthető meg.

Dr. László Péter méltatta Beke G. László munkásságát

Fotó: Pászti György
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Gondolatok egy családban V. 
Egy átlagos hétköznap egy nem átlagos kéthónapos szemével

… hmm, de jót aludtam, látom már a fényeket, de szép … hmm, 
mi ez a furcsa érzés? tudom már … éhes vagyok … anya, gyere már 
… anya, hol vagy? … ANYA!!!! AAAANNNYYYAAAA!!!! … na 
végre, már azt hittem, nem hallod, azért kiabáltam … végre, kel-
lemes meleg a pocakomban … le is hunyom a szemem, míg eszek, 
ez így jó … 

(kis idő múlva) 
… valami furcsát érzek, tudom már … tele a pelus … JAJAJ, 

EZT NEM SZERETEM!! … anya, gyere már … anya, hol vagy? 
… ANYA!!!! AAAANNNYYYAAAA!!!! … na végre, már azt hit-
tem, nem hallod, azért kiabáltam … végre, tiszta pelus …valamit 
hallok, valaki jön … az Andris … de jó, hogy itt vagy, énekelsz ne-
kem … igen, a PálKataPétert, azt nagyon szeretem, de jó, hogy itt 
vagy, Andris 

(kis idő múlva) 
…anya, most hová megyünk, igen, tudom már, a konyhába, 

reggelizni … ugye, nézhetem a fényeket, igen, nézem a fényeket 
… és most, mi ez, már megint öltözni kell… ugyan minek ez a 
sok ruha, meg a sapka … tudom már, sétálunk, de jó! … indulunk 
már? anya, menjünk már … ANYA!!!! AAAANNNYYYAAAA!!!! 
… na végre, már azt hittem, nem hallod, azért kiabáltam … meg 
hogy sosem indulunk már el … de kellemesen ring ez a kocsi, de 
szeretem ezt … 

(kis idő múlva) 
… hmm, de jót aludtam … de már megint ez a morgás a poca-

komban … éhes vagyok, anya … ÉHES VAGYOK!! … ANYA!!!! 
AAAANNNYYYAAAA!!!! … na végre, már azt hittem, nem hallod, 
azért kiabáltam …és végre, van már mit ennem és ugye, majd tiszta 
pelus is lesz, aztán majd alszom egyet megint, jó? … 

(kis idő múlva) 
… hmm, de jót aludtam …és most enni kérek … ANYA!!!! 

AAAANNNYYYAAAA!!!! … na végre, már azt hittem, nem hal-
lod, azért kiabáltam … enni kell mindig, tudod, anya, mert kü-
lönben furcsa érzések vannak a pocakomban … nicsak, kik vannak 
itt? megjöttek a fiúk, az Andris meg apa … de jó, apa fütyörészik 
nekem, ezt nagyon szeretem Andris meg énekel … milyen vicce-
sek ezek a fiúk … de én most már fáradt vagyok, nagyon fáradt … 
anya, hol vagy? … ANYA!!!! AAAANNNYYYAAAA!!!! … na vég-
re, már azt hittem, nem hallod, azért kiabáltam … gyere, segíts ne-
kem aludni … 

(kis idő múlva) 
… hmm, aludtam egy kicsit és nahát, itt vagyok a fürdőszobá-

ban … ez tetszik nekem, tele van fényekkel … tudom már, jön 
a fürdés … hmm, de jó ez a víz … mondd, anya, rugódozhatok 
egy kicsit, igen, szeretek rugódozni … és már ki is szállunk … 
na sebaj, de jöjjünk ide holnap is … és most egy kis olajat kérek, 
ez is nagyon finom … de már megint öltözni … ANYA! EZT 
NEM SZERETEM!!! … és különben is már nagyon fáradt va-
gyok… ANYA!!!! AAAANNNYYYAAAA!!!! … na végre, már azt 
hittem, nem hallod, azért kiabáltam … anya, gyere, segíts ne-
kem aludni! 

„Ki emel, ki emel, ringat engemet?
Kinyitnám még a szemem, de már nem lehet...
Elolvadt a világ, de a közepén
anya ül és ott ülök az ölében én.”
 (Zelk Zoltán) 

JVE

Bemutatkozás
Október utolsó napja a Reformáció emléknapja, ebből az alkalom-

ból kerestem fel a városunkban található Református Presbiteránius 
Egyház gyülekezetének lelkészét, Bagoly Gyulát. 

Akár a „Tiszta udvar, rendes ház” táblát is megérdemelné az ott-
hon, ahol a lelkészen kívül három gyönyörű, jól nevelt kislánya, 
kedves, mosolygós felesége fogad. Vendég is van a háznál: Hazuga 
Nándorné Séllei Éva, a gyülekezet tagja otthonosan mozog a csa-
ládban. Érezni a jó barátság, a szeretet légkörét a falakon belül is. 

A ház alsó szintje közösségi helyiség, itt tartják az Istentiszteletet, 
a rendszeres gyülekezeti közös étkezéseket. Az Egyház önálló kiadá-
sú könyveibe lapozhatok bele, valamint egy tartalmas folyóiratot 
kapok későbbi olvasásra.

Az emeleti szint a családé. Egy meleg tea mellett beszélgetünk:
Mit jelent ez a presbiteriánus jelző az egyház nevében?
Teljes nevünk a Közép-kelet Európai Református Presbiteránius 

Egyház, mivel vannak gyülekezeteink Magyarországon, Erdélyben 
és Kárpátalján is. A presbiteriánus szó pedig a kormányzásra vo-
natkozik, mert zsinat-presbiteri, vagyis testületi kormányzást szeret-
nénk érvényesíteni felekezetünkben. A puritán mozgalom ezt már 
az 1600-as években sürgette a református egyházon belül, de a szat-
márnémeti zsinat 1646-ban ezt elutasította és megerősítette a püs-
pöki rendszert, mivel úgy látta, hogy a helyzet még nem érett meg 
erre. Tehát nem valami új dolgot hangsúlyozunk, hanem csak olya-
nok lábnyomában szeretnénk járni, mint Apáczai Csere János, aki 
Rákóczi fejdelem előtt is felvállalta: „én magam is presbiteránius va-
gyok”.

Mi a gyülekezetük jellegzetessége?
Ha röviden szeretném megfogalmazni, akkor a kegyelem cent-

rikusság lenne. A reformáció Isten kegyelmének hangsúlyozására 
épült. Arról szólt, hogy egyedül a Bibliából ismerhetjük meg Is-
tent, aki egyedül Krisztus érdeméért hajol le hozzánk, akit egyedül 
hit által tudunk elfogadni. Ez pedig egyedül kegyelem által lehetsé-
ges. Aki ezt a kegyelmet megtapasztalja, hisszük, hogy annak az éle-
te örökre megváltozik. 

Milyen üzenetet szeretnének átadni a mai rohanó emberek számára? 
Sokan mondják, hogy hisznek egy Istenben, de ezt az Istent egy tá-

voli Istennek látják, aki igazán nem nagyon törődik ezzel a káosszal, 
ami itt a földön van. Nos, egy ilyen Istenről mi azt mondjuk, hogy 
ő nem lehet Isten. Mert az az Isten, akit mi hirdetünk egy szerető és 
gondoskodó Isten. Igen, lehet vele vitába szállni, lehet nem érteni mi 
miért történik, de alapvetően Isten azért lett emberré, hogy azt a bün-
tetést, amit mi érdemeltünk bűneink miatt, azt elszenvedje és bizo-
nyítsa, hogy szeret. Ennek a szeretetnek az elfogadása pedig egy há-
lából élő embert kell, hogy eredményezzen, különben az egész vallás 
csak félelemből való megfelelni vágyás marad. Ez pedig sem Istennek 
nem tetszik, sem a modern ember számára nem jelent alternatívát.

Milyen szolgálataik vannak? 
Minden érdeklődő részére ingyen Bibliát biztosítunk. Könyve-

ink több gyakorlati témával is foglakoznak, és ezeket szeretettel 
ajánljuk mindenki figyelmébe. Szerveztünk különböző tudomá-
nyos jellegű előadásokat. Nyáron kézműves gyerektábort tartunk 
gyerekek részére, és angol tábort, angolul tanulni vágyók számá-
ra. Természetesen rendszeres alkalmaink, istentiszteleteink, biblia-
óráink, ifjúsági alkalmaink és gyerekalkalmaink is mindenki szá-
mára nyitottak felekezettől függetlenül. Ha pedig valaki szemé-
lyes problémáival, vagy lelki gondozás céljából keres meg minket, 
támogató segítségünkről biztosíthatjuk. Érdeklődők számára rö-
vid személyes bibliai kurzust is indítunk, a Biblia alapigazságai-
nak megvitatására. 
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apámból maradt árnyékot, aki felderült arccal súgja oda:
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Az ajtóig magamra erőltetett, lassú léptekkel érek el, alig várom, 

hogy a kórház kertjében lévő hatalmas bokrok közé érjek, ahol vég-
re zokoghatok. Időbe telt, mire - minden arcizmomra vigyázva - 
vissza tudtam menni a szobájába.

- Úgy ennék egy zsömlét! – szól apám. 
Zsömlét kell szereznem!
A betegek között hamar híre ment, hogy mit szeretnék, de vasár-

nap lévén mindenki csak a fejét rázza a kérdésemre. Minden zárva, 
legközelebb Pápán  juthatok pékáruhoz.

- A feleségem most készül hazamenni Pápára – szólít meg egy beteg. 
– Ha elviszi, szívesen megmutatja azt a boltot, ami ma is nyitva tart.

- Persze, hogy elviszem, akár a hátamon is! – gondolom magamban, de  
csak egy köszönöm jön  ki a számon, mert a beteg intésére már mellém 
is lépett egy olyan igazi, sokszoknyás, fogatlan, lófarkas cigányasszony, 
amilyet én addig közelről még sosem láttam. Megremegett a lábam. Vele 
menjek Pápáig a hosszú, erdei úton, ahol csak elvétve van forgalom? Vagy 
menjek vissza  a kórterembe tehetetlenül széttárva a kezem? 

Inkább induljunk ketten a városba!
Útközben egy szót sem szólunk egymáshoz, lassan telik az idő, 

mire megérkezünk a bolthoz. Kísérőm kiszáll, és határozott léptek-
kel benyit a bolt ajtaján, zavartan követem.

- Zsömlét keresünk! – szólt az asszony a kiszolgálóhoz, aki a töb-
bes számot hallva kérdő tekintettel nézett rám.

- Igen! – válaszolok határozottan. – Zsömlét keresünk! – Hangsú-
lyommal éreztettem, hogy mi ketten bizony együtt vagyunk.

- Nem tudok adni, de tej az még van! – tüsténkedik a kereskedő.
Megyünk tovább. A város túlsó végén járunk, de ott sincs már 

zsemle. Az asszony konokul kitart mellettem, de hiába, sehol nem 
járunk sikerrel. Végül hazáig viszem.

A kórház felé, hirtelen, az út szélén egy benzinkút bukkan elő. 
Hoppá! Szinte berontok az ajtón, s futok a pultig.

- Kettő rántott húsos zsemlét kérek! – mondom boldogan. Bá-
nom is én, hogy nem ropogós. De zsemle. Kiszedem a húst, és már 
indulok is Farkasgyepűre.

- Hol voltál ilyen sokáig? – kérdi apám valahogy úgy, mint ahogy 
régen számon kért, ha késtem. Majd hirtelen ellágyul:

- Már úgy féltem, hogy bajod esett, hogy elment a kedvem az 
evéstől is.

- Papa, ha ezt most nem eszed meg itt előttem, bekereteztetem, és 
kirakom az ágyad fölé!

Elmeséltem neki, mi történt. Hálásan elmosolyodott, megpróbált 
kicsit feljebb ülni az ágyban, de már csak annyi ereje volt, hogy vé-
kony, kiszáradt bőrű kezét nyújtotta a zsemléért.

Boldogan hittem el neki, hogy nagyon finom volt az a két falat, 
amit végül megevett belőle. Szolga Mária

Festményből kötszert? 
Kérem, olvassák végig az alábbi rövid cikket, és máris értelmet 

nyer ez az első hallásra szokatlannak tűnő cím. 
Beke G. László személyes okokból egyik festményét jótékony cél-

ra ajánlotta fel, hogy az alkotás eladási árával a balatonkenesei székhe-
lyű, de regionálisan működő Hospice Szolgálatnak segíthessen. 

A kiállítás után, lakásán kerestem fel Török Mónikát, az Alapít-
vány Balatonalmádiban élő szakdolgozóját. 

Nem tudom, mire számítottam, de nagyon meglepődtem, hogy 
egy ennyire szép, mosolygós, kedves, fiatal hölgy nyit ajtót. Beszél-
getésünk első két mondatában kirajzolódik az ő feltétlen elkötele-
zettsége az utolsó stádiumban lévő rákbetegek iránt. 

Témája miatt akár nehéz is lehetne a beszélgetés, de Mónikával 
nem az. Szeretetettel mesél a munkájáról, a haldoklókról és a hoz-
zátartozókról. Házhoz megy, kötöz, táplál, infúziót cserél, vigasz-
tal, és amikor eljön az utolsó óra, akár éjszaka is útnak indul, hogy 
csendben, alázattal nyújtsa kezét az elmenőnek. A másik kezébe az 
itt maradottak kapaszkodhatnak. Vallja, hogy nekik a legnehezebb 
ez az időszak, hiszen a haldokló már jó ideje egy másik dimenzióban 
várja a megváltást. Neki elhiszem, hogy ez így van. 

Könnyeimet leküzdve vissza kell térnem a materiális világba, és 
szembesülnöm kell a tényekkel: van olyan beteg, akinek nem telik 
kötszerre, gyógyszerre, tápszerre, pelenkára. Sokszor csak Mónika 
segítségével jutnak ezekhez az alapszükségletet képező termékekhez, 
mert megvásárlásuk elérhetetlen luxust jelent a családnak. 

A felajánlott festmény még várja gazdáját. Vételárából a művész 
kívánságára kötszereket kap az Alapítvány. 

Sajnos a rászorulók nem tudják, hogy Almádiban is igénybevezető ez 
az OEP által finanszírozott segítség, ezért kérjük, hogy aki ismer olyan 
rákos beteget ápoló családot, ahol szükség van a Szolgálatra, jelezze Mó-
nikánál a 30/385-1057 telefonszámon, vagy az Alapítvány vezetőjénél: 
Bokkonné Nagy Erzsébetnél a 70/379-0429 számon. Szolga Mária

Beke G. László fotóiból nyílt kiállítás pénteken a Balatonalmá-
di Magtár Kortárs Galériájában. Molnárné Perus Zsuzsa köszön-
tőjében emlékezett Beke Lászlóval való első találkozására, majd Dr. 
László Péter művészettörténész méltatta a művész sokoldalúságát, a 
kultúra számos egyéb területén végzett munkásságát, melyet min-
den területen (ikonfestészet, irodalmi munkák, műfordítások), a 
minőség, lelkiismeretesség jellemez. Beke G. László nagy szerelme a 
Balaton, mely szerinte valójában egy „Igazi Nő”! A Magtárban kiál-
lított fotók megihletői is a szép női testek, a víz, és a Balaton csodái 
voltak. A művész egy képét jótékonysági célra ajánlotta fel, a kiállí-
tás november 15-ig tekinthető meg.

Dr. László Péter méltatta Beke G. László munkásságát

Fotó: Pászti György



Macskák a könyvtárban
Macskák lepték el a Pannó-

nia Könyvtárat Balatonalmádi-
ban. Fábián László Macskame-
sék című kiállítását csodálhat-
juk meg, ha épp könyvet sze-
retnénk kikölcsönözni, vagy ér-
deklődünk a művészet iránt.

Minket személyesen a grafi-
kusművész vezetett körbe, me-
sélt a képek eredetéről, és cí-
meik mélyebb, részletesebb je-
lentéséről. Nem is gondolná az 
ember, mennyiféle érzelmet és 
gondolatot lehet egy macskával, 
illetve macskákkal ábrázolni. 

Az arcukat sosem látni, te-
kintetük nem befolyásolja érzelmeinket. A kép összhatásával mégis 
mély benyomást tesz minden megtekintőre.

Bizonyosan bővülni fog még az eredetinél máris több remekmű-
ből álló Macskamesék című sorozat, de megéri a minél előbbi meg-
tekintést. Kundakker Regina 9. o.

Kultúra Jó tudni
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Köszönjük a macskamesét 
Szeretnék köszönetet mondani Fábián Lászlónak, kollégámnak és 

egykori rajztanáromnak, hogy személyes tárlatvezetést nyújtott tanítvá-
nyaim részére Macskamesék című kiállításán. Számomra nagy élmény 
volt megtapasztalni, hogy napokon át más-más korosztályú diákjaimat 
milyen hangon szólította meg és mennyi mesélnivalóval várta a grafi-
kusművész. 

Tanítványaimra is nagy hatással volt, így először csak közös be-
szélgetések tárgyát jelentette számunkra, majd magától értetődő-
en a téma ihletet adott és helyet követelt magának a rajz órákon. 
Így a Györgyi Dénes Általános Iskola és a Magyar-Angol Tannyel-
vű Gimnázium falai között is számtalan grafikai megoldás született 
a téma kapcsán.  SZSZ

Feljelentem, bejelentem
Már többször volt szó a rendőrség tevékenységével kapcsolatban 

olyan fogalmakról, hogy bűncselekmény, szabálysértés, feljelentés, 
bejelentés, segélyhívás.

A tájékoztatásnak akkor van értelme, ha az abban elhangzottakat 
megérti az olvasó, a hallgató, amikor azt kérik, beszéljünk erről töb-
bet, részletesebben, mert újabb kérdések merülnek fel a témában.

Azzal, hogy a társadalmi élet bonyolultabbá vált, egyre nagyobb 
szükség lett az együttélés szabályozására. Ma már életünk minden te-
rületét valamilyen jogszabály fedi le. Létezik polgári jog, pl. a szerződé-
sek, családjog pl. a házasságkötés-válás, gyermekvédelem, az oktatás, a 
KRESZ a közlekedésrendjéről, a közigazgatási szervek tevékenységének 
a szabályozása, önkormányzatiság, a civil szerveződés és sok más egyéb. 

De milyen szerepe van ebben a rendszerben a bűntető jognak és 
az igazságszolgáltatásnak?

Ha valamilyen sérelem, kár ér bennünket, vagy tudomást szerzünk 
az igazságérzetünket bántó dologról, szinte első gondolatunk, hogy a 
rendőrséghez fordulunk. Ez rendben is van! De nem minden tarto-
zik a rendőrségre. A jogos anyagi követelések nagy része polgári peres 
eljárásban követelhető, léteznek szakhatóságok önálló hatáskörrel pl. 
tűzoltóság, önkormányzat, adóhivatal, gyámügy, stb. 

A rendőrség hatáskörébe a bűncselekmények és a szabálysérté-
sek egy része tartozik. Azt, hogy egy cselekmény minek minősül a 
„társadalomra való veszélyességének mértéke” határozza meg. Egy 
kis értékű lopást nem büntet a törvény olyan súllyal, szabálysér-
tésnek minősül 50 000 Ft alatti értékben, mint pl. egy ember, 
vagy egy gyermek bántalmazását. Igaz mindkettő rombolja a köz-
érzetünket, a közbiztonságba vetett hitünket, de mégis különbsé-
get tudunk és kell tenni köztük. Ezért is alapjogszabály a rendőr-
ség munkájában a Bűntető Törvénykönyv és a Szabálysértésekről 
szóló Törvény.

Recept
Jégkrémtorta

Hozzávalók: 20 dkg habcsók , fél liter habtejszín, 10 dkg apróra 
vágott dió. 10 dkg apróra vágott étcsokoládé.

A tejszínt keményre verjük. Hozzá keverjük a diót, csokit, és a 
habcsókot, amit egy zacskóban kicsit összetörünk. Egy formát 
folpakkal kibélelünk, beleterítjük a masszát, mélyhűtőben egy éj-
szakán át fagyasztjuk.

(Nálunk csak karácsony táján lehet habcsókot venni, ezért magam 
készítem. 1 tojásfehérjéhez 10 dkg porcukrot adunk. Gőz fölött ad-
dig verjük, míg a habverőn keményen áll. Sütőpapírral bélelt tepsibe 
kis halmokat rakunk. Aránylag hamar kész. Forró sütőbe tesszük, majd 
rögtön 90 fokra mérsékeljük a tüzet. Ha a teteje kezd keményedni, el-
zárjuk a sütőt, benn hagyjuk kihűlni. Célszerű több adagot sütni.) Ö. Ági

Ki mit tud Almádiról?
A Honismereti és Városszépítő Kör játékra hívja az Almádi Újság 

olvasóit. Minden számban felteszünk három helytörténettel kap-
csolatos kérdést. A játékos kedvű olvasók a válaszokat a Pannó-
nia Könyvtárban adhatják le. Játsszon velünk Ön is és ismerje meg 
jobban Balatonalmádit!

VII. forduló:
Ki volt Csonka Ferenc (-1932)?
Ki volt Tóth Ferenc (1768-1844)?
Ki volt Koszorus László?

A helyes válaszokat november 25-ig a Pannónia Könyvtárban 
kérjük leadni. A hetedik fordulóra beérkezett válaszok elbírálását 
december 13-án, pénteken 16.30 órakor a Honismereti és Város-
szépítő Kör klubfoglalkozásán tartjuk.

Az V. forduló helyes megoldásai:
Ki volt Grofcsik János? 1890-ben Pápán született és 1977-ben 

hunyt el Budapesten. Vegyészmérnök és egyetemi tanár, később 
professzor a Veszprémi Egyetemen. Családja révén almádi villatulaj-
donos. A Bajcsy út 1. számú villa 1980-as évekig állt eredeti formá-
jában lebontásáig. Helyén a stílustalan épületet emelt a tulajdonos. 
1913-ban megalakult Balatoni Yacht Club almádi osztálya, kapitá-
nya volt. 1960-as évek végéig vitorlázott Almádiban a Sirocco nevű 
22-es cirkálójával. Évekig tartotta a Kenese-Keszthely táv rekordot. 
Leánya, Grofcsik Emília Györgyi Déneshez ment feleségül.

Ki volt Nemes Mihály? Református kántor-tanító, 1852-
ben Balatonudvariban született. 1884-1928-ig, haláláig élt 
Vörösberényben. A Református Polgári Olvasókört Nemes Mihály 
alapította 1910-ben. Ekkor épült vezetésével a mai kultúrház előd-
jeként a Református Polgári Olvasókör.

Ki volt Joó János? 1839-ben Buzsákon született. Iskolá-
it Keszthelyen, Győrött és Pécsett járta. Veszprémben szentel-
ték pappá 1867-ben. 1891-től 1914. december 31-ig plébános 
Vörösberényben. Ezen idő alatt az Almádi Fürdő Rt. tagja és több-
ször tölti be az Rt. Vigalmi Bizottság elnöki posztját. Nagyon nép-
szerű volt. Igen szeretett mulatni. 1904-ben ő szentelte fel almá-
di első iskoláját. 

Az ötödik forduló helyezettjei a következők:
Első: Rajnai Kálmánné, második: Farkas Katalin.
Gratulálunk a nyerteseknek!

Amikor a rendőrséghez fordulunk, annak két módja van. Feljelen-
tést vagy bejelentést teszünk. Feljelentést akkor tehetünk, ha konkrét 
dologról van tudomásunk, adott helyen, adott időben történt valami 
velünk, vagy valaki mással. A bejelentés lehet konkrét pl. elveszett a 
táskánk benne személyes iratokkal, amelyek felhasználása bűncselek-
mény, és lehet általános, több embert vagy az egész közösséget érintő 
dolog, un. közérdekű bejelentés pl. közlekedési probléma, rendszeres 
rendbontás, bármilyen veszélyhelyzet észlelése. 

A rendőrség minden esetben eljárást indít, ha tudomására jut egy 
bűncselekmény elkövetése. Vannak azonban olyan esetek, amikor a 
sértett, a bántalmazott személy magánindítványa nélkül nem foly-
tatható le az eljárás. Ilyen pl. a könnyű testi sértés, a rágalmazás, 
zaklatás, stb. Ilyen esetekben a feljelentés gyakorlatilag magánin-
dítványnak is minősül. Előfordul, különösen családi, rokoni, bará-
ti kapcsolatban álló személyek között, hogy a feljelentést, magánin-
dítványt vissza akarják vonni, hiszen kibékültek, rendezték a konf-
liktust. A jogszabály ezt nem teszi lehetővé, vagyis a feljelentés, a 
magánindítvány nem vonható vissza, a rendőrség lefolytatja az eljá-
rást. Ezért tanácsos először megbeszélni a dolgainkat és csak akkor 
fordulni a rendőrséghez, ha nincs más megoldás. Erről az ügyeleten 
érdeklődőket minden esetben pontosan tájékoztatjuk.

Ehhez kapcsolódva hívom fel a figyelmet arra, hogy nem csak a 
rendőrségi, hanem bármilyen segélyhívó számot csak segítségkérés-
re szabad igénybe venni. Érdeklődni, kérdezni a kapitányságok hi-
vatalos számain lehet. Ma már a rendőrség is elérhető elektronikus 
úton is, de az itt tett bejelentések nem minden esetben helyettesí-
tik a feljelentést, amely szabályszerűségét a Bűntető Eljárásról szóló 
Törvény írja elő. A Balatonalmádi Rendőrkapitányság e-mail címe: 
balatonalmadirk.ugyelet@veszprem.police.hu. 

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Ittas vezetés GÉPJÁRMŰVEL
Légalkohol mérési eredmény Fogyasztás elismerése Bizonyítás Büntetés
Véralkohol mérési eredmény 
 0,11 – 0,15 mg/l légalkohol igen nyilatkozattal lezárható Közigazgatási eljárás 
  – 0,30 mg/l véralkohol   Fix 30 000 Ft + 6 pont
 0,11 – 0,15 mg/l légalkohol nem hiteles mérés Kapitányságon/ Közigazgatási eljárás
  – 0,30 mg/l véralkohol  vérvétel Fix 30 000 Ft + 6 pont
 0,15 – 0, 25 mg/l légalkohol igen/nem hiteles mérés Kapitányságon/ Közigazgatási eljárás
 0,30 – 0.50 mg/l véralkohol  vérvétel Fix 100 000 Ft + 8 pont
 0,25 mg/l légalkohol felett  igen/nem hiteles mérés Kapitányságon/ Bűntető eljárás ittas vezetés miatt
 0,50 mg/l véralkohol felett  vérvétel Vezetői engedély elvétele kötelező
    Bírósági eljárás + 11 pont

Ittas KERÉKPÁROZÁS/állati erővel vont jármű, kézikocsi
Légalkohol mérési eredmény  Fogyasztás elismerése/Útvonal Bizonyítás Büntetés
Véralkohol mérési eredmény 
 0,11 – 0,25 mg/l légalkohol Igen/főúton nyilatkozattal lezárható Szabálysértési eljárás
  – 0,50 mg/l véralkohol   5000-150 000 Ft
 0,11 – 0,25 mg/l légalkohol Nem/főúton hiteles mérés kapitányságon/ Szabálysértési eljárás
   – 0,50 mg/l véralkohol  vérvétel 5000-150 000 Ft
 0,25 mg/l légalkohol felett  Igen/Nem/főúton hiteles mérés kapitányságon/ Közigazgatási eljárás
 0,50 mg/l véralkohol felett  vérvétel Fix 60 000 Ft
 0,11 – 0, 25 mg/l légalkohol  Igen/Nem főúton nyilatkozattal lezárható Szabálysértési eljárás
  – 0.50 mg/l véralkohol   5000-150 000 Ft
 0,11 – 0, 25 mg/l légalkohol Nem/Nem főúton hiteles mérés kapitányságon/ Szabálysértési eljárás
  – 0.50 mg/l véralkohol  vérvétel 5000-150 000 Ft
 0,25 mg/l légalkohol felett  Igen/Nem /Nem főúton hiteles mérés kapitányságon/ Közigazgatási eljárás
 0,50 mg/l véralkohol felett  vérvétel Fix 30 000 Ft
Vérvételre akkor kerül sor, ha a kapitányságon a hiteles légalkohol mérésnek akadálya van. A fenti szabályozás hatályos 2013. szeptember 1-től.

Szöllösi Izabella, Szurdok Lia és Szilágyi Benedek rajza

Lidy Kristóf rajza

Rézműves Miklós és Miseta Nóra rajza
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egykori rajztanáromnak, hogy személyes tárlatvezetést nyújtott tanítvá-
nyaim részére Macskamesék című kiállításán. Számomra nagy élmény 
volt megtapasztalni, hogy napokon át más-más korosztályú diákjaimat 
milyen hangon szólította meg és mennyi mesélnivalóval várta a grafi-
kusművész. 

Tanítványaimra is nagy hatással volt, így először csak közös be-
szélgetések tárgyát jelentette számunkra, majd magától értetődő-
en a téma ihletet adott és helyet követelt magának a rajz órákon. 
Így a Györgyi Dénes Általános Iskola és a Magyar-Angol Tannyel-
vű Gimnázium falai között is számtalan grafikai megoldás született 
a téma kapcsán.  SZSZ

Feljelentem, bejelentem
Már többször volt szó a rendőrség tevékenységével kapcsolatban 

olyan fogalmakról, hogy bűncselekmény, szabálysértés, feljelentés, 
bejelentés, segélyhívás.

A tájékoztatásnak akkor van értelme, ha az abban elhangzottakat 
megérti az olvasó, a hallgató, amikor azt kérik, beszéljünk erről töb-
bet, részletesebben, mert újabb kérdések merülnek fel a témában.

Azzal, hogy a társadalmi élet bonyolultabbá vált, egyre nagyobb 
szükség lett az együttélés szabályozására. Ma már életünk minden te-
rületét valamilyen jogszabály fedi le. Létezik polgári jog, pl. a szerződé-
sek, családjog pl. a házasságkötés-válás, gyermekvédelem, az oktatás, a 
KRESZ a közlekedésrendjéről, a közigazgatási szervek tevékenységének 
a szabályozása, önkormányzatiság, a civil szerveződés és sok más egyéb. 

De milyen szerepe van ebben a rendszerben a bűntető jognak és 
az igazságszolgáltatásnak?

Ha valamilyen sérelem, kár ér bennünket, vagy tudomást szerzünk 
az igazságérzetünket bántó dologról, szinte első gondolatunk, hogy a 
rendőrséghez fordulunk. Ez rendben is van! De nem minden tarto-
zik a rendőrségre. A jogos anyagi követelések nagy része polgári peres 
eljárásban követelhető, léteznek szakhatóságok önálló hatáskörrel pl. 
tűzoltóság, önkormányzat, adóhivatal, gyámügy, stb. 

A rendőrség hatáskörébe a bűncselekmények és a szabálysérté-
sek egy része tartozik. Azt, hogy egy cselekmény minek minősül a 
„társadalomra való veszélyességének mértéke” határozza meg. Egy 
kis értékű lopást nem büntet a törvény olyan súllyal, szabálysér-
tésnek minősül 50 000 Ft alatti értékben, mint pl. egy ember, 
vagy egy gyermek bántalmazását. Igaz mindkettő rombolja a köz-
érzetünket, a közbiztonságba vetett hitünket, de mégis különbsé-
get tudunk és kell tenni köztük. Ezért is alapjogszabály a rendőr-
ség munkájában a Bűntető Törvénykönyv és a Szabálysértésekről 
szóló Törvény.

Recept
Jégkrémtorta

Hozzávalók: 20 dkg habcsók , fél liter habtejszín, 10 dkg apróra 
vágott dió. 10 dkg apróra vágott étcsokoládé.

A tejszínt keményre verjük. Hozzá keverjük a diót, csokit, és a 
habcsókot, amit egy zacskóban kicsit összetörünk. Egy formát 
folpakkal kibélelünk, beleterítjük a masszát, mélyhűtőben egy éj-
szakán át fagyasztjuk.

(Nálunk csak karácsony táján lehet habcsókot venni, ezért magam 
készítem. 1 tojásfehérjéhez 10 dkg porcukrot adunk. Gőz fölött ad-
dig verjük, míg a habverőn keményen áll. Sütőpapírral bélelt tepsibe 
kis halmokat rakunk. Aránylag hamar kész. Forró sütőbe tesszük, majd 
rögtön 90 fokra mérsékeljük a tüzet. Ha a teteje kezd keményedni, el-
zárjuk a sütőt, benn hagyjuk kihűlni. Célszerű több adagot sütni.) Ö. Ági

Ki mit tud Almádiról?
A Honismereti és Városszépítő Kör játékra hívja az Almádi Újság 

olvasóit. Minden számban felteszünk három helytörténettel kap-
csolatos kérdést. A játékos kedvű olvasók a válaszokat a Pannó-
nia Könyvtárban adhatják le. Játsszon velünk Ön is és ismerje meg 
jobban Balatonalmádit!

VII. forduló:
Ki volt Csonka Ferenc (-1932)?
Ki volt Tóth Ferenc (1768-1844)?
Ki volt Koszorus László?

A helyes válaszokat november 25-ig a Pannónia Könyvtárban 
kérjük leadni. A hetedik fordulóra beérkezett válaszok elbírálását 
december 13-án, pénteken 16.30 órakor a Honismereti és Város-
szépítő Kör klubfoglalkozásán tartjuk.

Az V. forduló helyes megoldásai:
Ki volt Grofcsik János? 1890-ben Pápán született és 1977-ben 

hunyt el Budapesten. Vegyészmérnök és egyetemi tanár, később 
professzor a Veszprémi Egyetemen. Családja révén almádi villatulaj-
donos. A Bajcsy út 1. számú villa 1980-as évekig állt eredeti formá-
jában lebontásáig. Helyén a stílustalan épületet emelt a tulajdonos. 
1913-ban megalakult Balatoni Yacht Club almádi osztálya, kapitá-
nya volt. 1960-as évek végéig vitorlázott Almádiban a Sirocco nevű 
22-es cirkálójával. Évekig tartotta a Kenese-Keszthely táv rekordot. 
Leánya, Grofcsik Emília Györgyi Déneshez ment feleségül.

Ki volt Nemes Mihály? Református kántor-tanító, 1852-
ben Balatonudvariban született. 1884-1928-ig, haláláig élt 
Vörösberényben. A Református Polgári Olvasókört Nemes Mihály 
alapította 1910-ben. Ekkor épült vezetésével a mai kultúrház előd-
jeként a Református Polgári Olvasókör.

Ki volt Joó János? 1839-ben Buzsákon született. Iskolá-
it Keszthelyen, Győrött és Pécsett járta. Veszprémben szentel-
ték pappá 1867-ben. 1891-től 1914. december 31-ig plébános 
Vörösberényben. Ezen idő alatt az Almádi Fürdő Rt. tagja és több-
ször tölti be az Rt. Vigalmi Bizottság elnöki posztját. Nagyon nép-
szerű volt. Igen szeretett mulatni. 1904-ben ő szentelte fel almá-
di első iskoláját. 

Az ötödik forduló helyezettjei a következők:
Első: Rajnai Kálmánné, második: Farkas Katalin.
Gratulálunk a nyerteseknek!

Amikor a rendőrséghez fordulunk, annak két módja van. Feljelen-
tést vagy bejelentést teszünk. Feljelentést akkor tehetünk, ha konkrét 
dologról van tudomásunk, adott helyen, adott időben történt valami 
velünk, vagy valaki mással. A bejelentés lehet konkrét pl. elveszett a 
táskánk benne személyes iratokkal, amelyek felhasználása bűncselek-
mény, és lehet általános, több embert vagy az egész közösséget érintő 
dolog, un. közérdekű bejelentés pl. közlekedési probléma, rendszeres 
rendbontás, bármilyen veszélyhelyzet észlelése. 

A rendőrség minden esetben eljárást indít, ha tudomására jut egy 
bűncselekmény elkövetése. Vannak azonban olyan esetek, amikor a 
sértett, a bántalmazott személy magánindítványa nélkül nem foly-
tatható le az eljárás. Ilyen pl. a könnyű testi sértés, a rágalmazás, 
zaklatás, stb. Ilyen esetekben a feljelentés gyakorlatilag magánin-
dítványnak is minősül. Előfordul, különösen családi, rokoni, bará-
ti kapcsolatban álló személyek között, hogy a feljelentést, magánin-
dítványt vissza akarják vonni, hiszen kibékültek, rendezték a konf-
liktust. A jogszabály ezt nem teszi lehetővé, vagyis a feljelentés, a 
magánindítvány nem vonható vissza, a rendőrség lefolytatja az eljá-
rást. Ezért tanácsos először megbeszélni a dolgainkat és csak akkor 
fordulni a rendőrséghez, ha nincs más megoldás. Erről az ügyeleten 
érdeklődőket minden esetben pontosan tájékoztatjuk.

Ehhez kapcsolódva hívom fel a figyelmet arra, hogy nem csak a 
rendőrségi, hanem bármilyen segélyhívó számot csak segítségkérés-
re szabad igénybe venni. Érdeklődni, kérdezni a kapitányságok hi-
vatalos számain lehet. Ma már a rendőrség is elérhető elektronikus 
úton is, de az itt tett bejelentések nem minden esetben helyettesí-
tik a feljelentést, amely szabályszerűségét a Bűntető Eljárásról szóló 
Törvény írja elő. A Balatonalmádi Rendőrkapitányság e-mail címe: 
balatonalmadirk.ugyelet@veszprem.police.hu. 

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Ittas vezetés GÉPJÁRMŰVEL
Légalkohol mérési eredmény Fogyasztás elismerése Bizonyítás Büntetés
Véralkohol mérési eredmény 
 0,11 – 0,15 mg/l légalkohol igen nyilatkozattal lezárható Közigazgatási eljárás 
  – 0,30 mg/l véralkohol   Fix 30 000 Ft + 6 pont
 0,11 – 0,15 mg/l légalkohol nem hiteles mérés Kapitányságon/ Közigazgatási eljárás
  – 0,30 mg/l véralkohol  vérvétel Fix 30 000 Ft + 6 pont
 0,15 – 0, 25 mg/l légalkohol igen/nem hiteles mérés Kapitányságon/ Közigazgatási eljárás
 0,30 – 0.50 mg/l véralkohol  vérvétel Fix 100 000 Ft + 8 pont
 0,25 mg/l légalkohol felett  igen/nem hiteles mérés Kapitányságon/ Bűntető eljárás ittas vezetés miatt
 0,50 mg/l véralkohol felett  vérvétel Vezetői engedély elvétele kötelező
    Bírósági eljárás + 11 pont

Ittas KERÉKPÁROZÁS/állati erővel vont jármű, kézikocsi
Légalkohol mérési eredmény  Fogyasztás elismerése/Útvonal Bizonyítás Büntetés
Véralkohol mérési eredmény 
 0,11 – 0,25 mg/l légalkohol Igen/főúton nyilatkozattal lezárható Szabálysértési eljárás
  – 0,50 mg/l véralkohol   5000-150 000 Ft
 0,11 – 0,25 mg/l légalkohol Nem/főúton hiteles mérés kapitányságon/ Szabálysértési eljárás
   – 0,50 mg/l véralkohol  vérvétel 5000-150 000 Ft
 0,25 mg/l légalkohol felett  Igen/Nem/főúton hiteles mérés kapitányságon/ Közigazgatási eljárás
 0,50 mg/l véralkohol felett  vérvétel Fix 60 000 Ft
 0,11 – 0, 25 mg/l légalkohol  Igen/Nem főúton nyilatkozattal lezárható Szabálysértési eljárás
  – 0.50 mg/l véralkohol   5000-150 000 Ft
 0,11 – 0, 25 mg/l légalkohol Nem/Nem főúton hiteles mérés kapitányságon/ Szabálysértési eljárás
  – 0.50 mg/l véralkohol  vérvétel 5000-150 000 Ft
 0,25 mg/l légalkohol felett  Igen/Nem /Nem főúton hiteles mérés kapitányságon/ Közigazgatási eljárás
 0,50 mg/l véralkohol felett  vérvétel Fix 30 000 Ft
Vérvételre akkor kerül sor, ha a kapitányságon a hiteles légalkohol mérésnek akadálya van. A fenti szabályozás hatályos 2013. szeptember 1-től.

Szöllösi Izabella, Szurdok Lia és Szilágyi Benedek rajza

Lidy Kristóf rajza

Rézműves Miklós és Miseta Nóra rajza
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Vörösberényi sportsikerek

Két keréken

ALMÁDI ÚJSÁG 2013. november

Bokros Csenge

A vörösberényi iskola eredményes sportolói

A sikeresen szerepelt almádi versenyzők

A megnyitó ünnepségen részt vettek a sportág országos vezetői is

verve a második helyezett gödöllői lányra. Nagyon boldog voltam, 
hogy elértem, amit szerettem volna, és amiért olyan sokat készül-
tem: megnyertem az Olimpiai Krossz (XCO) Magyar Kupát.

Ki a kedvenc sportolód, példaképed (édesapádon kívül)?
Emily Batty (Trek Factory Team). Ismeretlenül is nagyban hozzá-

járult ahhoz, hogy egyszer nagy bicaj versenyző legyek.
Gondolom, pici korod óta biciklizel. Kipróbáltál más sportokat is? 
Három és fél éves koromban kaptam az első bicajom. Most ter-

mészetesen a mountain bike a kedvenc, de szeretek teniszezni, ping-
pongozni, lovagolni. Az ősz kezdetével pedig szép lassan elkezdünk 
anyával kocogni és úszni, ha itt a rossz idő. És remélem, hogy idén télen 
leér már a spinningen a lábam, hogy azért rossz időben is bicózhassak!

A versenyszezon befejeztével mik a jövőbeli terveid?
A következő pár hét a pihenésé, már ami a sportolást illeti. Pár családi 

kirándulás és laza bicajozás, amíg az idő engedi. Ezután pedig elkezdődik 
majd a felkészülés a következő évre, amikor már az U13-as korosztályban 
fogok versenyezni, ahol szeretnék ugyanilyen jól helyt állni. Ehhez nagy 
segítséget kapok anyukámtól, apukámtól valamint támogató egyesüle-
temtől, akik az idei évben megalapozott utánpótlás nevelési programju-
kat szeretnék itt almádiban is elindítani. Én ennek nagyon örülnék, illet-
ve annak, ha lenne itt Balatonalmádiban is egy kis mountain bikeos gye-
rekcsapat, akikkel közösen bicajozhatnánk, bejárhatnánk a környéket és 
közben együtt készülhetnénk a következő versenyszezonra. 

Köszönöm a beszélgetést és sok sikert kívánok. 
Köszönöm.
A Veszprémi Kerékpáros Egyesület balatonalmádi utánpótlás 

csapatába jelentkezhetsz, illetve további információkat kaphatsz: 
almadibringasuli@gmail.com, +36-70-338-3548, www.vkse.hu

Tíz dobogós helyezés, köztük Di-
ákolimpiai aranyérem és az XCO 
Országos Bajnokság összetett első 
helyezése: ez Bokros Csenge (VKE-
Nelson) idei mérlege. A versenysze-
zon befejeztével a Veszprémi Kerék-
páros Egyesület utánpótlás csapatá-
nak Balatonalmádiban élő mountain 
bike versenyzőjével beszélgetünk.

Csenge, tavaly még csak gyerekverse-
nyeken szerepeltél, azokat sorra megnyer-
ted. Idén már igazolt versenyzőként U11 
korosztályban a Magyar Kupasorozatban 

és az OB-n is indultál. Gondolom, jóval többet kellett készülnöd.
Igen, tudtuk, hogy ez keményebb lesz, ezért főleg a szezon elején első-

sorban csak próbáltam szokni a nehezebb pályákat és a nagyobb tempót. 
Az első XCO kupafutamon, Szlovákgyarmaton második lettem, aminek 
nagyon örültem. A zalaegerszegi és az eplényi futamok nem sikerültek 
úgy, ahogy vártam (III., IV. helyezés), főként, hogy ezekre már rendsze-
resen készültünk. A zánkai országos diákolimpiára ezért már próbáltunk 
a hiányosságaimon dolgozni pl. jobb tempómenés és kanyar, ill. előzési 
technika. Kis szerencsével sikerült is jobb íven fordulnom a célegyenesre 
és egy fél kerékkel elsőként beérnem így én lettem a diákolimpiai bajnok.

Még szerencse, hogy az edződ mindig kéznél van.
Az biztos, apa mindig, mindenben segít! Aztán a csömöri XCO 

kupafutam szintén egy nagy lépés volt a tanulás szempontjából, mi-
vel a pálya igen technikás, kanyarokkal, meredek lejtőkkel tarkított 
volt. Erre már külön technikai edzésekkel gyakoroltam, így ennek is 
köszönhetően itt ismét a második helyezést értem el. 

Ezek után apával tudatosan külön napokon készültünk a lejtő-
zésekre és a biztos kerékpárkezelést tanultam, illetve más napokon 
emelkedőket másztunk vagy a rajtot és a gyorsításokat gyakoroltuk. 

A borsodnádasdi kupafutamra meg is lett az ennek az eredménye, 
mert az igen nehéz pályán először sikerült a mindeddig veretlen gö-
döllői ellenfelemet legyőznöm. Ráadásul, több mint 1 perccel, így ta-
lán ekkor kezdtem elhinni, hogy tényleg tudok jobb lenni nála. 

És ettől kezdve már egyértelmű volt, hogy verhetetlen vagy!
Hát, nem egészen. A soproni OB-re tovább fejlődtem és apa sze-

rint én lettem a legesélyesebb a bajnoki címre. Sajnos egy gyomor-
rontás miatt a verseny előtti éjszakát végig hánytam és elég rosz-
szul voltam még másnap reggel is. A versenyen azért elindultam, és 
bár nem ment jól és el is estem alig 20 mp-el maradtam csak el a 
bajnoki címtől és harmadik lettem. 

A következő versenyem az osztrák junior sorozat egy határ köze-
li futama volt, ahová edzésképpen mentünk el. Itt harmadik lettem, 
bár csúnyán elporolt a második és az első helyezett két tiroli lány.

Nagyon elcsüggedtél?
Azért annyira nem. Az ózdi versenyre már úgy éreztem, hogy is-

mét jó formában vagyok és alig vártam, hogy újra összemérjem ma-
gam Verával (Lőrincz Vera, Gödöllői SC). Sajnos ő nem jött el, így 
a velünk együtt rajtoló U13-as lányokkal próbáltam kicsit haladni, 
aminek köszönhetően jól el is húztam a kategóriámbeli másodiktól 
és megnyertem a futamot.

Ez jót tett az önbizalmamnak is az utolsó kupafutam előtt és így 
már elhittem apának, hogy a salgótarjáni XCO-ra összetett győzel-
mi esélyekkel utazhattunk.

Ez a versenyem - a salgótarjáni - volt a pálya nehézségét tekint-
ve a legnehezebb és egyben itt voltam a legfelkészültebb is. Sikerült 
is egyértelmű rajt-cél győzelmet aratnom, majdnem 3 és fél percet 

Tanulóink megkezdték az őszi sportversenyekre való felkészülést. 
A Köztársaság Kupa megyei szintű atlétika versenyre lelkes csapattal 
indultunk. Volt, aki élete első atlétika bajnokságán vett részt, a leg-
többen azonban rutinosan léptek a pályára. A veszprémi stadionban, 
gyönyörű időben, izgalmas légkörben sok szép eredmény született:

Mészáros András 7. o. 100 m-es síkfutás I. helyezés
Koszorús Simon 6. o. kislabda hajítás I. helyezés
Kórusz Réka 6. o. 60 m-es síkfutás I. helyezés
Kórusz Réka 6. o. távolugrás III. helyezés
Finkenzeller Kitti 7. o. 2000 m-es síkfutás II. helyezés
Gaschler Petra Dominika 5. o. 2000 m-es síkfutás III. helyezés

Gratulálunk! Kunné Solti Éva

II. Almádi Kupa Gyakori macska táplálási tévhitek
Az állatorvosi munka során gyakran találkozunk olyan betegsé-

gekkel, melyek a kedvencek helytelen táplálására vezethetők visz-
sza. Legyen szó emésztőszervi, fogászati, bőrgyógyászati vagy húgy-
úti betegségekről, sok probléma megelőzhető, ha gondosan válogat-
juk meg macskánk eledelét.

Elsőként a leggyakoribb tévhitet megingatva: a macskáknak nem 
megfelelő táplálék a tej. Bár kétségtelenül általában szeretik a te-
jet, azonban többségükben felnőtt korban a tejcukor lebontásához 
szükséges laktáz enzim nincs elegendő mennyiségben jelen. Ez az 
elfogyasztott tej erjedéséhez vezet a belekben, aminek makacs has-
menés a következménye. Ugyanakkor a fermentált tejtermékek (pl. 
joghurt, kefir, tejföl), valamint túró, sajt már nem tartalmaznak tej-
cukrot, így nyugodtan adható kedvelt macskacsemegék. A tejhez 
hasonló kellemetlen panaszokkal járhat, ha nyers hússal, májjal, 
belsőségekkel kínáljuk kedvencünket. A hőkezelés nélküli húsok-
kal, főleg ha nem egészen frissek, kórokozó baktériumok juthatnak 
be az állat szervezetébe, melyek heveny bélpanaszokat okoznak. Kü-
lönösen tiltólistás a nyers sertéshús etetése, mely kivételes esetek-
ben egy macskákra halálos betegség, az un. Aujeszky-betegség ví-
rusának hordozója lehet. A konyhai maradékok közül ne adjunk 
csontos, halszálkás ételeket, melyek könnyen megsérthetik a macs-
ka száját, bélrendszerét. Továbbá nem tanácsos füstölt húsokat, fel-
vágottat, virslit adni sem, mert sok fűszert, sót, zsiradékot, és egyéb 
anyagot (pl. szóját) tartalmaznak, ezek különösen kölyökállatokban 
gyakran hasmenés okozói.

A macskák számára készült eledelek közül kerüljük az olcsó-
ságukkal kérkedő „gazdaságos” termékeket, legyen szó konzer-
ves, alutasakos, vagy száraz macskaeledelekről, melyek a hús-
evő macskánk számára legnagyobb részt gabonából, elenyésző 
hányadban vágóhídi melléktermékekből állnak. Óvakodjunk 
azoktól a macskaeledelektől is, melyek csomagolásán nincs rész-
letesen feltüntetve összetételük, különösen a megbontva, kimér-
ve árusított tápoktól, ezek ugyanis bizonytalan eredetűek és na-
gyon romlékonyak. Hasonló módon nem javasolt az árban ál-
talában kedvezőbb kutyaeledelek etetése sem, mivel ezek a ku-
tyák igényeihez igazodva készültek, fehérje-és zsírtartalmuk ala-
csonyabb, mint a macskaeledeleké, valamint bizonyos macskák 
számára esszenciális anyagokat (pl. taurint) nem tartalmaznak. 
Ezeknek a nem megfelelő összetételű tápoknak a károsító hatá-
sa általában hónapokon, éveken keresztül tartó etetés után je-
lentkezik különböző hiánybetegségekben, elhízásban, szőrprob-
lémákban, az immunrendszer alulműködésében, kandúr macs-
káknál vizeletürítési zavarokban. Ezért valójában ezek az „olcsó 
tápok” a drága tápok, hiszen nem megfelelő összetételük miatt 
macskánk jóval többet fogyaszt belőlük, mint 
egy jó minőségű eledelből, másrészt a meg-
betegedésekből adódó költségeknél fizet-
jük meg az olcsóság vámját. 

A macskák természetüknél fogva na-
gyon könnyen hozzászoknak, és ragasz-
kodnak bizonyos eledelekhez, így a ki-
alakult helytelen táplálá-
si szokásokon sokszor ne-
héz változtatni, azonban 
ha macskánk hosszú távú 
egészségét tartjuk szem előtt, ak-
kor mégis érdemes belevágni és meg-
reformálni kedvencünk étrendjét. 

dr. Dani Katalin www.
negylabupatika.hu

  2013. október 05-én Balatonalmádi városban megrendezésre 
került a II. Almádi Kupa Shotokan Karate Országos/Nemzetközi 
Verseny. A helyszín ismét a Györgyi Dénes ált. isk. Sportcsarno-
ka volt.  A Versenyen összesen 167 versenyző vett részt. Az Almádi 
Shotokan Karate S. E. (Nippon-Dojo) meghívását elfogadta a több-
szörös Romániai Világbajnok Női Csapat is. Nagyon látványos, jól 
sikerült versenyt tudhatunk magunk mögött,melyet Balatonalmá-
di Város Önkormányzata is támogatott! A Balatonalmádi Shotokan 
Karate-Do S. E. (Nippon-Dojo) Versenyzőinek eredményei.

Egyéni versenyszámok: 
Gyermek korcsoport
Kiss Maja 6-8 éves korcsoport; I. hely Kata (formagyakorlat)
Morvai Anna 8-10 éves korcsoport II. hely Kumite (küzdelem)
Sárossy Tibor 8-10 éves korcsoport III. hely Kumite (küzdelem) 

Csapat versenyszámok: 
6-10 éves korcsoport
Csapat Kata II. hely(formagyakorlat) ezüst érem 
Csapat tagok: Morvai Anna, Murányi Zsófia, Kiss Maja
6-10 éves korcsoport
Csapat Kata III. hely(formagyakorlat) bronz érem
Csapat tagok: Rézmüves Miklós, Sárossy Tibor, Szakály Dávid

Felnőtt egyéni versenyszámok:
18 év feletti korcsoport fehér-kék öv kategória.
Zajacz Katalin Kata(formagyakorlat)II. hely 
Kumite (küzdelem) I. hely arany érem
Szakály Szilvia Kata (formagyakorlat) III. hely
Kumite (küzdelem) II. hely ezüst érem
Toronyi Győző Kata (formagyakorlat) III. hely 

Felnőtt csapat versenyszámok:
18 év feletti korcsoport barna-fekete öv kategória.
Csapat Kata (formagyakorlat) II. hely
Csapat tagok: Rézmüves Mónika, Blaskó Bianka, Varga Orsolya

Rézmüves Miklós B.almádi Shotokan Karate-do S. E.

egy jó minőségű eledelből, másrészt a meg-
betegedésekből adódó költségeknél fizet-
jük meg az olcsóság vámját. 

A macskák természetüknél fogva na-
gyon könnyen hozzászoknak, és ragasz-
kodnak bizonyos eledelekhez, így a ki-
alakult helytelen táplálá-
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Vörösberényi sportsikerek

Két keréken

ALMÁDI ÚJSÁG 2013. november

Bokros Csenge

A vörösberényi iskola eredményes sportolói

A sikeresen szerepelt almádi versenyzők

A megnyitó ünnepségen részt vettek a sportág országos vezetői is

verve a második helyezett gödöllői lányra. Nagyon boldog voltam, 
hogy elértem, amit szerettem volna, és amiért olyan sokat készül-
tem: megnyertem az Olimpiai Krossz (XCO) Magyar Kupát.

Ki a kedvenc sportolód, példaképed (édesapádon kívül)?
Emily Batty (Trek Factory Team). Ismeretlenül is nagyban hozzá-

járult ahhoz, hogy egyszer nagy bicaj versenyző legyek.
Gondolom, pici korod óta biciklizel. Kipróbáltál más sportokat is? 
Három és fél éves koromban kaptam az első bicajom. Most ter-

mészetesen a mountain bike a kedvenc, de szeretek teniszezni, ping-
pongozni, lovagolni. Az ősz kezdetével pedig szép lassan elkezdünk 
anyával kocogni és úszni, ha itt a rossz idő. És remélem, hogy idén télen 
leér már a spinningen a lábam, hogy azért rossz időben is bicózhassak!

A versenyszezon befejeztével mik a jövőbeli terveid?
A következő pár hét a pihenésé, már ami a sportolást illeti. Pár családi 

kirándulás és laza bicajozás, amíg az idő engedi. Ezután pedig elkezdődik 
majd a felkészülés a következő évre, amikor már az U13-as korosztályban 
fogok versenyezni, ahol szeretnék ugyanilyen jól helyt állni. Ehhez nagy 
segítséget kapok anyukámtól, apukámtól valamint támogató egyesüle-
temtől, akik az idei évben megalapozott utánpótlás nevelési programju-
kat szeretnék itt almádiban is elindítani. Én ennek nagyon örülnék, illet-
ve annak, ha lenne itt Balatonalmádiban is egy kis mountain bikeos gye-
rekcsapat, akikkel közösen bicajozhatnánk, bejárhatnánk a környéket és 
közben együtt készülhetnénk a következő versenyszezonra. 

Köszönöm a beszélgetést és sok sikert kívánok. 
Köszönöm.
A Veszprémi Kerékpáros Egyesület balatonalmádi utánpótlás 

csapatába jelentkezhetsz, illetve további információkat kaphatsz: 
almadibringasuli@gmail.com, +36-70-338-3548, www.vkse.hu

Tíz dobogós helyezés, köztük Di-
ákolimpiai aranyérem és az XCO 
Országos Bajnokság összetett első 
helyezése: ez Bokros Csenge (VKE-
Nelson) idei mérlege. A versenysze-
zon befejeztével a Veszprémi Kerék-
páros Egyesület utánpótlás csapatá-
nak Balatonalmádiban élő mountain 
bike versenyzőjével beszélgetünk.

Csenge, tavaly még csak gyerekverse-
nyeken szerepeltél, azokat sorra megnyer-
ted. Idén már igazolt versenyzőként U11 
korosztályban a Magyar Kupasorozatban 

és az OB-n is indultál. Gondolom, jóval többet kellett készülnöd.
Igen, tudtuk, hogy ez keményebb lesz, ezért főleg a szezon elején első-

sorban csak próbáltam szokni a nehezebb pályákat és a nagyobb tempót. 
Az első XCO kupafutamon, Szlovákgyarmaton második lettem, aminek 
nagyon örültem. A zalaegerszegi és az eplényi futamok nem sikerültek 
úgy, ahogy vártam (III., IV. helyezés), főként, hogy ezekre már rendsze-
resen készültünk. A zánkai országos diákolimpiára ezért már próbáltunk 
a hiányosságaimon dolgozni pl. jobb tempómenés és kanyar, ill. előzési 
technika. Kis szerencsével sikerült is jobb íven fordulnom a célegyenesre 
és egy fél kerékkel elsőként beérnem így én lettem a diákolimpiai bajnok.

Még szerencse, hogy az edződ mindig kéznél van.
Az biztos, apa mindig, mindenben segít! Aztán a csömöri XCO 

kupafutam szintén egy nagy lépés volt a tanulás szempontjából, mi-
vel a pálya igen technikás, kanyarokkal, meredek lejtőkkel tarkított 
volt. Erre már külön technikai edzésekkel gyakoroltam, így ennek is 
köszönhetően itt ismét a második helyezést értem el. 

Ezek után apával tudatosan külön napokon készültünk a lejtő-
zésekre és a biztos kerékpárkezelést tanultam, illetve más napokon 
emelkedőket másztunk vagy a rajtot és a gyorsításokat gyakoroltuk. 

A borsodnádasdi kupafutamra meg is lett az ennek az eredménye, 
mert az igen nehéz pályán először sikerült a mindeddig veretlen gö-
döllői ellenfelemet legyőznöm. Ráadásul, több mint 1 perccel, így ta-
lán ekkor kezdtem elhinni, hogy tényleg tudok jobb lenni nála. 

És ettől kezdve már egyértelmű volt, hogy verhetetlen vagy!
Hát, nem egészen. A soproni OB-re tovább fejlődtem és apa sze-

rint én lettem a legesélyesebb a bajnoki címre. Sajnos egy gyomor-
rontás miatt a verseny előtti éjszakát végig hánytam és elég rosz-
szul voltam még másnap reggel is. A versenyen azért elindultam, és 
bár nem ment jól és el is estem alig 20 mp-el maradtam csak el a 
bajnoki címtől és harmadik lettem. 

A következő versenyem az osztrák junior sorozat egy határ köze-
li futama volt, ahová edzésképpen mentünk el. Itt harmadik lettem, 
bár csúnyán elporolt a második és az első helyezett két tiroli lány.

Nagyon elcsüggedtél?
Azért annyira nem. Az ózdi versenyre már úgy éreztem, hogy is-

mét jó formában vagyok és alig vártam, hogy újra összemérjem ma-
gam Verával (Lőrincz Vera, Gödöllői SC). Sajnos ő nem jött el, így 
a velünk együtt rajtoló U13-as lányokkal próbáltam kicsit haladni, 
aminek köszönhetően jól el is húztam a kategóriámbeli másodiktól 
és megnyertem a futamot.

Ez jót tett az önbizalmamnak is az utolsó kupafutam előtt és így 
már elhittem apának, hogy a salgótarjáni XCO-ra összetett győzel-
mi esélyekkel utazhattunk.

Ez a versenyem - a salgótarjáni - volt a pálya nehézségét tekint-
ve a legnehezebb és egyben itt voltam a legfelkészültebb is. Sikerült 
is egyértelmű rajt-cél győzelmet aratnom, majdnem 3 és fél percet 

Tanulóink megkezdték az őszi sportversenyekre való felkészülést. 
A Köztársaság Kupa megyei szintű atlétika versenyre lelkes csapattal 
indultunk. Volt, aki élete első atlétika bajnokságán vett részt, a leg-
többen azonban rutinosan léptek a pályára. A veszprémi stadionban, 
gyönyörű időben, izgalmas légkörben sok szép eredmény született:

Mészáros András 7. o. 100 m-es síkfutás I. helyezés
Koszorús Simon 6. o. kislabda hajítás I. helyezés
Kórusz Réka 6. o. 60 m-es síkfutás I. helyezés
Kórusz Réka 6. o. távolugrás III. helyezés
Finkenzeller Kitti 7. o. 2000 m-es síkfutás II. helyezés
Gaschler Petra Dominika 5. o. 2000 m-es síkfutás III. helyezés

Gratulálunk! Kunné Solti Éva

II. Almádi Kupa Gyakori macska táplálási tévhitek
Az állatorvosi munka során gyakran találkozunk olyan betegsé-

gekkel, melyek a kedvencek helytelen táplálására vezethetők visz-
sza. Legyen szó emésztőszervi, fogászati, bőrgyógyászati vagy húgy-
úti betegségekről, sok probléma megelőzhető, ha gondosan válogat-
juk meg macskánk eledelét.

Elsőként a leggyakoribb tévhitet megingatva: a macskáknak nem 
megfelelő táplálék a tej. Bár kétségtelenül általában szeretik a te-
jet, azonban többségükben felnőtt korban a tejcukor lebontásához 
szükséges laktáz enzim nincs elegendő mennyiségben jelen. Ez az 
elfogyasztott tej erjedéséhez vezet a belekben, aminek makacs has-
menés a következménye. Ugyanakkor a fermentált tejtermékek (pl. 
joghurt, kefir, tejföl), valamint túró, sajt már nem tartalmaznak tej-
cukrot, így nyugodtan adható kedvelt macskacsemegék. A tejhez 
hasonló kellemetlen panaszokkal járhat, ha nyers hússal, májjal, 
belsőségekkel kínáljuk kedvencünket. A hőkezelés nélküli húsok-
kal, főleg ha nem egészen frissek, kórokozó baktériumok juthatnak 
be az állat szervezetébe, melyek heveny bélpanaszokat okoznak. Kü-
lönösen tiltólistás a nyers sertéshús etetése, mely kivételes esetek-
ben egy macskákra halálos betegség, az un. Aujeszky-betegség ví-
rusának hordozója lehet. A konyhai maradékok közül ne adjunk 
csontos, halszálkás ételeket, melyek könnyen megsérthetik a macs-
ka száját, bélrendszerét. Továbbá nem tanácsos füstölt húsokat, fel-
vágottat, virslit adni sem, mert sok fűszert, sót, zsiradékot, és egyéb 
anyagot (pl. szóját) tartalmaznak, ezek különösen kölyökállatokban 
gyakran hasmenés okozói.

A macskák számára készült eledelek közül kerüljük az olcsó-
ságukkal kérkedő „gazdaságos” termékeket, legyen szó konzer-
ves, alutasakos, vagy száraz macskaeledelekről, melyek a hús-
evő macskánk számára legnagyobb részt gabonából, elenyésző 
hányadban vágóhídi melléktermékekből állnak. Óvakodjunk 
azoktól a macskaeledelektől is, melyek csomagolásán nincs rész-
letesen feltüntetve összetételük, különösen a megbontva, kimér-
ve árusított tápoktól, ezek ugyanis bizonytalan eredetűek és na-
gyon romlékonyak. Hasonló módon nem javasolt az árban ál-
talában kedvezőbb kutyaeledelek etetése sem, mivel ezek a ku-
tyák igényeihez igazodva készültek, fehérje-és zsírtartalmuk ala-
csonyabb, mint a macskaeledeleké, valamint bizonyos macskák 
számára esszenciális anyagokat (pl. taurint) nem tartalmaznak. 
Ezeknek a nem megfelelő összetételű tápoknak a károsító hatá-
sa általában hónapokon, éveken keresztül tartó etetés után je-
lentkezik különböző hiánybetegségekben, elhízásban, szőrprob-
lémákban, az immunrendszer alulműködésében, kandúr macs-
káknál vizeletürítési zavarokban. Ezért valójában ezek az „olcsó 
tápok” a drága tápok, hiszen nem megfelelő összetételük miatt 
macskánk jóval többet fogyaszt belőlük, mint 
egy jó minőségű eledelből, másrészt a meg-
betegedésekből adódó költségeknél fizet-
jük meg az olcsóság vámját. 

A macskák természetüknél fogva na-
gyon könnyen hozzászoknak, és ragasz-
kodnak bizonyos eledelekhez, így a ki-
alakult helytelen táplálá-
si szokásokon sokszor ne-
héz változtatni, azonban 
ha macskánk hosszú távú 
egészségét tartjuk szem előtt, ak-
kor mégis érdemes belevágni és meg-
reformálni kedvencünk étrendjét. 

dr. Dani Katalin www.
negylabupatika.hu

  2013. október 05-én Balatonalmádi városban megrendezésre 
került a II. Almádi Kupa Shotokan Karate Országos/Nemzetközi 
Verseny. A helyszín ismét a Györgyi Dénes ált. isk. Sportcsarno-
ka volt.  A Versenyen összesen 167 versenyző vett részt. Az Almádi 
Shotokan Karate S. E. (Nippon-Dojo) meghívását elfogadta a több-
szörös Romániai Világbajnok Női Csapat is. Nagyon látványos, jól 
sikerült versenyt tudhatunk magunk mögött,melyet Balatonalmá-
di Város Önkormányzata is támogatott! A Balatonalmádi Shotokan 
Karate-Do S. E. (Nippon-Dojo) Versenyzőinek eredményei.

Egyéni versenyszámok: 
Gyermek korcsoport
Kiss Maja 6-8 éves korcsoport; I. hely Kata (formagyakorlat)
Morvai Anna 8-10 éves korcsoport II. hely Kumite (küzdelem)
Sárossy Tibor 8-10 éves korcsoport III. hely Kumite (küzdelem) 

Csapat versenyszámok: 
6-10 éves korcsoport
Csapat Kata II. hely(formagyakorlat) ezüst érem 
Csapat tagok: Morvai Anna, Murányi Zsófia, Kiss Maja
6-10 éves korcsoport
Csapat Kata III. hely(formagyakorlat) bronz érem
Csapat tagok: Rézmüves Miklós, Sárossy Tibor, Szakály Dávid

Felnőtt egyéni versenyszámok:
18 év feletti korcsoport fehér-kék öv kategória.
Zajacz Katalin Kata(formagyakorlat)II. hely 
Kumite (küzdelem) I. hely arany érem
Szakály Szilvia Kata (formagyakorlat) III. hely
Kumite (küzdelem) II. hely ezüst érem
Toronyi Győző Kata (formagyakorlat) III. hely 

Felnőtt csapat versenyszámok:
18 év feletti korcsoport barna-fekete öv kategória.
Csapat Kata (formagyakorlat) II. hely
Csapat tagok: Rézmüves Mónika, Blaskó Bianka, Varga Orsolya

Rézmüves Miklós B.almádi Shotokan Karate-do S. E.
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ha macskánk hosszú távú 
egészségét tartjuk szem előtt, ak-
kor mégis érdemes belevágni és meg-
reformálni kedvencünk étrendjét. 

dr. Dani Katalin www.
negylabupatika.hu

Sport

19



Olvassa el az újság internetes változatát is: pkk.hu > almádi újság22 Az újság új e-mail címe: baujsag@gmail.com

Vásárolja meg tüzelőjét nálunk!
Péta-coop Kft. Zirc, Vasút sor u. 3., tel.: 06/30-9565-660

Tűzifa: konyhakész, kugli
Bükk, gyertyán, cser, tölgy: 2300 Ft/q

Akác készlet szerint: 2300 Ft/q
A tűzifát 28 q felett ingyenesen házhoz szállítjuk.

Újra kaphaTó jó minőségű magyar barnaszén:
Dara: 2795 Ft/q, Extra dió: 2985 Ft/q 16 500-17 500 KJ/kg

Cseh barnaszén: Ledvice dara:3850 Ft/q,  
Dió:3990 Ft/q 18000-19000 Kj/kg

Herkules dara: 3850 Ft/q, Dió:3990 Ft/q 18000-19000 Kj/kg
A szén telepi ár, kedvező fuvardíjak!

Részletfizetési lehetőség! Ingyenes tankönyvhasználat!
Számítógépes oktatás, és számítógépes gyakorlási lehetőséggel 

vizsgára való felkészülés. Gépkocsi-választási lehetőség.

Tanfolyamnyitó: 2013. 11. 14. 19.00 óra
Első tanfolyami nap: 2013. 11. 19. 16.00 óra

Balatonalmádi, Baksai Autósiskola, Lehel út 27.
Érdeklődni: Baksai Gábor Balatonalmádi, Lehel út 27.

T.: 30/916-3286, 88/430-107, e-mail: baksai@upcmail.hu

Baksai Autósiskola T 
GépjárművEzETő képzésT indíT
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NOVEMBERI 
SZÁMÁNAK 

MEGJELENÉSÉHEZ 
NYÚJTOTT!

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
Felelős kiadó: 

„Almádiért” Közalapítvány Kuratóriuma 
Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. 

Szerkeszti a szerkesztőbizottság. 
Felelős szerkesztő: Fábián László 

e-mail: baujsag@gmail.com,
Telefon: 20/377 2157 

Lapzárta: minden hónap 25-én.
(Illik komolyan venni!)

Hirdetésfelvétel a szerkesztőség címén,  
vagy a 06 30 29 88 995 telefonszámon. 

Kéziratot nem őrzünk meg! 
Nyomdai kivitelezés:

Onyxprint Kft. www.onyxprint.hu
Eng. sz.: 005-18/1989. ISSN: 0864-7860

HIRDETÉSI ÁRAK:
1 oldal = 60 e Ft+áfa

1/2 oldal = 30 e Ft+áfa
1/4 oldal = 15 e Ft+áfa
1/8 oldal = 7,5 e Ft+áfa
KATTINTSON RÁ!

www.pkkk.hu –> almádi újság, 
www.balatonalmadi.hu, www.oboltv.hu, 
www.vikipedia.org/wiki/portal:balaton

Zavarja foghiánya?
Ne érje be kevesebbel, válasszon 

életre szóló megoldást!

Őszi akció:

20 000 Ft kedvezmény
a teljes kezelése végösszegéből, bármilyen imp-
lantációs beavatkozásról (fogbeültetés) van szó!

Tegye meg az első lépést, kérjen időpontot  
egy díjmentes konzultációra  

a 06 88 574 865 telefonszámon!

Figyelem: a kedvezmény igénybevételéhez  
mindenképp hozza magával ezt a kupont!

Érvényesség: november 29.

Globe Dental Fogászati Centrum 
Balatonkenese, Táncsics M. u. 6.

www.esseltech.hu Balatonalmádi, Madách u. 17.

Számítástechnikai
-szerviz, -telepítés, -szaktanácsadás, -szakértés

Hálózattervezés és kivitelezés
Rendszerszervezés és karbantartás

Időpont egyeztetés a honlapon http://esseltech.hu/kapcsolat.
php vagy a 70/948-5490-es telefonszámon keresztül!

A HIRDETÉS FELMUTATÓJA
10% KEDVEZMÉNYRE JOGOSULT

SZOLGÁLTATÁSAINK ÁRAIBÓL!
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Egy kevéssé ismert háziállatunkról

„Nincs is több nemzet, mely úgy ismerte volna madarunk szo-
kásait, mint mi. Ez a szoros viszony pedig abból fakadt, hogy a 
daru is ott tanyázott, ahová a magyart a természete hajtotta: a 
végtelen rónán.” (Chernel István)

A múlt év őszén városunk felett elvonuló néhány darabos csa-
patok között láttunk, hallottunk repülni egy 160 példányos 
kompániát is. Sajnos felettünk ma már csak átvonulnak, de a 
Hortobágyon az őszi vonulási idényben, az utóbbi néhány év-
ben, 100 000 madarat is lehet egyszerre látni. Hajdanában, a 
mocsárvilág idején fészkeltek is. A régi időkben a csikászok, pá-
kászok, darvászok hasznát vették. Tartották tolláért, házőrzőnek, 
sőt várőrzőnek is, ették húsát, adták-vették tollát (főleg a balost), 
viselték harci díszként, és szerelmi zálogul. Szimbólumát láthat-
juk címeren, pajzson, faragott tárgyakon (bot). De tartották házi 
kedvencnek, a baromfiudvar felügyeletére is. 

Anna Ahmatova: Darvak hívása

Így szólogatják szárnyatört
társukat krúgatón a darvak,
amikor a sárba fúl a föld,
és porhanyul a parlag.

Emelem szárnyam csüggeteg:
arany szárnyuk suhog,
elrejtik tömött fellegek
és sűrű bokrosok.

„Jaj, szállni, szállni, míg lehet,
keresni új mezőt!
Hisz torkod úgyis elrekedt,
és le se törlöd könnyedet -
már arra sincs erőd!

(Fordította: Rab Zsuzsa)

Fotó: Szente Z.

Fotó: Novák László

Fotó: Novák László

Fotó: Szenthe Zoltán

1827-es írás szerint a Sárréten a darutojá-
sokkal három csónakot töltöttek meg. Nem 
csoda, hogy ez az érdekes, nagy, és mindenek 
előtt óvatos madár, vonzza a természetfotóso-
kat is. Így volt ez Novák László és Szente Zol-
tán fotósokkal is. Összefogtak, alaposan elő-
készültek, leshelyet építettek, kuporogtak, 
önmegtartóztattak, utaztak sokat, szóval át-
vállalták a kellemetlenséget, hogy mi kényel-
mesen nézhessünk bele egy természeti faj tit-
kos életébe. Kérem lehet gyönyörködni!  tszab

Ajánlott irodalom, mert a daruhoz a krú-
gatása is hozzá tartozik: Daruvonulás a Hor-
tobágyon. Magyar ismeretterjesztő film. „Ka-
mera a hátizsákban” produkció.

csekezsolt@freemail.hu 


