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KERT VÉGÉBEN KÚT
Kertben kút, legyen az bárhol a telken, nem túl ritka jelenség, fõleg nem

volt az a korábbi évszázadokban. A Veszeli Lajos Kisberényi úti kertjében
levõ kút azért  különösen fontos, mert egyrészt Almádiban levõ legrégebbi
ismert építmény, másrészt õsi határjelként említik. A XIX. század közepe elõt-
ti idõkben a falvak határát ismétlõdõ határjárások során írásban rögzítették.
Az említett kút a fellelhetõ levéltári iratok szerint az 1600-as évek második
felében már létezett. Nézzük, mit olvashatunk a régi határleírásokban.

A legkorábbi határjárás jegyzõkönyve 1744. június 25-én kelt, amibõl a
legérdekesebb részek a következõk.

A határjárás Felsõõrsön a Pityorka dûlõtõl indult és Almádiban a Balatonnál
ért véget. A jegyzõkönyvben elõször felsorolták a résztvevõ hivatalos szemé-
lyeket, majd leírták a határ jellemzõ pontjait, nyilván a korábbi határjárás

alapján és azt a tanukkal kívánták megerõsíteni. A jegyzõkönyv bevezetõjében
levõ leírás kivonatosan így szól: ”…innen egyenesen napkeletnek térvén, a
Ttes Káptalan Kis Berényi, és a Gyõri Páter Jésuiták Szölöi között vezettek
egy kis kõ kutra, mely más képpen Sár vagy is vize kutnak neveztetik. Innét
tovább vezettek a Somodari következendõ képpen Teleki szõlõje mellett...” 

Az eljárás során 22 tanút hallgattak meg és lejegyezték az általuk mondot-
takat. Közülük a 11. tanú, a 80 éves Stephanus Farkas alsóörsi jobbágy val-
lomása a legérdekesebb. „...a mint a régi út volt Szölök között levõ Kis Sár
Kutára, onnénd a Vörös Berényi Patakban, vagyis a Sédben...” Vallomásában
megjegyzi, hogy mindezt a 80 éves apjától tudja. Joggal állapíthatjuk meg,
hogy a kérdéses kút már az 1600-as évek végén létezett. Erre utal a 12. tanú,
a 79 éves Stephanus Vörös vallomása, amiben hivatkozik a néhai szent-
királyszabadjai Szabó Péterre, akit a tatár (török) levágott, de korábban a
határt megmutatta neki. Tehát a török hódoltság alatt, azaz már 1685 elõtt
létezett a kút.

Több határjárás, így 1806., 1815., 1827. és 1840. években történtek minden
alkalommal rögzítették a kút melletti határjelet.

Az 1857. évi elsõ kataszteri felmérési jegyzõkönyvei 1855-1856-ban
készültek, a térképek pedig 1857-ben, ezért általában 1857. évi felmérésként
említik. Számunkra a jegyzõkönyv Szentkirályszabadja és Vörösberény kö-
zötti határt leíró rész érdekes, ugyanis akkor Almádi Szentkirályszabadjához
tartozott. A határleírás Szenkirályszabadja, Vörösberény, Litér hármas ha-
tártól indul és a Balaton partjáig tart. A német nyelven írt szövegben is ma-
gyarul „Somodari kút” néven említik. 

Ennél a felmérésnél faragott vörös kõ határjeleket raktak le, megõrzendõ
hivatalos térképen rögzített határjeleket. Ezen a köveken „Almady” bevésés

volt, illetve két kövön ma is van, ezek egyike a Veszeli Lajos kútjánál talál-
ható. A másik pedig az egykori Torgyöpi csárda közelében levõ kerítésben
van befoglalva.

Az 1914. évi határleírás május 18-án kelt jegyzõkönyve Balatonalmádi tel-
jes határát írja le a Balatontól a Balatonig, mai szóhasználattal élve Káp-
talanfüredtõl Budataváig. A jegyzõkönyv kútra vonatkozó része a következõ:

„…közelében helyeztetett el, innen 92 lépésre a 19 jelû régi határhalom-
ban álló faragott régi kõhöz, mely fenti dûlõkbeni birtokos kertjében levõ for-
rás felett áll, innen tompa beszögeléssel nyugatnak, egyenes vonalban,
nevezett dûlökbeni birtokos szántóját átvágva a 20 B 1914 jelû felújított régi
határhalomba helyezett kõhöz…”

A leírás egyértelmûen rögzíti, hogy a régi faragott követ tekinti a határ
ismertetõ jelének, ez pedig nem más, mint az 1857-ben elhelyezett és ma is

meglevõ kõ!
A kút kb. egy méter átmérõjû, vörös

homokkõvel szárazon falazott, több mint
300 éves építmény. Valószínûleg nem
tévedünk, ha régebbinek véljük, mert az
1493 évi oklevél szerint Almádi
promontórium (szõlõhegy) volt, ahol a
víz léte meglehetõsen fontos és nem
kizárt, hogy már megvolt a kút.

A kút vasbeton gerendákkal le van
fedve és a tetején levõ földkupacban
látható az Almady feliratú régi határkõ,
amelyet a telek tulajdonosa oda
helyezett, miután a kút melletti bozótos
részben megtalálta és nagyon helyesen
védelemre méltónak ítélte.

Schildmayer Ferenc

A határkõ képe Polgár Attila felvételei

Az 1744 évi határleírás részlete
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Az elmúlt 15
évben az Új Al-
mádi Újságban is
többen és több
cikkben foglal-
koztunk már a
Pinkóci Csárdá-
val. Nem vélet-
lenül, hiszen a

egyik legrégebbi és rangos ven-
déglátó intézmény. A 18. századig
visszanyúló birtoktörténete, nagy-
szerû fekvése és nem utolsósorban
kiváló kínálata régóta vonzotta az
újságírókat, helytörténészeket, vala-
mint az éhes vendégeket.

Valamikor azért kószáltam ke-
resztül-kasul a Remete-völgyet,
hogy rábukkanjak az egykori pálos
kolostor legalább egy faragott kö-
vére, amelyet akár a környezõ épüle-
tekbe is beépíthettek. Ezért szima-
toltam körbe a Pinkóczi csárdát is, de
az onnan kiszûrõdõ illatok elég ha-

mar meggyõztek másfajta leletek
felettébb üdvözítõ voltáról és így
keveredtem egyre beljebb. Az még
csak hagyján, hogy gyönyörû kör-
nyezetben egy igazán ízlésesen
berendezett csárda található. Azt vi-
szont nem tudtam, hogy ma az egyet-
len balatonalmádi vendéglõ, amely a
balatoni kamarák védnöki tábláját
viselheti, amelynek választéka a
Receptbazár híres étkei közé is be-
kerül, no meg a legrangosabb hazai
szaklap, a Magyar Konyha is ismer-
teti. Talán csak a Liget presszó ért el
eddig ilyen sikersorozatot a legran-
gosabb hazai kávéházak kategóriájá-
ban.

„Egy nap, egy recept” címû köny-
vében Borbás Marcsi helyi specia-
litásként aposztrofálja a Pinkóczi
töltött bordát, ami a táj szépsége
mellett rabul ejti az idelátogató
turistákat, hiszen hozzáértõ szaká-
csok gondoskodnak csábító elkészí-
tésérõl. Legott le is közli a receptet,
ami nem is olyan bonyolult. Ahány
vendég annyiszor két szelet sertés-
borda, egy fej vöröshagyma, derék
adag csirkemáj, étolaj. Mellé só,
bors és majoranna - no meg ételíze-
sítõ, illetve a vékonyra szelt füstölt

sajt meg a füstölt sonka, ami a
sertésborda és a máj közé simul. Mi
az hogy simul: omlik, olvad, sõt át-
lényegül! De még így sem tudunk
mindent, mert az arányok és a rafi-
nált fortélyok no meg az idõzítés
már mesterszakácsot igényel. Meg
lehet próbálni akár otthon is, akár a
panírozásnál is újíthatunk bele-
reszelt krumplival, meg is bolon-
díthatjuk egy szál bazsalikommal...
Utána viszont békésen visszaballa-
gunk a Pinkóczi Csárdába és csen-
desen megállapítjuk, hogy az övék
még mindig jobb. Nem csupán a
profi szakács miatt, nem is csak a
minõségi hozzávalók megválogatá-
sa, hanem talán a belesütött szeretet
okán.

Aki végigszörföz az interneten
Pinkóczi ügyben, az 657 honlapot
talál és a többségük a Pinkóczi
Csárdával foglalkozik. Mégis, aki a
csárda iránt érdeklõdik, akár angol

nyelven is megismerkedhet a „Cutlet
stuffed with sauté chicken liver,
smoked ham and cheese Pinkóczi
art”, amit magyarul csak Pinkóczi
töltött bordaként ismerünk.

Az egyik honlap a Pinkóczi család
teljes áttekintését adja, képviselõtõl,
sportolóig és díjnyertes diákoktól a
tûzoltóparancsnokig. Persze minden
Pinkóczi elõnevû ember is feltûnik,
lakjon akár Nyíregyházán, vagy a
texasi Albuquerqueben. Csak azt
nem láttam azon a honlapon, hogy ez
egy olyan õsi név, amelyet már a 15.
században is feltüntettek az okle-
velek az erdélyi Kolozsmonostortól
a felvidéki Nagyszombatig. A 16.
századtól említik Pinkóczi formában
a családnevet, mivel sokan nemesi
rangot nyertek és feltûnnek a Hu-
nyadi valamint a Teleki család ud-
varában is.

A történeti Magyarországon há-
rom Pinkóc nevû település is volt,
Ung, Vas és Veszprém vármegyében.
Az utóbbiban mindjárt három: Pápa
mellett, Veszprém mellett, no meg
Vörösberény mellett. Mindegyik
Pinkóc település nevében a közeli
patak lehetett a névadó és mai ér-
telmezés szerint a „jó pataknál tele-

pült falu” lehetett a névadó. Az vi-
szont felettébb érdekes, hogy va-
lamikor errefelé lehetett egy Pinkócz
nevû külterület, ahonnan még ma is

a Forrás utca vezet a Remete-patak
forrásaihoz. Nevét õrzi a csárda mel-
lett a Pinkóci út, a Pinkóci kereszt és
a Pinkóci temetõ. Megjegyzendõ,
hogy az 19. századi kataszteri
térképek jelzik is a Pinkóc nevet
Vörösberény és Szentkirályszabadja
között. Lesz tehát még mit bogozgat-
niuk az itteni helytörténészeknek, ha
egyszer a város teljes településtör-
ténetét feltárják. Mindenesetre ránk-
férne egy kis reklám ebben a beszü-
külõfélben levõ, de mégis elenged-
hetetlenül fontos idegenforgalmi vi-
lágban.

Könnyen belátható, hogy a nö-
vekvõ hazai és külföldi konkurencia
csak oda enged vendéget, ahol annak
minden érzékszerve kulturált él-
ményben részesül, ámbár elméjének
a pallérozása sem hátrány. Ha csupán
abból indulunk ki, hogy van egy
étkünk, amelyet hovatovább min-
denütt jobban ismernek, mint mi itte-

niek, akkor legott fel kellene karolni.
A badacsonyi mustos pecsenye, vagy
a csopaki pincepörkölt sem önma-
gában vonzó, hanem a körítéssel,

méghozzá a szó legtágabb értelmé-
ben. Tudom, hogy a Pinkóczi csár-
dában vendégmarasztaló mûsor is
van, lovasprogramot is biztosítanak,
de az odavezetõ út azért még inkább
emlékeztet egy túlélõ szafarira, mint-
sem egy városi kéjutazásra. Hála
Istennek, mindenütt tábla igazítja út-
ba a rendíthetetlen turistákat, városi
kiadványaink már több nyelven is
ajánlják a csárdát, sõt a világhálón is
jelen van. Valahogy nekünk, bala-
tonalmádiaknak is büszkéknek kel-
lene lennünk egy ilyen helyre, az
itteni választékra és az itteni prog-
ramokra. Kíváncsi vagyok, hogy
hány helyi polgár vitte már el akár
családját vagy vendégeit a csárdába,
vagy hányan tudták a Pinkóczi töltött
borda receptjét fejbõl. Azt már csak
remélni merem, hogy mostantól
kezdve többen ismerik a hely törté-
netét is.

CzS

Mit jelent a Pinkóci csárda?
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Május 21-én az érintett 843 ingatlantulaj-
donos több mint kétharmadának támoga-
tásával megalakult a szennyvízcsatorna tár-
sulat. Remélem, hogy a kötelezõ köz-
beszerzési pályázat is eredményesen zárul
és a tervezett ütemben megvalósul a város
számára is fontos környezetvédelmi és
komfortnövelõ beruházás. Köszönetemet
fejezem ki az elõkészítõ munkában részt
vállaló szervezõbizottságnak és munkatár-
saimnak.

Minden eddigi érdeklõdést alulmúlt a
május hónapban megtartott lakossági fóru-
mokon a részvétel. Ennek ellenére nem tar-
tom haszontalannak, elvesztegetett idõnek a
konzultációkat és a következõ alkalmakon
bízom a nagyobb aktivitásban. 

Ebben az évben a Balaton Fejlesztési
Tanács a korábbiakhoz képest idõben meg-
jelentette pályázati kiírásait. Más helyekrõl
már ismert, hogy két jelentõsebb beru-
házáshoz igényeltünk támogatást: a Wes-
selényi strandbejárat térburkolat cseréjére, a
nyugati oldalon lévõ szolgáltató egységek
és WC blokk szennyvízelvezetésére, ját-
szótéri elemek beszerzésére, valamint a
Baross G. utca út- és járdaburkolat fel-
újítására. Úgy döntöttünk, hogy a strandi
munkákat a nyári fõszezon elõtt elvégezzük,
vállalva a korábban beköszöntõ jó idõ miat-
ti kritikákat is. Pályázati feltétel ugyanis,
hogy a kivitelezés csak a pályázat befo-
gadása után kezdhetõ meg. Az elõkészítés
után ezért is haladt vontatottabban a meg-
valósítás. Aztán menet közben a tervezõ
bevonásával módosítottuk az eredetileg ter-
vezett burkolat típusát, amely idõveszte-
séget valóban okozott – de a szárnyra kelt
pletykával szemben – nem kerül dupla költ-
ségébe a városnak. És talán az elõszezonban
érkezõ vendégek az eredményt látva megér-
tik szándékunkat. Mostanra földbe kerültek
a borfesztiválnak és remélem, további ren-
dezvényeknek is az ellátását szolgáló köz-
mûvek, amelyeknek utómunkálatai is befe-
jezõdnek a napokban. Sikeres pályázat ese-
tén meglesz az anyagi fedezete az õszi foly-
tatásnak.

Balkánhoz közeli állapotok alakultak ki a
lomtalanítás – és a közbeszerzések okán
elhúzódó parkfenntartás hiányosságai miatt.
Gondok vannak a Kft-nél a szervezéssel és
a kapacitás is kevés, azonban az is tény:
sokan a meghirdetett idõpont elõtt, hetekkel
korábban-, illetve legalább ennyien az el-
szállítás után helyezték ki a feleslegessé vált
lim-lomot. Legközelebb jobban be kell tar-
tanunk a szabályokat. A Kommunális Kft.
napokban megtartott taggyûlésén az ügy-
vezetés és a tulajdonostársak részérõl
határozott ígéretet kaptam arra, hogy mire e
sorokat olvassuk, úrrá lesznek a mostani
állapotokon.

Tisztelettel kérek mindenkit, hogy váro-
sunk rendezettsége érdekében az ingatlana
elõtti közterület gondozásával legyen part-
nerünk jobb közérzetünk elérésében és
vendégeink méltó fogadásában.

Balatonalmádi, 2005-06-01
Pandur Ferenc

polgármester

Néhány sor
az 31. hónapról
a Városházán

2005. május

Önkormányzati hírek
Városunk képviselõ-testületének május végi ülésén

Pandur Ferenc a hagyományoknak megfelelõen elsõként
az elmúlt hónap legfontosabb helyi vonatkozású esemé-
nyeivel foglalkozott. A polgármester elmondta: a kelet-
balatoni kistérségben csak öt település támogatta a több
célú társulás létrehozását, a többi – például a helyi iskolát
féltve - nem értett azzal egyet, így az idén már nem
pályázhatunk állami forrás elnyerésére. Az északi tópart
sátortáborait mûködtetõ Balatontourist Rt-ben részvé-
nyekkel bíró önkormányzatok közül csak a füredi és az
almádi támogatta a konzorcium-alapítási elképzelést, így
ez a kezdeményezés is kudarcot vallott. Májusban váro-
sunkban járt a balatoni fõépítész, hogy összegyûjtse a
nemzeti fejlesztési terv második szakaszában meg-
valósítható beruházási elképzeléseket, Almádiban a
sportpálya és Lozsánta területe kínál uniós támogatással
megvalósítható fejlesztést. Az elmúlt hónapban megtar-
tott lakossági fórumokra gyér érdeklõdés mellett került
sor. Megalakul városunkban a szennyvízcsatorna-
hálózat fejlesztését megvalósító vízi közmû társulás s
megkezdték a lakástakarék-pénztár szervezését. Mint
Pandur Ferenc elmondta, Almádi a nyári fesztiválra 1,8
millió forint támogatást nyert a Nemzeti Kulturális
Alaptól. A polgármesteri beszámolót kiegészítve Hoff-
mann Gyöngyi arról tájékoztatott, hogy Vörösberényben
a református egyházzal folytatott egyeztetésen kiderült:
az egyházi temetõben áldatlan állapotok vannak. Azt ter-
vezik, hogy a lakosság segítségével rendbe teszik a
berényi temetõt. 

A vörösberényi Séd-híd – híd, közút, járda – fel-
újításához, amelyet a közútkezelõ hajt végre, a költségek
20 százalékával, legföljebb 6,5 millió forinttal járul hozzá
önkormányzatunk – derült ki az egyik napirend tár-
gyalásakor. A Györgyi Dénes utcai volt idõsek otthona a
szakértõi becslés szerint körülbelül 40 millió forintot ér,
az önkormányzat  versenyeztetéssel tervezi  értékesíteni
az ingatlant, ennek elõkészítése megkezdõdött. A testület
elfogadta azt az elõterjesztést, amelynek alapján meg-
maradhat városunkban a pszichiátriai szakrendelés. A
Balatonalmádi Kommunális Kft. elmúlt évi beszámolójá-
nak, idei üzleti tervének és a települési szilárd hulladék
kezelésére vonatkozó közszolgálati tevékenységének a
véleményezése zárt ülésen történt meg.

A májusi képviselõ-testületi ülés legnagyobb vitát
kiváltó ügye a Verseny utca 1. szám alatti ingatlannak, a
nemrégi Váci iskolának a hasznosítása volt. A képviselõk
az eredeti elõterjesztés alapján a Váci iskolának a Kolping
Szövetség szakiskolája számára 10 évre való térítésmentes

átadása és a negyedmilliárd forintra becsült értékû ingat-
lan értékesítése közül választhattak, ám az ülésen har-
madik lehetõségként fölmerült a bérbeadás is. A Kolping
péti szakiskolájának tagintézményeként elképzelt új almá-
di középfokú tanintézet létesítése mellett érvelõk arra
hivatkoztak, hogy így továbbra is oktatási célokat szolgál-
hat a Váci, az iskola-alapítással új munkahelyekkel és egy-
ben jelentõs szellemi értékkel gazdagodik Almádi, bõvül-
nek a németországi székhelyû, katolikus szellemiségû
Kolping révén városunk német kapcsolatai s egyben ide-
genforgalmi lehetõségei. A Kolping-iskola ellen érvelõk
elsõsorban az ingyenességet kifogásolták, nem tartották
egyértelmûnek, mit jelent a Kolping azon ajánlata, hogy
50 millió forintot fordít az épület felújítására és karban-
tartására, az esetleges bérbeadással bevételhez juthatna az
önkormányzat. Az értékes ingatlan eladását a képviselõk
többsége a vita során elutasította, szavazáskor pedig 9
igen, 5 nem mellett a bérbeadási változat nyert, így az
önkormányzat nekiláthat a versenyeztetési kiírás meg-
szerkesztésének. Így az már bizonyos, hogy õsszel nem
nyílhat meg a Váciban a Kolping-iskola.

Napirenden kívül a testületi ülés elõtt több képviselõ
is szót kért. Boros László a Hattyú bálra és a Szent Imre
templom építésének 75., a plébánia alapításának 70.
évfordulójára rendezendõ egész napos rendezvényre
hívta föl képviselõtársai figyelmét. Keszey János a lom-
talanítással nálunk járó balkanizálódásról szólt, arról,
hogy hetekkel korábban kiteszik a város lakói a
fölöslegessé váló lim-lomjaikat, amely közé veszélyes
anyag és építési hulladék is kerül. A képviselõ javasol-
ta, hogy jövõre Almádban is szervezzék meg a gyap-
jaslepke elleni védekezést, amelyre a jelek szerint
nálunk is szükség volna. Bálint Sándor elmondta, hogy
a megyei közigazgatási hivatal bekérte az Öregparkban
folyó beruházás iratait; a képviselõ az önkormányza-
tiság sérelmét látja a város egyetlen védett területén
folyó építkezést illetõen. k.m.

Az 1977. óta helyi természetvédelmi oltalom alatt
álló Öregpark kerítés-szomszédságában (magán-
területen) gépkocsi-parkoló létesül, amelybe az Öreg-
parkon át történne a közlekedés: behajtás a játszótérnél,
a kihajtás a Rákóczi-szobornál. 

A munkálatok kerítés-létesítésre kiadott jogerõs
építési engedély alapján folynak. Az önkormányzat ter-
mészetvédelemért felelõs gazdasági bizottsága április
13-án rendkívüli ülést tartott, amelyen kifogásolta, hogy
a bizottságot nem tájékoztatták a védett természeti
területre közvetlen kihatással járó tevékenységrõl, noha
feladatához tartozik Balatonalmádi természeti értékei-
nek védelme.

A gazdasági bizottság elnöke a helyi hatóságtól
eltérõen ítélte meg az építési engedélyezési eljárás
jogszerûségét – hiányolta a természetvédelmi hatóság
szakhatósági hozzájárulását –, ezért önkormányzati
képviselõi minõségében állásfoglalást kért a regionális
természetvédelmi hatóságtól és a Megyei Közigazgatási
Hivataltól. A természetvédelmi hatóság levelében
közölte, hogy természetvédelmi területre közvetlen
kihatással járó építési engedélyezési eljárásba szak-
hatóságként be kell vonni a természetvédelmi hatósá-
got, s mivel helyi védelem alatt álló területnél ezt a
jogkört a helyi jegyzõ gyakorolja, a közigazgatási
hivatalnak kell kijelölnie a jegyzõ helyett a szakhatósá-
gi véleményt adó szervet. A közigazgatási hivatal - má-
jus 9-ei válasza szerint - bekérte Balatonalmádi jegyzõ-
jétõl az engedélyezési eljárás iratait, s azok megis-
merése után alakítja ki álláspontját.

Bálint Sándor, gazdasági bizottság elnök

Tájékoztatás az Öregparknál
épülõ gépkocsi-parkolórólFOGJUNK ÖSSZE!

Aki járt mostanában a vörösberényi temetõben,
biztosan találkozott a csaknem ember nagyságú
szemétkupacokkal. Az, hogy szeretteink méltó kör-
nyezetben nyugodjanak, mindannyiunk közös
ügye, korra, nemre vagy felekezetre való tekintet
nélkül valamennyiünknek oda kell figyelnie arra,
hogy a temetõben rend legyen. Fogjunk össze és te-
remtsük meg szeretteink számára a végsõ nyuga-
lomhoz megérdemelt környezetet. Várom Önöket,
MINDENKIT, (gyerekeket csak szülõi felügyelet-
tel), aki segíteni szeretne ebben a közös ügyben
június 25-én, szombaton 9 órára a vörösberényi
temetõhöz, hogy a magunkkal hozott eszközökkel
(kesztyûk, zsákok, stb.) tegyünk rendet és tûntessük
el a szemetet halottaink sírjai mellõl! Kérjük a vál-
lalkozókat és azokat, akik gépkocsival rendelkez-
nek, hogy nyújtsanak segítõ kezet abban, hogy az
összegyûjtött szemetet elszállíthassuk!

Az akcióról bõvebb információt a 30/94-64-270-es
telefonszámon kérhetnek! Várom Önöket, én ott
leszek!

Dr. Hoffmann Gyöngyi, képviselõ 

Közlemény
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Balaton-

almádi Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat neve 2005.
04. 28-tól Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási
Központra változott. Ellátási területünk, szakmai fel-
adataink és elérhetõségünk nem változott. Kérem továbbra
is forduljanak bizalommal munkatársaimhoz, kibõvített
programokkal várjuk az érdeklõdõket!

Sajtos Ildikó, intézményvezetõ
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Rendõrségi hírek
Annak ellenére, hogy a naptár szerint

már május van, és ebben az idõszakban
jelentõs súllyal kell kezelnünk a szezon
várható kihívásait, mégis egy nyugodt,
kevés eseményt hozó idõszakon vagyunk
túl. Biztos, hogy ebben meghatározó
szerepe van az idõjárásnak is, hiszen ha
visszagondolnak néhány évvel korábbra,
amikor a Balatonért aggódók a vízállás
okán vészharangokat kongattak, sõt sokan a
mesterséges vízpótlás lehetõségét is fel-
vetették, a szárazság, a nagy meleg miatt,
különösen hétvégeken jelentõs tömegek
keresték fel a vízpartot, enyhülést keresve.
Bûnügyi szempontból nézve ezt az idõsza-
kot a strandi lopások, az alkalmi besurraná-
sok jelentették a legtöbb gondot, több
ismertté vált sorozaton dolgoztunk, melyek
elkövetõit csak a nyár végére sikerült rács
mögött tudnunk, de addig bizony nagyon
sok embernek okoztak komoly bosszúságot
az elkövetett bûncselekményekkel.

Biztos, hogy a szélsõségeket hozó és
ebben a hónapban szokatlan hideggel járó,
egymást gyorsan követõ idõjárási frontok
az okai annak, hogy még nem kezdõdött el
a strandszezon, és ez idáig a tömegek is
elmaradtak, amely a legfõbb vonzerõt jelen-
tik a bûnözõk számára. A bûnügyi krónika
ismertetése azonban most is sok tanulságot
hordoz, olyanokat, amelyeket érdemes
komolyan venni, mivel sok késõbbi
kellemetlenségtõl kímélhetjük meg
magunkat és vendégeinket. Bízom abban is,
hogy az eddigi cikkeimbõl annyi azért meg-
maradt minden olvasóban, hogy a
rendõrség önmagában tehetetlen a bûnö-
zéssel szemben, ha nem tudja maga mögött
a lakosságot, az embereket, a polgárok
segítõ támogatását. A könnyelmûség, a
nemtörõdömség a bûnözõket segíti, tehát ha
ezen változtatni tudunk, az eredményeink is
nagyságrenddel javulhatnak, így már tény-
leg jó színvonalú közbiztonságot biz-
tosíthatunk a hozzánk érkezõ vendégek
számára, ami a döntõen az idegenforgalom-
ból élõ közösség számára nem lehet közöm-
bös. 

A város orvosi rendelõjébõl jelentettek
be két lopást. Az õrizetlenül hagyott táská-
kat, illetve a bennük talált tárcát vitte el az
elkövetõ, aki, felbuzdulva az eddigi si-
kereken, minden bizonnyal  nem fogja ezt a
tevékenységet abbahagyni addig, amíg le
nem bukik, vagy lesz lehetõsége az õrizet-
lenül hagyott értékeket, tárgyakat elvinni,
kihasználva a tulajdonosok figyelmetlen-
ségét, könnyelmûségét. Nem kellene több
esélyt adni neki. Három betörésrõl is
érkezett bejelentés, amelyek során kész-
pénzt, különbözõ értékeket vittek el az
elkövetõk. Az egyik esetben viszont akadt
egy szemtanú, aki vette a fáradtságot és
betelefonált a rendõrségre, így a kollégák-
nak sikerült elfogniuk az elkövetõket, akik
mint kiderült, Budapestrõl érkeztek váro-
sunkba, és mint a példa is bizonyítja, nem
feltétlen nyaralási szándékkal.  Az egyik
horgásztanyáról parton tárolt csónak
eltûnését jelentették be, sajnos a lopás
idõpontját nem sikerült behatárolni, így
kevés esély maradt az elkövetõ szemé-
lyének felkutatására.  Az alkohol játszotta a
fõszerepet abban az ügyben, amikor is a fel-
bátorodott fiatalok közúti jelzõtáblákat dön-
töttek ki és vittek el, sajnos az utólagos
józan belátás már nem igazán segít, hiszen
a büntetõjog ezt a közlekedés biztonsága
elleni bûntettként értékeli, és ennek meg-
felelõ súllyal szankcionálja az elkövetõket.
Szintén az ittasság, konkrétabban az ittas
vezetés miatt került bíróság elé az a két
helyi polgár is, akik jelentõs mennyiségû
alkohol elfogyasztása után ültek a volán
mögé.  Feltehetõen a szerencséjükben bíz-
tak akkor, amikor útnak indultak ilyen
állapotban. Mit mondhatnék erre, nem jött

össze. 
Sajnos, a városunkban ismét megjelent a

kábítószer, igaz, ezúttal még nem érintett
helyi polgárokat, ugyanis a város határában,
egy közlekedési akció keretében vontak
ellenõrzés alá egy jármûvet a kollégáim.
Kiderült, hogy a jármûvet vezetõ fiatal és
hasonló korú utasai kábítószer hatása alatt
vannak, a kocsiban pedig jelentõs mennyi-
ségû „anyagot” találtak. Azt nem tudtuk
bizonyítani, hogy a megrendelõk, vagy a
megrendelõ helyi illetõségû volt, azonban
más csatornákon már sikerült néhány helyi
dílert felderíteni. Ez nagyon komoly, intõ
jel számunkra az elõttünk álló szezon miatt
is. Fel kell készülnünk arra, hogy igenis
jelen lesz a kábítószer a nyári szezonban.
Kérem, ne legyenek illúzióik, ha homokba
dugjuk a fejünket, mint állampolgár, és
hagyjuk a hivatásszerûen ezzel
foglalkozókra a dolgot, akkor mi és a
környezetünk intakt marad. Ha nem lépünk
fel ez ellen az „átok” ellen közösen, akkor
holnap a családunkban is meg fog jelenni.
Kérem, gondolják meg, mennyire marad-
nak közömbösek ebben a kérdésben!  

Még elõkészületi stádiumban vannak
azok a tervek,  elképzelések, amelyek a nyá-
ri idényre vonatkozó rendõri feladatok
végrehajtását, annak hatékonyságát fogják
meghatározni. Azonban már most meg-
állapítható, hogy sok tekintetben jobb
kondíciókkal végezhetjük majd ezeket a
feladatokat. Szakközépiskolát befejezett,
fiatal rendõrkollégák fognak érkezni hoz-
zánk, akik elsõsorban a közterületen tel-
jesítenek majd szolgálatot, továbbá a
rendõrtiszti fõiskola gyakorló hallgatói is itt
lesznek. Ígéretet kaptunk arra, hogy a tava-
lyi évben nálunk dolgozó német rendõrkol-
légát is viszontláthatjuk, illetve idegen
nyelvet beszélõ diák-tolmácsok is segítik a
rendõri munkát. Létrehozzuk és
mûködtetjük azokat a már megszokott szol-
gálati formákat, amelyek jól beváltak a
korábbi években, így a kerékpáros
járõröket, a segédmotoros szolgálatokat is.
Természetesen számítunk a polgárõr
egyesület tagjaira, hiszen nélkülük nehezen
lehetne elképzelni a közterületek biz-
tonságát. Így õk segítenek majd a strand-
rendõri szolgálatnak, a különbözõ akciók-
ban, továbbá azokban az ellenõrzési felada-
tokban, amelyek célja a külsõ területek
vigyázása, biztonságának megõrzése. 

A cikkírás idõpontjában zajlik az a
közbiztonsági nap, melyet a helyi körzeti
megbízottakkal közösen szerveztek, ezzel
is segítve a nyári szabadságra készülõ fia-
talok felkészítését a biztonságos maga-
tartásra, arra, hogy elkerüljék azokat a hely-
zeteket, amelyek balesethez vezethetnek.
Mindannyiunk nevében szeretném meg-
köszönni fáradozásukat.  A közlekedéssel
kapcsolatosan komoly kihívásoknak kell
megfelelnünk. A 71-es számú fõút áteresz-
tõképessége nem lett nagyobb, a forgalom
ezzel szemben dinamikusan nõtt, továbbá a
már rendelkezésünkre álló adatokból lát-
ható, hogy ebben az évben az eddigiekhez
képest, megtöbbszörözõdött a vendégcsalo-
gató rendezvények száma, olyanoké, ame-
lyek kisebb-nagyobb forgalomkorlátozás-
sal járnak. Az ilyenek alaposan próbára
teszik a közlekedõk türelmét, de ezeken
felül is növekszik a figyelmetlen vezetõk
száma, illetve azoké, akik a gépkocsijukat
„páncélosként” használva szereznek
maguknak elõnyt, nem törõdve mások
érdekeivel. A közlekedési morál közügy,
tehát megint csak úgy kell fogalmaznom,
hogy csak közösen tudunk pozitív irányban
változtatni rajta. Rendõri eszközökkel, a
büntetéssel igazán csak a tüneti kezelés
lehetséges.  

Grúber Sándor r.alezredes
rendõrkapitány

Az idegenforgalmi szezon közeledtével tájékoztatni szeretném Önöket az ide-
genforgalmi adóval kapcsolatos tudnivalókról, változásokról. 

2005. évben az idegenforgalmi adó mértéke nem változott: személyenként és
vendégéjszakánként 300 Ft (külföldi és belföldi személy után egyaránt).

Adókötelezettség terhel minden magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az
önkormányzat illetékességi területén legalább egy éjszakát eltölt.

Mentes az adó alól:
- a 18. életévét be nem töltött, illetõleg a 70. életévét betöltött magánszemély
- az önkormányzat illetékességi területén lévõ üdülõ tulajdonosa és hozzátartozói
- a településen állandó lakóhellyel rendelkezõ személyek hozzátartozói
- a közép-és felsõfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony

alapján a településen tartózkodók
A munkavégzés céljából a településen tartózkodókat csak abban az esetben illeti

meg az adó alóli mentesség, ha az õket alkalmazó vállalkozás Balatonalmádiban az
iparûzési adó alá bejelentkezett. Az errõl szóló igazolást az önkormányzati
adóhatóság állítja ki; a mentességet csak ezen, a vendégkönyvbe becsatolt iga-
zolással lehet érvényesíteni. Tehát aki „ munkásoknak” adja ki a szobáját, annak
csak  abban az esetben nem kell beszedni tõlük a kurtaxát, ha a munkások munkál-
tatója (cége, aki a szállásdíjat fizeti) az önkormányzati adóhatóságtól  a kurtaxa alóli
mentességrõl igazolást visz a szállásadónak. 

Az adót a szállásadónak (üzemeltetõnek, közvetítõirodának) kell beszedni, s azt
tárgyhót követõ 15-ig az önkormányzat idegenforgalmi adószámlájára befizetni.

Az adókötelezettség fennállásáról, az adóköteles vendégéjszakák számáról min-
den tárgyhót követõ hónap 15-ig bevallást is kell benyújtani a jegyzõhöz. A
bevallási nyomtatványon a vendégéjszakákat a korábbi évektõl eltérõen kérjük
belföldi-külföldi vendégéjszakákra megbontani. A bevallási késedelem
mulasztási bírságot, a késedelmes fizetés adópótlékot von maga után.

Magánszállásadói tevékenység (az ingatlan idegenforgalmi célú üzletszerû
hasznosítása) csak akkor folytatható, ha a szállásadót az önkormányzat jegyzõje
közhitelû nyilvántartásba vette és errõl igazolást adott ki.  A magánszálláshelyek
idegenforgalmi hasznosításáról szóló 110/1997.(VI.25.) számú Korm. rendelet
2004. évben hatályba lépõ rendelkezése értelmében minden regisztrált magán-
szállásadó – függetlenül attól, hogy volt-e az adott évben vendége – köteles a
vendégkönyvét a tárgyév végén lezárni és azt legkésõbb a tárgyévet követõ január
15. napjáig a jegyzõvel záradékoltatni.

Sajnos az elmúlt évben a szállásadók felhívásunk ellenére nem tettek maradékta-
lanul eleget e kötelezettségüknek, ezért kérem, akik tavaly elmulasztották
záradékoltatni a vendégkönyvüket, ezt adóügyi osztályunkon még a szezon kezdete
elõtt feltétlenül tegyék meg.

A vendégkönyvben szereplõ adatok alapján a szállásadó köteles évente a tárgy-
évet követõ január 31-ig összesített statisztikai jelentést készíteni a tárgyévben
fogadott vendégekrõl és az általuk eltöltött vendégéjszakák számáról külföldi és
belföldi bontásban (ezt már a korábbi években is kellett készíteni). A jegyzõ által
történt nyilvántartásba vétele nem mentesíti a szállásadót a más jogszabályban elõírt
bejelentési kötelezettsége, illetve egyéb olyan kötelezettsége alól, amely a szál-
lásadói tevékenysége következtében keletkezik.

A Kormányrendelet értelmében a tevékenységének megszûntetését a szállásadó
köteles 15 napon belül a jegyzõnek bejelenteni.

Kérem, hogy azok a szállásadók, akik még 1997. évben, e Kormányrendelet
hatályba lépésekor szállásadóként nyilvántartásba vetették ugyan magukat, de ilyen
tevékenységet azóta vagy az elmúlt években egyáltalán nem végeztek, töröltessék
magukat a nyilvántartásból, hiszen ezen engedély megléte több olyan kötelezettséget
is ró a szobakiadókra, melyet akkor is meg kell tenniük, ha a tevékenységet ténylege-
sen nem végzik. (vendégkönyv - záradékoltatás, statisztikai jelentés készítés stb.)  A
hatósági nyilvántartásból való törlés kérelem alapján a korábban kiadott igazolás és
a „Magánszálláshely” feliratú táblácska leadásával történik.

Aki fizetõvendéglátással szeretne foglalkozni, s eddig a magánszállásadói
tevékenység alá nem jelentkezett be, a hatósági nyilvántartásba vételhez 2.200 Ft
illeték befizetése (az ehhez szükséges csekk nálunk beszerezhetõ) és egy vendégkönyv
szükséges. Az idegenforgalmi adóval kapcsolatos ügyintézés a Polgármesteri Hivatal
Adóügyi Osztályán, a 18-as szobában, Mesterházy Andreánál történik.

Az idei évben a magánszállásadóknak nem küldünk ki külön postán adóbevallást
és csekket, hanem a szükséges nyomtatványokat és befizetési lapot a szállásadók a
vendégkönyv záradékoltatásakor kapják meg, illetve azok adóügyi osztályunkon vagy
a kurtaxa ellenõröktõl szerezhetõk be. Ha az ingatlantulajdonost barátai, ismerõsei
látogatják meg – akiktõl ugyan szállásdíjat nem kér, de idegenforgalmi adófizetésre
kötelezettek – az adózás rendjérõl szóló törvény értelmében az ott tartózkodásukról
nyilvántartást kell vezetni. E nyilvántartást az önkormányzati adóhatóság által sorszá-
mozottan kiadott „szívességi” vendégnyilvántartó-lapon kell vezetni.  

Az idegenforgalmi adókötelezettség teljesítését a korábbi évekhez hasonlóan
kurtaxa ellenõrõk ellenõrzik. Az ellenõrök a kurtaxát készpénzben is beszedhetik.
A beszedett adóról bizonylatot adnak. Az ellenõrök fényképes igazolvánnyal ren-
delkeznek, amely a személyi igazolvány bemutatásával együtt feljogosítja Õket
arra, hogy az ingatlanra bemenjenek, s ott ellenõrzést végezzenek. Ellenõrzéseik
során a szálláshelyen tapasztalt hiányosságokról, esetlegesen a magánszálláshely
jogosulatlan hasznosításáról (nyilvántartásba nem vett szobakiadó) jegyzõkönyvet
készítenek, mely szabálysértési eljárás megindítását vonja maga után.

Balatonalmádi illetékességi területén a 2005. évi nyári szezonban a Polgármesteri
Hivatal jegyzõje megbízásából az idegenforgalmi  adó ellenõrzésére jogosultak:
Kovács Bálint - káptalanfüredi körzet  •  Kovácsné Gulya Ildikó - káptalanfüredi körzet
Pincz Mihályné - belvárosi körzet  •  Solti Gábor - budatavai  körzet
Somogyi Viola - vörösberényi-öreghegyi körzet  •  Baksa György - vörösberényi-
öreghegyi körzet.  (Az ellenõrök személye a tavalyi évhez képest változatlan.)

Az idegenforgalmi adót is magában foglaló helyi adórendeletünk és az ehhez
kapcsolódó valamennyi bevallási nyomtatványunk (idegenforgalmi adó-, épít-
ményadó-, telekadó-, iparûzési adó) letölthetõ Balatonalmádi város honlapjáról :
www.balatonalmadi.hu internetes oldalról az – önkormányzat- települési önkor-
mányzat- rendeletek – (alul a bevallási nyomtatványok) menüsor alól.

Víghné Horváth Beáta, adóügyi osztályvezetõ

Szállásadók figyelmébe
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Balogh Ervin nyolcvanadik születésnapja alkalmából nyílt tárlat május 20-án
a Padlásgalériában.  A városunkban is jól ismert – Káptalanfüredhez kötõdõ
– festõmûvész kiállítását Szepes Hédi mûtörténész méltatta. A Számfira
Rendezvényszervezõ Iroda és a Pannónia által közösen rendezett kiállítást
június 11-ig láthatják az érdeklõdõk a Városházán lévõ kiállítóhelyen.
Felvételünkön az alkotó Vörös és kék címû mûve látható.

Balatonalmádi impressziók címmel új képeskönyv jelent meg városunkról.
A fényképgyûjtemény a Magyar Fotómûvészeti Alkotócsoportok Országos
Szövetsége kiadásában látott napvilágot, s a kötet a fûzfõi Tradeorg Kft.
nyomdájában készült. Az ezer példányban közreadott új almádi
képeskönyvben a szövetség pályázatán szereplõ legsikerültebb mûvészi
fényképfölvételek kaptak helyet. A tetszetõs kiadványt a Pannóniában mutat-
ták be a május 7-i kiállítás-megnyitó ünnepség elõtt. A tárlat közönségét Gyõri
Lajos, az országos szövetség elnöke köszöntötte, megnyitó beszédet Rosta
Sándor, a Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnöke mondott. Az
ünnepségen adták át a pályázat kilenc díjazottjának a számukra jutalomként
egy-egy alkotásukról 500-500 példányban készített képeslapot és az oklevelet.

A pályázatot hirdetõ, a könyvet megjelentetõ és a tárlatot rendezõ szövet-
ség elnöke lapunknak elmondta: az ország legszebb tájairól készített hasonló
munkákból álló sorozatuk kilencedik kötete az almádi. A pályázók számára
az elmúlt két évben a Magyar Mûvelõdési Intézet almádi házában egyhetes
nyári alkotótábort, négy hétvégén pedig további lehetõséget biztosítottak a
zavartalon munkára. A pályázatra százan jelentkeztek, végül is 80 alkotó 190
képe került a kötetbe s e válogatás volt látható májusban a Pannónia elõc-
sarnokában. A kötetet kizárólag Almádiban lehet megszerezni. 

A kilenc nyertes: Baán Katalin (Cegléd), Deák Ferencné Balogh Andrea
(Badacsonytomaj), Fazekas Valéria (Debrecen), Ispánovics József (Újvidék),
Király Erika (Budapest), Kovács Károly (Balatonalmádi), Dr. Nerhaft
Antalné (Budapest), Papp Elek (Cegléd), Tóth-Piusz István (Budapest).  A
kötetben és a tárlaton szereplõ további almádiak: Boros Hanga, Fazekas
Ferenc, Juhász Nagy Ildikó, Novák Mónika, Schildmayer Ferenc, Silló
Piroska. A határainkon túli magyar fotográfusokat a délvidékiek mellett
felvidékiek és erdélyiek képviselték a kiállításon s képviselik az albumban,
amelynek elõszavát Czuczor Sándor írta.

Mint Gyõri Lajostól megtudtuk, a sorozat tizedik kötete várhatóan
Tihanyról fog készülni. km

Képeskönyv Almádiról,
fényképtárlat a Pannóniában

Médiatábor diákoknak
Ne hagyd ki a nyári médiatábort, ha érzel kedvet az újságíráshoz, és

kipróbálnád tehetségedet; érdekel a televízió- és rádiómûsor-készítés, az inter-
net, a filmek; megnéznéd velünk az országos kereskedelmi adó, a Rádió 1
stúdióját; megjelentetnéd cikkedet az Új Almádi Újságban; szeretnél
könnyebben barátságokat kötni; akarod, hogy igazán odafigyeljenek rád;
hatékonyabban érnéd el céljaidat másoknál! Idõpontok: július 11-tõl 15-ig,
július 18-tól 22-ig, helyszín: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár. A
táborba június 20-ig lehet jelentkezni 13 éves kortól Józsa Péternél a 06/70-
618-22-71-es telefonszámon. A részvételi díj 9000 Ft, amely tartalmazza az
ebéd és a kirándulások árát is.

Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár

A közmûvelõdési
kérdõív értékelése

A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár márciusban kiadott egy
közmûvelõdési kérdõívet, melyben a lakosok – a leendõ közönség – érdeklõdési
körét vizsgálta. A kérdõív olyan kérdéseket is tartalmazott, melyekben arról
szeretett volna tájékozódni az intézmény, hogy milyen rendezvényekre, szak-
körökre van igény a településen. Ez által a szervezésben könnyebben tud a
Pannónia alkalmazkodni az igényekhez.  Sajnos a kiadott kérdõívek közül május
végére (3 hónap alatt) az intézménybe kitöltve mindössze 22 darab érkezett, ami a
város kb. 8400 fõs állandó lakosságát tekintve elég kevés.  

Fontos információval szolgált a kérdõív arról, hogy az almádi lakosok a kul-
turális és szórakoztató programokról milyen módon, milyen fórumokon tájékozód-
nak. A legtöbben az Új Almádi Újságból értesülnek a havi programokról, valamint
a Naplóból, a Pannónia mûsorfüzetébõl és a plakátokról, szórólapokról. Sokan
tájékozódnak még helyben is és ismerõsök által. Néhányan pedig az interneten, az
intézmény és a város honlapján keresnek információkat.

A Pannónia mûvelõdésszervezõinek fontos tudni a programok szervezésénél,
hogy mire lesz igény a településen és körzetében, milyen rendezvények lesznek
látogatottak, milyen típusú elfoglaltságra van szüksége az itt lakóknak. Ezért a
közmûvelõdési kérdõív legtöbb kérdése a programokkal és a szakkörökkel,
foglalkozásokkal volt kapcsolatos. A válaszokat feldolgozva 3 korosztályra bont-
hatóak a visszaküldõk. Az általános iskolás korosztályt a környezetismeret és a
kézmûves tevékenységek vonzzák. A Pannóniában a növényekrõl és állatokról
szóló elõadásokat, ezzel kapcsolatos szakköröket hiányolják. A kézmûves
tevékenységre azonban gyakran van lehetõség, hiszen az intézmény évente több-
ször szervez kézmûves foglalkozásokat és tábort. Idén júliusban lesz lehetõség
kézmûves táborban való részvételre. 

A 16 és 30 év közöttiek többsége még tanul, a szabadidejüket nagy részük
otthon, a szabadban és a közmûvelõdési intézményben, a könyvtárban töltik el.
Érdeklõdési körben az olvasás, zenehallgatás a leggyakoribb, de többen a ter-
mészetjárást, a vízparton való idõtöltést, a vadászatot kedvelik. A legtöbben az
ismeretterjesztõ elõadásokra, színházi mûsorokra, gyermek programokra, állami,
városi ünnepekre, koncertekre, fesztivál jellegû rendezvényekre látogatnak el.
Hiánynak a könnyûzenei és rockzenei koncerteket jelölték meg, valamint hiány-
olják az állandó kézmûves foglalkozást. A fiatalabb korosztály leginkább mûvész-
film vetítést, mozit, szórakozási lehetõségeket, diszkót, játéktermet szeretne a
Pannóniában, találkozási lehetõséget a fiataloknak. 

Könnyûzenei koncertekre jelenleg csak nyáron, szabad téren van lehetõség, idén
az Almádi Nyári Fesztivál ideje alatt több hangversenyre, és szabadtéri program-
ra látogathatnak majd el az érdeklõdõk. A Pannónia a filmvetítéssel 2004. év
decemberében felhagyott, mivel olyan alacsony volt az érdeklõdõk száma, hogy
még a minimális 10 fõt sem érte el, egy-egy vetítés alkalmával. A városban azon-
ban nyáron van lehetõség a kertmozi szolgáltatásait igénybe venni, ezen kívül
Balatonfüredre, vagy Veszprémbe kell elutaznia a moziba vágyóknak. Játékterem
kialakítására nincs lehetõség az intézményben és nem is illik a kultúra profiljába,
azonban a városban több vendéglátóhely is van, ahol játékgépeket használhatnak
az érdeklõdõk. Az ifjúsági klub létrejöttét a Pannónia is támogatná, ehhez azonban
szükség van civil kezdeményezésre, azaz a fiataloknak kell a klubot létrehozni,
melyhez az intézmény tud helyet biztosítani.

A nyugdíjas helyi lakosok csaknem a felét teszik ki a helyi lakosságnak, ezért az
õ általuk megnevezett igényeket fontos figyelembe venni az intézmény munkájánál.
Az idõsebb korosztály gyakran tölti szabadidejét a Pannóniában, többnyire a
könyvtárban olvasással, a nyugdíjas klubban, társas életben való részvétellel, zene-
hallgatással. Õk a könnyûzenei programokat, fesztivál jellegû rendezvénysoroza-
tokat, kóruspróbákat, elõadásokat, kiállításokat, városi ünnepségeket látogatják. Az
idõsebb korosztály kérdõívet kitöltõ tagjai elégedettek a programkínálattal, de
szívesen látnának az intézményben több színházi elõadást, hagyományõrzõ népi
elõadást, filmvetítést, beszélgetõ esteket, kabarét, nótaestet, operett elõadást. 

Az Almádi Nyári Fesztivál keretében, mely június 3-án veszi kezdetét, lesz
operett mûsor, népmûvészeti hétvége, mozifilmvetítés és kabarémûsor is. Az
idõsebb korosztály a szakkörök közül a kosárfonó és a bélyeggyûjtõ kört hiányol-
ta. Bélyeggyûjtõ és hobbi szakkör indítását már megpróbálta az intézmény 2004-
ben, de érdeklõdés hiányában nem tudott megindulni a foglalkozás, azonban ha
érdeklõdésre tarthat számot, szívesen biztosítunk számára helyet.

Összeállította: Turupoli Nóra mûvelõdésszervezõ

C I P Õ V I L Á G 
Fórumnál, egész évben nyitva

Új színfolttal bõvült kínálatunk!
Már BÕRRUHÁZAT-ot is vásárolhat nálunk!

Gyönyörû, kifogástalan minõségû férfi-nõi BÕRDZSEKIK, 
SELYEMBÕL blúzok!

Csak EGYEDI darabok!! Bevezetõ árakon!!
18-48-as méretig bõr lábbelik, Assó szandik 38-as méretig, Sholl mokaszinok,

papucsok, csodás szandik, kényelmes papucsok színes kavalkádjával,
új üzletünkben sokféle divattáskával (990 Ft-tól) várjuk kedves vevõinket!

NYITVA: H-P: 9-18-IG,  SZO: 9-14, VAS: 9-13 ÓRÁIG.



2005 - JÚNIUS 7

Kamarazenei találkozó

„Játszani is engedd...”
Hála az emberhez igazán méltó társas játékot

felkaroló szép hagyománynak, ez a tanév sem múl-
hatott el a Balaton-parti Zeneiskolák Kamarazenei
Találkozója nélkül. A balatonalmádi Kósa György
Városi Zeneiskola fennállása óta immár a XII. alka-
lommal várta tárt kapukkal, 2005. április 23-án, a
közös muzsikálás ifjú híveit.

A barátságos kis iskolában pillanatok alatt otthon
érezte magát a régi ismerõs éppen úgy, mint az újon-
nan érkezett. A városka polgármesterének, Pandur
Ferencnek üdvözlõ szavai után a házigazdák gyer-
mekei adták a muzsikás köszöntõt, derûs játékuk jó
példájával bátorítva mind az egybegyûlteket. Õket
követték a vendég gyermekek elõadásai türelmes,
változatos egymásutánban, ahogyan azt az elõzõ
esztendõkben érlelõdött rend természetessé tett már.
Szinte magától értetõdõnek tûnt az is, hogy a zsûri
tagjai, Pájer Sára, László Attila és Nyírõ Gábor
mûvésztanárok a találkozó kedvéért ismét félretet-
tek minden elfoglaltságot, és – tizenéves hagyo-
mányukhoz hûen – most is õk mosolyogtak, figyel-
tek, jegyzeteltek a kellemes atmoszférájú, tükrökkel
tágassá varázsolt nagyterem tulipáncsokros ünnepi
asztalánál. (Pedig, ha a külvilág eseményeit figyeli
az ember, lassan kiveszõben a közösségi szellem, az
egymásra figyelés, az összetartás…; hát még a
hûséges, mûvészetpártoló, önzetlen baráti gesztus,
amilyet a zsûri tagjai gyakorolnak hosszú évek óta
rendületlenül.)

A kisebb-nagyobb együttesek példás igyekezete,
derûs fegyelme, együtt „lélekzõ”(!) játéka meg-
erõsítette a szakembereket abban a hitükben, hogy
van és lesz is (!) folytatása a lélekápoló közös
muzsikálásnak. Hiszen az elhivatott tanársereg és a
tartalmas kikapcsolódásra, értelmes társas játékra
vágyó ifjúság még a nehéz idõkben is egymásra

talál: jó példa erre éppen ez a találkozó! Tizenegy
zeneiskola nyolcvanöt gyermeke fogadta el a barát-
ságos meghívást, örült a bemutatkozás lehetõ-
ségének, a jóindulatú, derûs szavakban, oklevelek-
ben, kis terrakotta emblémákban, CD-kben meg-
nyilvánuló értékelésnek, elismerésnek.

Vajon mit hoz a következõ esztendõ? Ismét ta-
lálkozni kellene – ugyanitt (!), a „játszani is engedd/
szép, komoly fiadat!” – József Attila-i gondolat
jegyében... A viszontlátásra!

Arany minõsítést érdemelt: Kósa György Városi
Zeneiskola – Balatonalmádi: Piedl Anna, Lakics
Xénia, Polgár Dávid, Horváth Barnabás (gitár
kvartett), Nivegy-völgyi Zeneiskola – Balatoncsicsó
- három arany, Reich Károly Általános és Zeneis-
kola – Balatonszemes – nívódíj, Tinódi Lantos Se-
bestyén Református Iskola – Enying – nívódíj,
Festetics György Zeneiskola – Keszthely – nívódíj,
Mûvészeti Iskola – Siófok, Csermák Antal Zene-
iskola – Veszprém – arany, nívódíj. Ezüst oklevél
tulajdonosa lett: Kósa György Városi Zeneiskola –
Balatonalmádi: Tóth Viktória, Schlakker Dóra,
Kendli Anna (fuvolatrió), Szegedi Benjámin (dob),
Ferencsik János Zeneiskola – Balatonfüred, Irinyi
János Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola –
Balatonfûzfõ - két ezüst, Reich Károly Általános és
Zeneiskola – Balatonszemes - két ezüst, Festetics
György Zeneiskola – Keszthely - két ezüst,
Mûvészeti Iskola – Siófok, Járdányi Pál Zeneiskola
– Tapolca. Bronz fokozatot kapott: Kósa György
Városi Zeneiskola – Balatonalmádi: Krémer Gábor
és Krémer Zoltán (zongora négykezes), Irinyi János
Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola –
Balatonfûzfõ, Mûvészeti Iskola – Siófok. 

Mindnyájatoknak gratulálunk!
Nagyné Sárfi Gabriella, tanár

Korunk elvárása szerint a siker fokmérõje az anyagi jólét, a társadalmi rang,
elismertség. Ám az ezekért mindent feláldozó mai ember szenved a
magánytól, elszigeteltségtõl. Elidegenedõ világunkban semmit sem szom-
jazunk jobban, mint a feltétel nélküli szeretetet és elfogadást, a bensõséges

emberi kapcsolatokat. Többségünkben azonban rengeteg tévhit él a
szeretetrõl, melyek tovább mélyítik a szakadékot ember és ember között. Csak
kevesen hiszik, hogy ez az érzés tudást és erõfeszítést igényel; lemondást

önmagunkról. Ezért nem elsõsorban tárgy-, sokkal inkább képességfüggõ. Mi
sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy nem annyira megtalálni nehéz nekünk
rendelt másik felünket, hanem egy életen át vele szentül élni, vele tûrni, vele
szenvedni; vele jóban-rosszban megöregedni. Mindez csak olyan tudatos dön-
tésen alapulhat, mely képes naponta megújulni a szeretetben, egymás köl-
csönös elfogadásában és tiszteletében. Erre a soha meg nem szûnõ szeretetre
– melyrõl Pál apostol ír – épülhet életünk legfontosabb közössége: a család.
Ebben a biztonságban áldásként és ajándékként óhajtjuk és várjuk az új életet,
minden megszületõ gyermeket. „Jövõnk a család” (a Nagycsaládosok
Országos Egyesületének jelmondata), mert legfontosabb képességünk, a
szeretet itt fejlõdik, érlelõdik, hogy azután egy életen át iránymutató legyen
döntéseinkben. 

Ezen gondolatok jegyében telt a nagycsaládosok helyi szervezetének a
nemzetközi családnap alkalmából tartott ünnepsége, melyen szülõk és gyer-
mekek egyaránt jól érezhették magukat. A felnõttek saját érzéseikrõl szóltak
egy-egy vers, próza felolvasásával, tanúságot téve és megerõsítve egymást
házastársi, szülõi hivatásukban. A kicsiket Rosta Géza kedves dalai vará-
zsolták el, emlékezetessé téve számukra is az együtt töltött idõt. Köszönetet
mondunk mindazoknak, akik a lelki táplálék mellé finomságokkal is szolgál-
tak a gyermekek (és szüleik) örömére.

Álljon itt végül egy idézet Molnár V. József Az emberélet szentsége címû
munkájából: „A hajdanvolt ember hitte és tudta, hogy legfontosabb dolga a
földi tereken az élet egészséges továbbadása, minden más dolgát ennek ren-
delte alá. A régiségben házasságkötés után gyökeresen megváltozott a férfi és
a nõ élete. A házassággal a földbe vetett mag szerepét vállalták. A magét,
amely föláldozza magát, s a csíra tápja, táplálója lesz. Életüket az áldozatukkal
teljesülõ megújulás, a gyermek szolgálatába állították.”

Nádasné Varga Katalin

Nemzetközi családnap Almádiban

A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete ünnepén a Nemzetközi család-
nap alkalmából.

Mert gyereknek lenni jó!

Városi gyermeknap a sportpályán
Igazi nyári kánikula és rekkenõ hõség fogadta a sportpályán az

almádi városi gyereknap résztvevõit május utolsó vasárnapján. A
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, valamint a Számfira
Rendezvényszervezõ Iroda közös szervezésében zajló esemény a
hagyományos focitornával kezdõdött, ahol már reggel 9 órától rúghat-
ták a bõrt a sport szerelmesei.

A színpadi programok délután három órakor indultak, s a hõség
ellenére folyamatosan érkeztek a szórakozni és kikapcsolódni vágyó,
kicsi és nagy „gyermekek” a sportpályára. A világot jelentõ deszkákra
elsõként az Acro Dance Rock&Roll Se legifjabb tagjai léptek, vidám
produkciójukkal szinte elfeledtették a nézõkkel az izzasztó meleg okoz-
ta kellemetlenségeket. A legapróbbak örömére az ajkai Kacagó
Bábcsoport mesélt a tudós kiskacsáról és hihetetlen kalandjairól, majd a
lufibohóc elképesztõ gyorsasággal hajtogatott különbözõ állatfigurákat,
karkötõket és fejdíszeket. Megelevenedtek – persze csak színes lufikból
– a kedvenc háziállatok, a cica, a kutya és a papagáj, de volt szarvas is,
sõt, a jól ismert Szilveszter és a rózsaszín párduc is nagy sikert aratott.

S ahogy múlott a hõség, úgy szaporodott a gyermeknap közönsége,
így a budapesti Staféta együttes koncertjére már megtelt a nézõtér. A
zenekar a legkedvesebb gyermekversekbõl írt dalokkal szórakoztatta
a kicsiket és nagyokat, és az Óriásbábok, Tigris Titi és Papagáj Palkó
közremûködésével még képzeletbeli vonattal is utazhattak a
résztvevõk. A zenekar fergeteges koncertje után a Szabad Ötletek
Színháza által Szöcske és Tücske kalauzolta el a gyermekeket a Tinta
erdõbe, ahol számtalan játék, dal és vidámság várta õket. 

A Balcsi Country Zenekar fellépése egy hirtelen jött betegség miatt
– sajnos – elmaradt, de  Ajka és a finn Rovanijemi városok testvérkap-
csolatának köszönhetõen városunkba látogatott egy finn tánccsoport,
amely zenekari kísérettel mutatta be nyelvrokonaink legszebb táncait.

Aki eljött a gyermeknapra, az a színpadi programokon túl
kézmûves játszóházban próbálhatta ki tudását és kreativitását. A
számtalan árus cukorkát és játékokat kínált, a látogatók pedig a büfé
kínálatának köszönhetõen nem maradtak se éhen, se szomjan. S bár a
hõség az igazi tömeget inkább a vízpartra, a strandra vonzotta, akik
programként a sportpályát választották, nem bánták meg, hiszen átél-
hették, milyen jó dolog gyermeknek lenni! Vincze Eszter

A balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvû Gimnázium és Kollégiumban 2005. május 13-15-én megrendezett 
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Künn áll a csárda a betyárok ország-
útján, két megye határszélén. Fele Zalában,
fele Veszprémben; a mestergerenda volt a
választójuk. A Balaton aranylazúrosan
szelídült lábaihoz, mint egy romantikus
tájfestményen.

Mirbach betyárt iddogálás közben
kékgatyás pandúr lepte meg Zalából. Könnyen segített ma-
gán: átült a veszprémi oldalra, a mestergerendán túl.

A betyár Sobri hadából való volt s gavallér: 
- Csapláros, hozzék kend pár meszelyt a pandúr elé.
- Nem köll a kínád. Idd meg magad – utasította el az italt

a pandúr s hevesen levágta muskétáját a csárda téglapadoza-
tára, hogy szikrát hányt a fegyver agyán az acélvédõ.

A betyár látta, hogy nem megy babra a játék. Azért
csüggette a pandúrt:

- Nem volt keed ilyen hörcsögös Sobri apánkkal...
- Mer a nem csavarta el a kedvesem fejét.
- Hát fejérnép van a dologban – tûnõdött el a betyár.

Érdemes is vászoncselédért...
A pandúr indulatos kedvében volt. Ráfogta a betyárra a

rozsdását... Mirbach fürgén ugrott fel a lócáról és szép
vontcsövûjével kiütötte a pandúr kezébõl a fegyvert. Ez lob-
bot vetett s az ivót alacsony mennyezetéig füst töltötte be. A
betyár felhasználta az alkalmat, kiugrott a nyitott ablakon a
szabadba s elnyelte a fenyves az alakját, a lehullott levelek
trágyája pedig a lábnyomát.

A durranásra a csárdás, csárdásné s a csapos leány ron-
tottak be. A füst oszladozóban volt. Csak égett puska-
porszag és fojtáspörnye töltötte ki a szobát.

- Mit mível keed?! – rontott rá egyszerre a pandúrra a
három személy. A csaposlány meg is rázta.

- Mi lesz a gyermekemmel?! – esett kétségbe Pikó Juli és
piros bécsi szoknyájának ezer ránca körültáncolta formás
testét.

- Gyere velem Juli! Pandúrné leszel. Nem a Mirbach
szeretõje…

- Keeddel, mikor a gyerek apját agyon akarja lûni! - for-
dult el a szegény pandúrtól a csaplároslány.

- Keenek a mindenét! – szidalmazta a csárdás. – Hát nem
tudja kee, hogy nincs jussa a túlsó oldalon röndölközni?
Fõjelentöm, hogy arrú kódul. Úgy kidobják a pandúrságbul,
hogy a fõdet se éri a lába.

- Aztán még pandúrnét akar kontyolni Julibul! – fitymálta
le a csárdásné. – Arrul beszéljen, hogy mi lesz a borkontóval,
akit az elinalt betyár csinált - kapta csípõre ökleit az asszony.
- Vagy talán búsulhatunk az ára után?

A pandúr nagyon elhallgatott ennyi éllel-heggyel össze-
fordult eseménytõl. Leült a fal mellé a lócára. Beszélhettek
neki, mikor minden másként sült el, ahogyan kiagyalta. A
csaposlánynak nem kell. Még a szégyenével se köti hozzá
sorsát. Mi lesz most? Utas nem jár erre, mert nem biztonsá-
gos az élete, vagyona. A csárdás, hogy meg ne virágosodjék
a bora, juhászok, kanászok, meg a csaposlány segítségével
visszaédesgeti majd a betyárt, meg a cimboráit.

Mirbach meg is jött. Somogyországból kellett vissza-
édesgetni. Pikó Juli – nem lehet kiismerni a fehérnép ter-
mészetét – a nyakába borult és ríva könyörögte neki:

- Hallja kend, legyen a gyerekem apja! Hagyja el ezt a
mesterséget! 

A betyár egy vállrándítással lerázta magáról:
- Hát mi ütött beléd? A dakai, tekeresi csárdában levõ

szeretõimet mind elvegyem? He? – morgadozott magában s
lesütötte a fejét. Nagyobb bajnak érezte ezt az ellágyuló
jelenetet, mint összeütközését a pandúrral. 

Juli nem hagyta annyiban a dolgot. Izent a pandúr után s
kifõzték, hogy elveszejtik Mirbachot. Bepanaszolták, hogy
fegyvert ragadt a tekintetes komitás pandúrára. A megye
hajtóvadászatot indított Mirbachra s a betyártömlöcben
pusztult el. A betyárokkal kivesztek a szép csárdásnék: a
csárdák elárvultak, gazdáik kivénültek. Omladozni kezdett
a faluk s kótyavetyére jutottak. A határmenti csárda erdõs
lakássá vedlett. Egyik erdõst a másik után szaggatta el. A
Balaton nádasa, bozótosa, meg a kis fenyvessel kevert erdõn
nem sok dolgot, kevés gondot szereztek az erdõsnek. A

nádasokat széles rétség kísérte s tavasztól õszig színcsoda
volt a zöld szõnyeg melléke. A falu úgy nõtt ki a szõlõhegy-
bõl: fürdõhellyé. Csak vincellérek teleltek teraszos hátán.
Sok gazda szõlejét vállalták munkára s meg is tollasodtak,
mert a csárda nem emésztette föl a kis keresetûeket. A nyári
vendéglõbõl meg kinézték õket.

A csárda messze esett a falutól, de nyaranta jó pénzt kapott
a gazdája a korai burgonyáért, mézért, tejért, konyhakerti
veteményért. A gazda egészséges arccal járt a kis gazdaság
körül. Kalapját a szemébe húzta s nyílt, szép arcát ezért fel kel-
lett emelnie. A nyakát hátraszegte. Nyitottszívû, rendes ember
volt. A felesége kis vézna sárga kökörcsinvirágként járt be a
szentegyházba s egészséges gyermeket hozott a világra.

Ha a mestergerendás épület csodálói jártak e házban,
maszatos csókok áradata elõl dughatták zsebre kezüket.
Ilyenkor, ha fényes krajcárokban is, ezüst húszast érõt osz-
tottak ki közöttük. Ezt borravalónak szánták, mert az erdõs
semmi pénzt nem fogadott el a kalauzolásért.

Egyre forgott a világ a háznál. Kivált esõs idõjáráskor,
mikor nem fürödhettek. Egyre bõvült a falu; õsztõl nyárig
folyton építkeztek, úgy megszerették az erdõshátú Balaton-
öblöt, amelyet lépcsõzetesen öleltek félkaréjba a hegyek. A
vendégszaporulattal fogyott az erdõs terület. Még kevesebb
gondot okozott a selymes rét, a zord nádas. 

Az építkezések híre vállalkozókat, mesterembereket s
kenyér után járó munkásokat csal a fürdõhelyre. Mint kin-
csesbányához zarándokolt a nép. A csárda most már télen-
nyáron megélénkült. Az országutak szegényei vándor-
madarak rajaként folyták el az utat és bekopogtattak az
erdõsházhoz:

- Kérem szépen, merre fekszik a fürdõhely?
- Alázatosan kérem, ha jutna egy falat kenyér – mormol-

ta a másik.
- Egy ital vízért esedezem. Majd elepeszt a szomjúság –

szólt a harmadik.
- Egy kanál meleg ételt volna szíves… hetek óta nem volt

a számba.
Mind kérõ tenyérrel érkezett, nyitott be s egy se távozott

ökölbe szorított kézzel, mert a kökörcsin asszonyka – tucatnyi
gyerektõl körülvéve – legalább nyájas szót, szíves
útbaigazítást adott. Szelet kenyérke napközben, kis leveske
delente és este vagy tikkadó hõségben egy pohár víz csak kijárt
nekik. Ha rájuk esteledett, szállás is került ki a fészerben a
széna és szalma, vagy a nád tövérõl kaszált sás alomban.

Mikor megjött az erdõs, szorongó félénkséggel szólott ki
a beköszöntésre asszonya:

- Apjuk?
- Na mi a - volt a felelet.
- Megjött?
- Mért kérded?
- Hogy maga-e?
- Hát ki volnék?
Még szorongóbb érzéssel csûrte-csavarta a beszélgetést

az asszony. A férfi már tudta miben fõl a feje. Nem szólt.
Hagyta, hogy mire visz? Csak kirukkolt a félénk bejelen-
tés:

- Mert tudja, mennyien járnak erre megint, hogy az
építkezés megindult. Csak szíve volna az ember lányának
ajtót mutatni nekik!

Az erdõsnek elmosolyodott a szájaszéle. A védõbeszéd
tovább patakzott s hajtotta a szívmalmot. – De hát Istenem!
Elég nagy az a pajta s egy kis sás alom is akad a nyomorul-
tak alá.

Megáll. Kételkedett s hogy még mindig nem ellenkezett
az ura, mentegetõzött: - Kõ-e az ember szíve, hogy meg ne
könyörüljön rajtuk? Honnan az Isten világából indultak!
Tolnát–Baranyát megjárták... A hír megkeveri szegényeket,
hogy itt aranybányája van az építkezésnek...

Megint elhallgatott; fülelt s kihagyott a szíve verése:
- Hát nem szólsz, apjuk?

- fakadt majdnem sírva.
- Legalább elszedted-e a

munkakönyveiket?
Szelíd, de hangsúlyos szó

követte ezt. Közben leült az
erdõs s térdére szedte az
ölébe kéretõzõ kis gyerekét.

Az asszony megszep-
pent, fohászkodott:

- Mondtam, Istenem,
hogy apjuk majd követeli...

- Mert engem meg, tudod
jól, a csendõrök hajszolnak
érte!

- Tudom, iszen mondtam
is, hogy nehéz, nagyon

nehéz... - próbál mentegetõzni az ass-
zony. Érzett, hogy dehogyis szívte-
lenkedett rajtuk; poros, rongyos, izzadt,
kimerült voltuk úgy meglágyította a ben-
sõjét, hogy egy pillanatra se volt szíve
ilyen szigorúan eljárni. Ma még az urára
való hivatkozásról is megfeledkezett,

úgy megszállta az irgalom annak a rongyosnak láttán, aki
sima beszéddel s vizsla szemmel folyton a sarkában volt.

A gyermekei ott lábatlankodtak a vándorok szállásán és
hallgatták érthetetlen beszélgetéseiket. S vizsla szavak ütöt-
ték meg érthetetlenül a fülüket. 

Bent aztán gyerekésszel tanakodtak egymás között: „Te mi
az a sóherol? Mit jelent gürcöl? falaz? megcsap? pali?”

Az erdõs kanászt, tehenest fogadott, hogy a jószágait
legeltessék. A makkos s erdei pázsiton szép disznókat és pár
szép marhát tartott. Este, ha megérkezett az erdõkerülésbõl,
benézett az istállóba, megtekintette az ólak környékét.
Rendtartó ember volt, de most nem akart mindjárt a pajta
menekültjeire törni, hogy elõ a munkakönyvvel! 

Valahogy aztán elmaradt, mert megint a konyhára fordult
be s ott a hónapi tejpénzzel kínálta meg a Réthyék tejhordó
családja. Azzal nyájaskodott, évõdött s eltelt az idõ.
Vacsorára szólították. 

Bent kigyúlt a szerény mécses világa s versenyt röp-
ködött a szabadkéményes konyha falán a kemence tüzének
lobogó lángjaival.

Tálalás. 
A nagyobb lánytól titkon, tál vacsora indult ki a pajta

megvert életû szállásoltjaihoz. 
Az erdõs veszi a puskáját vacsora után. – Szalonka-

vonulás s az urakat bizonyosan lesre kell hívnia – szól az
asszonynak. 

A kutya is vele indult. 
Az üres tálat a vizslaszemû hozza a pajtából. Szépen szól,

mikor megköszöni az ételt. – Olyan jóravaló – állapítja meg
az asszony magában s közlékenykedik:

- Az uram lesre ment. A Réthy naccságosék cselédjével
elbolondozott s elfeledte a könyveiket összeszedni...

- Mire jó az? Iszen az emberségre is kell adni – veszi le
lábáról az erdõsnét. 

- Mondtam is neki, hogy olyan jóformák maguk.
- Aztán mért járt itt a cseléd?
- Tejet hord. Ma az e hónapi tej árát küldték meg... Köll

a pénz igen. Lássa a nagyobbik fiam gimnazista tanuló.
Hónap elseje, hát igen elkél a segítség, mert kell utána
küldenünk a koszt meg a kvártélypézt. Már negyedikbe jár.
Úgy szeretnénk, ha beállna kispapnak. Mert fölvennék a
kisszemináriumba, de a vasúti õrnek a fia elcsavarta a fejét
és sehogyan se akar pap lenni. Pedig nem tudnék elég hálát
adni a szent Szûzanyának, ha ráirányítaná az elméjét.

A vizslaszemû alattomosan nevet, pár jámbor szó meg-
hazudtolja a szeme gonoszkodását és bizalomra hangolja az
asszonyt:

- Bizony, öregségükre milyen jó volna a papfiuk:
meghúzódhatnának a szárnyai alatt. Jó asszonyom, minden
nap a miséjét hallgathatná. 

Hunyorgott a szeme. Huncutul válogatta a csalétket.
Olyan bizalommal telt el az asszony, hogy talán az
ágyasházukat is megosztotta volna vele. Teljes nyugalom-
mal hajtotta munkában elgyötört tagjait a párnára. A tucat-
nyi gyerek kitakarózva, összepállottan, boldog tátott szájjal
aludt már az ágyban, ládákon szanaszét. A legnagyobb
megimádkoztatta õket. Imádságos lélekkel bújt meg s aludt
azonnal, mikor letette a fejét. Éjjel fölérzett. Férje óvakodott
be, hogy föl ne verje álmából. Utána azon pillanatban elaludt.

Reggel a Napot elõzve keltek. 
Rá se gondoltak a vándorokra.
- Hadd pihentessék az út rovásában eltörõdött testüket! Az

országút pora, esõje, szele, eleget gyötri õket – mondja korai
falatozás közben az erdõsné, urának.

- A gyerekek után el ne feledd postára tenni a szál-
láspénzt. Már megírtam az utalványt. Ott van az almáriu-
mon a pénz mellett – felel az ura.

A százszor megrágás révén folyó evésnek vége. Az erdõs
becsattintotta bicskáját, és igazolásul folytatja:

- Nekem a pagonyba köll mennem. Különben föladnám
magam a pénzt.

- Kihozom mindjárt s föladom. Úgyis be kell vásárolnom
egyet-mást a konyhára – felel az asszony s indul is.

Ahogy az udvarra nyíló csárda ajtaját nyitná, nagyot
sikolt: 

- Jézus szent ereje! Ki járt az almárijomban? Ki járt? 
Az ember is rohan. Elfutja a vér, mert az almáriumból

kihányva a földön minden írás. Adóív, a megírt utalvány, a
szegõdési szerzõdések, a kondások cselédkönyve…

- Na, itt a nagy bizalmad! Itt a kutya rézangyalát! Most majd
ki fizeti a fiad szállását?

A csavargód? Az a jóravaló, akitõl a munkakönyvét se
vegyem el!

Az asszony egy pillanatra se meri megkockáztatni, hogy
miért nem szedte el a könyveiket? Mért beszélgette el a
cselédlánnyal az estét? 

Váth János

A csárda új szelleme

KRISZTINA-KERT GRILL & PIZZA és PUSZTA ÉTTEREM
Festõi környezetben Balatonalmádi szívében újra várjuk Kedves

Vendégeinket az egykori kúria kertjében valamint hûvös pincéjében. 
100 féle étel,

a hagyományos magyar konyha és a mediterrán ízek kedvelõinek.
- önkiszolgáló salátapult - grillezett húsok, pizzák, vegetáriánus ételek 

- bárány és pacalpörkölt - 
különleges desszertek és még sok más finomság.

AJÁNDÉKPÁLINKA minden fõételhez, tavalyi árak!
KRISZTINA PANZIÓ

Balatonalmádi  Bajcsy Zs. u. 67. 
(a veszprémi úti keresztezõdésben az ABC fölött)
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Ehelyett elfehéredve kutat a lepedõk, vá-
szonnemûk között. Viszont reménykedik,
hogy megleli a pénzt. Fél kijelenteni, hogy
fehérnemût is emeltek el az országút rovói.

Az erdõs nem hisz – reménykedik:
- Mondtam, hogy nem csárda ez! Te nem

vagy csárdásné; de Pikó Juli vérit nem bírod
megtagadni! Százszor regöltem a füledbe,
hogy ne adj szállást, míg könyvet nem veszöl
tõlük. Most még a csendõrökhöz se mehetek
panaszra, hogy körözzék a bitangokat. Mert
se könyv, s örökösen tiltották, hogy enyhe-
lyet adjak a léhûtõknek, a naplopóknak!
Most elmehetsz utánuk az árokszélre! – csat-
tant föl a hasztalan keresés láttán.

Gyerekei, mint a felesége, rebbent szem-
mel kuksoltak egymás hátán. Bevágta maga
után az ajtót… Mintha a visszaszökött régi
csárdai szellemek jajdultak volna föl, nagyot
reccsent a rozzant régiség.

Az asszony odaborult a Mária-kép alá irgal-
mat esdeni könyörülettõl átjárt szívének...

Rettegve kapta a nyíló ajtóra szemét.  
Az ura állt a küszöbön; megbékélt arccal

levelet nyújtott feléje: 
- Így megbántja ilyen pernahajderekért az

Isten szent nevét. Pedig milyen jó! A fiadról
a mai naptól fogvást gondoskodik a püspök
úr, mert jövõre fölvetette magát a kissze-
mináriumba.

Ahogy ellágyulva s meghatódva ott áll-
nak, látják, a csendõrök megkötözötten
hajtják maguk elõtt a vizslaszemût.

Mikor a kocsmában fenekére kezdett
hágni az ingyengyüttnek, gyanút fogtak és
elfogták.

Megjelent a MAGYAR NÉPMÛVÉSZET
1942. márc. 15. és ápr. 1-i számában, vala-
mint Váth János… A KÖVEK KÖZÖTT…
címû novelláskötetében, kiadta a „Janus
Pannonius Társaság” Pécs – olvasható a
szerzõ unokájától kapott kéziraton. 

A szerkesztõ megjegyzése: a kézirat
néhol nehezen olvasható a gépelési hibák
miatt. Az elbeszélés, amely az almádi Határ
csárdáról szól, jelzi Váth János azon
törekvését, hogy minél hívebben adja vissza
az õslakos balatoni emberek (egyebek
között enyhén „ö”-zõ) tájnyelvét.

Schildmayer Ferencnek az Új Almádi Újságban megjelenõ
helytörténeti sorozatából tudhatjuk, hogy Eötvös Károly író,
hírlapíró, szerkesztõ, ügyvéd és politikus egy évtizeden át volt
almádi üdülõtulajdonos. Az írásból kiderül (ÚAÚ 2005/4. sz.,
2. l), hogy Eötvös Károly és felesége, Fromm Etelka tulajdon-
jogát 1872-ben iktatták a földhivatalban, s a 2 nagyhold és 288
négyszögöl nagyságú szõlõt 1882-ben adták el Eötvösék. (A kis
birtok lakóházból, szõlõbeli pincébõl, rétbõl, szõlõskertbõl és
gyümölcsösbõl állott.) A cikkíró azzal a feltételezéssel zárja
beszámolóját, hogy Eötvös Károly Almádiban is írhatta az
Utazás a Balaton körül címû könyvét. 

E munkája 1900-ban látott napvilágot, a folytatás pedig, A
balatoni utazás vége, 1909-ben jelent meg, a kettõ együtt 1982-
ben a Magvetõ Kiadó Magyar Hírmondó címû sorozatában
kapott helyet. Ez utóbbit elõvéve kerestem választ arra a
kérdésre, mi köze lehetett Eötvösnek Almádihoz. Azon túl, hogy
minden veszpréminek a legelsõ kirándulóhelye a megyeszék-
helytõl vagy tizenkét (toronyiránt, gyalog tán tíz) kilométerre
fekszik, így nem kell itteni szõlõbirtokosnak lenni, hogy egy ki-
csit almádinak is érezze magát minden veszprémi. 

Almádi szõlõi, pincéi, majd fürdõháza, fövenyfürdõi, korcs-
mái, szállodái, lég-, víz- és ételkúrát is kínáló gyógy-idegen-
forgalmi kínálata, a nyolcszázas évek második felében a
leghíresebb környékbeli cigánybandákat foglalkoztató
vendéglõi a fél országból vonzották a kikapcsolódni, pihenni,
gyógyulni vágyó embereket. A Balatoni utazást 1899-ben írta,
az út, amelyet megörökít, 1874-ben esett meg. Emlékezetbõl
írta le a 25 évvel korábbi utat, amelyre öten kísérték el.
Környékünkrõl a Zala és Veszprém megye határán fekvõ,
emiatt nevezetes Almádi csárda és az alsóörsi halászbokor
pusztulásának története kapott helyet. A Balatoni utazás vége
címû munkájában megemlíti, hogy könyvei egy részét a lovasi
hegyen írta, bíró barátjánál, Mórocza Kálmánnál, akinek szõlõ-
beli hajléka „a lovasi hegy látópontján”, tehát igen jó helyen
volt található. Hogy Almádit behatóban ismerte volna, nem
nagyon derül ki két balatoni könyvébõl. Fölsorolása – hogy
melyik balatoni fürdõhely milyen jellegû: Földvár fõrendi,
Siófok zsidó, Almádi polgári, Kenese hivatalnok, Füred papi és
zsidó, Badacsony nemesi, Keszthely vegyes – legföljebb arra
utal, hogy a Balaton-mellék minden zegét-zugát bejáró
„utazóként” Almádit épp oly jól ismerte, mint a többi jeles
tóparti helyet. 

Azaz: amikor balatoni könyveit írja, almádi házukon rég
túladtak, ezért, ha a Tónál akar idõzni, a Magyar Tengerben
akar gyönyörködni, a Balatonról szóló munkán dolgozva a
Balaton mellé kívánkozik, Lovasra, a barátjához tér be.
Lovason tanyázva írja e gyönyörû munkáját, amelyeknek

jegyzeteit az 1874-es út idején birtokában lévõ almádi
hajlékában is írhatta, rendezhette. 

Eötvösék azért vágtak neki a balatoni utazásnak, hogy kör-
begyönyörködjék a Tavat! Tihany, Füred, Badacsony,
Keszthely, Siófok, Akarattya, Lovas leírása sorjázik. Lovasról
ír a legszebben, Lovast dicséri a legjobban – érthetõ, a „lovasi
hegyen” tanyázva járja újra végig gondolatban 1899-ben az
1874-es utazást. Aki megfordult Lovason, tudja, mennyire nem
túloz a Balaton-felvidékbe szerelmes író: valóban az egész táj
egyik legkülönb „látóhelye” (egyik legszebb kilátást nyújtó
pontja) a lovasi hegy teteje. Hogy majd az utazás végét leíró
mûvében térjen vissza Almádiba, adjon magyarázatot
Almádihoz való különleges – mindaddig szemérmesen elhall-
gatott – kötõdésére. 

A záró balatoni munkát 1906-ban írja, s Az én tavalyi kará-
csonyom címû fejezetbõl kiderül: 1905-ben vesztette el asszo-
nyát. Eötvös Károlynéról, született Fromm Etelkáról van szó,
akitõl 37 év házasság után búcsúzott s akit Veszprémben temet-
tek el. E fordulatig hallgatott balatoni könyveiben arról, milyen
különleges hely volt számára Almádi. Idézzük õt magát.

„Az 1905. évi karácsony az én tavalyi karácsonyom. Akkor
vesztettem el életem társát, édes jó feleségemet.

Magándolog. Közdolgaimról sokat írtam, magándolgomról
soha. Most arról írok. Rövid leszek, mert a történet rövid. Jó
lelkek, nemes szívek érzõ idegét mégis mozgásba hozza.

Az almádi Balaton ragyogó tükrén ismertem meg az ifjú
lánykát. Fiatal volt, üde és jókedvû. Egészséges, piros, szerény
és nemes. Úgy éreztem, a gondviselés összeszánt bennünket. 

Almádinak akkor még nem Balatonalmádi volt a neve, hanem
csak Almádi. Nem is volt országos hírû fürdõtelep, csak
szegényes szõlõtelep. Mostani 75 villájából nem volt még egy se.
Vörösberényi lakosok s veszprémi iparosok bírták a szõlõket
egyszerû, kisded szõlõhegyi hajlékokkal. De nyáron át már a
veszprémiek le szoktak oda járni fürödni. A módosabbak kocsin,
mások gyalog. Én gyalog jártam. Tizenötezer lépés volt laká-
somtól a Balatonig. Kellemes séta fiatalembernek. 

Elvégre 1867-ben összekeltünk.
Szegények voltunk: így mondaná a közbeszéd” – írja, majd

helyzetüket ecsetelve megjegyzi: „Szerezgettünk is.” Az almá-
di szõlõt is asszonya ügyes gazdálkodásának köszönhették.
„Jobb asszony és jobb gazdasszony nem volt a földön.”
Mígnem feleségét a rákbetegség el nem vitte.

Nem egyedüli Eötvös Károly abban, hogy a Balatonnál lob-
bant szerelemre, s érez emiatt is sok-sok ember ugyanúgy, mint
írónk: „Mindenütt szép, de legszebb a Balatonnál”. Az itte-
niekrõl meg: „S népe is olyan a tájnak, mint maga. Szíves,
vidám és magyar”. S. M.

Kis almádi irodalomtörténet

Eötvös Károly: almádi szerelem

1949. szeptemberében – kissé megkésve –
kezdtem az elsõ osztályt a nyíregyházi Zrínyi I.
Leánygimnáziumban. Késésem oka: nem javasolt
a párttitkár, mert osztályidegennek talált (holott
szinte semmi pénzünk nem volt), ugyanis a
születésem elõtt 16 évvel malomtulajdonos volt a
nagyapám. (1919-ben meg is halt). Szegény édes-
anyám a „nem javaslom”-mal elment a nyíregy-
házi oktatási osztályra, ahol Váci Mihályba
ütközve megkérdezte: ezzel kihez fordulhatna?
Váci Mihály széttépte az „ajánlást” és azt mond-
ta: „Kedves Szabóné, holnap hozza el a gyereket,
egy szalmazsákot, ágynemût és a személyes
holmikat a Lenin tér 3. (?) szám alatti kollégium-
ba.”

Csoda nagy volt az öröm egy fél évig, már-
ciusig, amikor is behívott az irodába az igazgató
bácsi (Kiss Gyula, azt hiszem nyugdíjazásáig az
Oktatásügyi Minisztériumban dolgozott), közölte
a szomorú hírt, apám gyógyíthatatlan beteg volt,
látni szeretne bennünket a bátyámmal együtt, ez
volt az utolsó kívánsága. Szegény apám egy évvel
ennek elõtte jött haza a Krím-félszigetrõl, Jaltáról,
nem nyaralt, hanem hadifogoly volt.

Emlékszem, kollégiumi est volt, Váci Mihály,
mint kollégiumi elõadó, meghívott vendég volt.
A társaim jól szórakoztak, én meg a nagy bánat-
ban sírva feküdtem az ágyamban. Váci érdek-
lõdött hollétem felõl, majd odajött hozzám,
vígasztalt; az ágyam szélére ült és elmesélte,
hogy õ is beteg; 50 Ft-ot adott, hogy tudjak haza-
utazni. Apám még egypár órát élt, és elment
örökre.

Ettõl fogva Váci Mihály „apapótló” szerepet
vállalt; nem beszélt õ errõl, de én késõbb rájöt-
tem, hogy az együttérzés határtalan volt benne.
(Költészetrõl soha nem beszéltünk, nem is
tudtam, hogy verseket ír.) Gyakran elvitt
mûsoros délutánokra. Nekem õ valóban
pótapám volt, holott nem volt sokkal idõsebb
nálam, csupán tizenegy évvel.

A Képzõmûvészeti Fõiskolára felvételiztem,
nem sikerült; irány a Szalay utca: az Oktatásügyi
Minisztérium – ekkor már ott dolgozott Váci
Mihály – elmondtam nagy bánatomat, két nap
múlva berendelt az ELTE Bölcsészettudományi
Karára, ahol Kékes Andor tanulmányi osztá-
lyvezetõ közölte: ”Felvételizni fog jövõ héten,
magyarból, oroszból!”. Ismét nagy jóságával
segített a bajban Váci Mihály.

Ekkor már megnõsült, J. Mária fõiskolai
aspiráns volt a felesége. Ezek után már ritkán
találkoztunk. Utolsó alkalom nagyon emlé-
kezetes volt: a Feneketlen-tó melletti Park
Étteremben volt író-olvasó találkozó, ahol bú-
csút vett tõlem, sajnos – örökre.

Ez az ember a tehetséges, szegény gyerekek
pártfogója, mentora volt. Isten áldja a haló
poraiban.

Bajcsy Gézáné ny.tanár
(sz.. Szabó Kata)

Olvasónk Toldi Éva Váci Mihály biblikus
költészetét értékelõ kötetének almádi bemutató-
ja alkalmából küldte el lapunknak visszaem-
lékezését.

Váci Mihályra emlékezve
Timitomi, Laura és Lilla címmel a városunkban élõ Vecsey Kiss

Máriának újabb gyermekirodalmi kötete jelent meg. A kiadványt pünkösd
hétvégéjén mutatták be a Pannónia Kulturális Központban. A kötetet meg-
jelentetõ budapesti HUNGAROVOX figyelme a gyermekeknek szóló iro-
dalomra irányult az utóbbi idõben – mondta Kaiser László, a kiadó
képviselõje. Ennek jele, hogy fél évvel az Álomba ringató címû verses
kötetecske után megjelent Vecsey Kiss Mária második gyermekirodalmi
alkotása. A kiadó köszönetet mondott a könyv támogatásáért Kuti
Csabának, a Veszprém Megyei Közgyûlés elnökének, Balatonalmádi
Város Önkormányzatának, polgármesterének, képviselõinek, az Almádiért
Közalapítványnak, dr. Bóka István országgyûlési képviselõnek, a HOKE
Bt.-nek, valamint az Almádi Konzervatív Körnek. 

A szerzõ fiai által szerkesztett történetek életképek a gyermekek hétköz-
napjaiból. A kicsikhez ezek a mesék közelebb állnak, mint a sajátjuktól tel-
jesen különbözõ világban játszódó cselekmények, ezért könnyebben
beindítják a fantáziájukat – vélte Vecsey Kiss Mária. A képzelõerõ
kialakulásában a kisgyermekkor kritikus idõszak, ezért fontos, hogy minél
több mesét halljon, olvasson ez a korosztály. A könyvet lapozgatva a
figyelem megragadásában segítenek Fábián László rajzai. A grafikus-
mûvész alkotásaival (amint a bemutatón elmondta) elõször jelent meg iro-
dalmi kiadványban, de Vecsey Kiss Máriával már újabb tervük van a közös
munka folytatására. 

Timitomi, Laura és Lilla kalandjai önmagukban is kerek történetek,
azonban a meséket egymás után olvasva egy ív fedezhetõ fel a középpont-
ban álló Timitomi értelmi fejlõdésében. A rosszevõ, pajkos fiúcska szülei
elváltak, és miután lemond arról, hogy világgá menjen, a két családjából
szeretne egy nagy közöset. 

A gyermek olvasók számára ezek a mesék kedves történetecskék,
ugyanakkor a felnõtteknek egy összetört tükör darabjai, melyeken a
széthullott családok életének problémái tükrözõdnek. Belátható, hogy
Timitomi idealizált elképzelése a család egyesítésérõl nem meg-
valósítható, de minden felnõtt számára a könyv komoly üzenete, hogy a
legtörékenyebb – a gyermek lelke.

Józsa Péter

Vecsey Kiss Mária új kötete

Vigyázat, törékeny!
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A hónap legjelentõsebb ünnepe Keresztelõ Szent János napja június 24-én,
másként Szent Iván napja. Ez utóbbi név a bizánci hatásra terjedt el
Magyarországon is. 

Keresztelõ Szent János az összekötõ az Ószövetség és az Újszövetség
között. Õ még Krisztus elõtti zsidó próféta, de az õ feladata volt, hogy
elõkészítse Jézus útját. Egy magtalan idõs házaspárnak, Zakariásnak és
Erzsébetnek a gyermeke. Zakariás papi szolgálatot végzett a régi zsidó szoká-
sok szerint. Egy alkalommal, amikor (tömjénnel)  illatáldozatot mutatott be a
templomban, Gábriel angyal jelent meg neki a következõ üzenettel: „Ne félj,
Zakariás, mert meghallgatást nyert könyörgésed; feleséged, Erzsébet fiút szül
neked. És a nevét Jánosnak fogod hívni. Örömöd és vigasságod lesz õ, és sokan
örülnek majd születésén. Mert nagy lesz az Úr elõtt; bort és részegítõ italt nem
iszik, és már anyja méhétõl fogva betelik Szentlélekkel. Izrael fiai közül sokat
Urunkhoz, Istenünkhöz téríteni.” (Lk, 1. 11-16) Zakariás azonban kételkedett
az angyal szavaiban, mert már öregek voltak mindketten a feleségével. Ezért
megnémult és szava csak akkor eredt meg újra, amikor a megszületett gyer-
meket a rokonság csodálkozása ellenére Jánosnak nevezte el. Ugyanis a
családjukban nem volt János, így ezt a nevet a szokás szerint nem adhatta
volna, õ azonban egy táblára a János nevet írta fel.

Erzsébet Mária nagynénje volt. Mária Jézust hordozva a szíve alatt meglá-
togatta nagynénjét és a szüléséig nála maradt. Mikor megérkezett, Erzsébet
érezte, hogy „fölujjong” méhében a magzat. Szent János megismerte Ura,
Jézus közelségét.

Fölnövekedvén Keresztelõ János a pusztában élt igen kemény aszketikus
életet. És prédikálta a zsidóknak a megtérést, bûnbánatot, és bûnbánatuk
jeleként a Jordán vizében megkeresztelte õket. Jézus jött hozzá egy alkalom-
mal, és János kis vonakodás után õt is megkeresztelte, hogy beteljesedjenek a
róluk szóló jövendölések. „Miközben imádkozott megnyílt az ég, és mint egy
galamb, testi alakban leszállt rá a Szentlélek, s ez a szózat hangzott az égbõl:
>>Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem<<” (Lk, 3, 21-22)

Keresztelõ János életét Heródes udvarában fejezte be. Heródes, fél-
testvérének Fülöp Heródesnek a feleségét elcsábította, és saját feleségét
elküldve õt vette el. Ez botrány volt a zsidók szemében, és Keresztelõ Szent
János nyilvánosan megfeddte ezért Heródest, aki ezért elfogatta a prófétát.
Gyakran beszélgetett Jánossal, mialatt fogva tartotta és mindig zavarba jött,
de szívesen hallgatta. Egy alkalommal Heródiás lánya, Szalome táncolt a kirá-
ly elõtt, akinek annyira tetszett a tánc, hogy megesküdött, bármit kérhet a lány,
aki anyja tanácsára Keresztelõ Szent János fejét kérte, amit egy tálcán meg is
kapott Heródestõl.

Keresztelõ János tanúságot tett Jézusról, és Jézus õróla: „Õ az, akirõl az Írás
szól: Nézd elküldöm követemet  elõtted, hogy elõkészítse utadat.” (Mt 11, 2-10)

A hónap népszokásaiból

A Szent Iván napi legismertebb népszokás a tûzgyújtás és a tûzugrás. Régi
pogány szokások hagyományozódtak át a nyári napfordulóhoz kötõdõen. A
XV. századtól vannak hiteles adataink a Szent Iván napi tûzgyújtásról. Az
ekkor gyújtott tûzrõl azt tartották, hogy megvéd köd, jégesõ és dögvész ellen,
elõsegíti a jó termést. A Szent Iván napi tûzzel egészségvarázslásokat is
végeztek, növényeket füstöltek fölötte, amelyeket betegség ellen használtak.
Például virágzó bodza ágat daganatra, vagy bolhák ellen, vasfüvet, fodor-
mentát, tisztesfüvet mellfájásra. Egyes helyeken a tûz átugrása közben a
következõ varázsigét mondták: „Kezem, lábam ki ne törjön, minden csontom
összeforrjék.”

A tûzugrás szerelemvarázslásra is jó volt, közben párosító, kiházasító
dalokat énekeltek. Ezek sokszor igen hosszúak voltak, innen a mondás:
Hosszú, mint a szentiváni ének.

Június 29. Péter-Pál napja. Ezen a napon halt meg Szent Pál és Péter apos-
tol. Pált lefejezték Róma mellett. Hármat ugrott a feje és mindegyik helyen
forrás fakadt, melyek ma is megvannak. Pétert keresztre feszítették, a hagyo-
mány szerint Jézus iránti tiszteletbõl azt kérte, hogy ne ugyanúgy feszítsék
keresztre, mint Urát, hanem fejjel lefelé.

Ezen a napon kezdõdik hagyományosan az aratás.
Szabó Kalliopé

JÚNIUS - SZENT IVÁN HAVA
A hónap egyházi ünnepei

Gyönyörû napra virradtunk május elsején! Ragyogott a nap, pompázott a ter-
mészet, virágillat lengte be a város utcáit. Anyák napja volt, az anyukák
könnyes, boldog szemmel vették át gyermekeik kezébõl a gondosan készített
kis ajándékokat s a virágokat. Volt majális is, vidámság, öröm, szépség egész
nap. A kis almádi evangélikus gyülekezet örömét betetõzte a várva várt
esemény bekövetkezte, felserdült gyermekeink konfirmációja. A konfirmáció,
azaz megerõsítés, a gyermekek hitben való megerõsítése, a hitükrõl vallást
tevés, a felnõtt gyülekezetbe való befogadás alkalma. A fiatalok ekkor járul-
hatnak elõször az Úr oltárához és részesülhetnek az úrvacsora szentségében.

A három gyermek, Éberfi Zsuzsanna, Komáromi Lili és Komáromi Márk
kiskoruk óta jártak hittanórára, az utolsó évben pedig konfirmációi
elõkészítõre. Ez idõ alatt elsajátították keresztyén hitük alapjait, megismerték
a Bibliát, alkalmuk volt találkozni az élõ Úr Jézussal. Hitükrõl és ismereteikrõl
a gyülekezet elõtt konfirmációi vizsgán tettek tanúságot. 

Ünnepi pompába öltözött a kis templom, a tisztaság hófehér ruhájába a gyer-
mekek. A Húsvét utáni ötödik vasárnap ROGÁTE vasárnapja, azaz az imád-
kozásé. Az imádság beszélgetés az Úrral, e nélkül kihûl a szív, elfogy a hit,
megfagy a szeretet. A kitartó imádság meghallgatásra talál szeretõ mennyei
Atyánknál, Õ mindig hallja azt. Akkor is hisszük ezt, ha a válasz nem azonnal
érkezik. Atyánk tudja, mire van szükségünk, gyakran kérés nélkül is megadja,
mégis kérjünk bátran imádságainkban, mint a gyermek szülõjétõl, hogy kapcso-
latunk élõ maradjon. Errõl hallottunk a prédikációban is, a gonosz bíró példáza-
ta alapján, mely így fejezõdik be: „Vajon az Isten nem szolgáltat-e igazságot

választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak
hozzá? És várakoztatja-e õket? Mondom
nektek, hogy igazságot szolgáltat nékik
hamarosan.”(Luk. 18, 7-8.)

Ünnepünk a gyermekek fogadalom-
tételével, majd a lelkész áldásával foly-
tatódott. Minden konfirmandus az egész
életére szóló igeverssel nyert áldást. Az
úrvacsorai liturgia végén a gyermekek
szüleikkel, rokonaikkal s a gyülekezet
tagjaival közösen járultak az Úr szent
oltárához, s részesültek az úrvacsora
szentségében. Szívet-lelket melengetõ
volt, amikor a szertartás végén a korábbi
években konfirmált gyermekek adták át
az „Újaknak” az ajándékokat. Mindenki
kapott Bibliát, Ordass Lajos egykori
püspökünk könyveit és a Veszprém-
Balatonalmádi gyülekezet történetét tar-
talmazó kötetet. Az istentisztelet végez-
tével egy-egy csésze tea mellett még
sokáig együtt maradt a gyülekezet, ben-

sõséges beszélgetéssel gazdagodva.
Isten gazdagon megáldotta ezt a napot, s bízunk benne, hogy újonnan kon-

firmált gyermekeink egész életét elkíséri az Õ áldása.
Dr. Péterfia Katalin

„ERÕS VÁR A MI ISTENÜNK”
Az evangélikus gyülekezet örömünnepe

Anyanyelvi rovat - Csak nyelvelgetek…

Három alternatíva – és egyebek
Elõször is tisztázzuk, hogy mit jelent az alternatíva szó. Bakos Ferenc: Idegen szavak

és kifejezések szótárában (Akadémiai Kiadó, Budapest 1978) ez olvasható a címszó
alatt: „lat. el. (latin elembõl – L.M.) 1. Olyan eset, amelyben két lehetõség között lehet
választani 2. az egyik lehetõség kettõ közül.”

Az egyik nagy napilapunk cikkírója új értelmezést ad e szónak, amikor így fogalmaz.
(A nemzetfogalom revíziója c. cikkben): „Ma van harmadik alternatíva is.” Hát nincs!
Jó lenne végre tudomásul venni!

De ugyanebbe a hibába esett egyik megyei napilapunk is a Fórum a belvárosi térrõl
címû cikkében: „Három alternatívával ismerkedhetnek meg az érdeklõdõk.” Egyébként
is: miért kell ezt az idegen szót használni (ha még a jelentését se tudják), amikor van rá
jó magyar szavunk: lehetõség.

Sajnos, sok, egyéb pongyolasággal is találkozunk a sajtóban. Szintén széles körben
olvasott napilapunkból idézek (1993): „Carter utóda eskütétele után a repülõtérre
ment…” Egy vesszõ nyilvánvalóbbá tenné, hogy nem Carter ment a repülõtérre utód-
jának eskütétele után, hanem az utódjáról van szó, azaz: Carter utóda, eskütétele után a
repülõtérre ment… Ugye, mit tesz egy vesszõ?

Szintén napilapi hír: „Társai gépkocsiba tették az erõsen vérzõ embert és kórházba
szállították, aki a szállítás közben sérüléseibe belehalt.” Ebben a mondatban kicsit
messzire került az „aki” névmás   rá vonatkozó „ember” szótól, ezért fogalmazzuk át a
mondatot: Társai gépkocsiba tették és kórházba szállították az erõsen vérzõ embert, aki
a szállítás közben belehalt sérüléseibe.

Végül még egy csúnyaság: „…egy sereg kérdés megoldása gyorsaságot igényel. Az
idõ múlik, egyszerre kell megoldanunk a gyors, valamint a középtávú feladatok
megoldását”. Kicsit sok ez a megoldások megoldása! Tegyük szebbé a mondatot: Egy
sereg kérdés megoldása gyorsaságot igényel. Az idõ múlik, egyszerre kell végeznünk
… a feladatokkal. 

Ennyi. Ilyen egyszerû – ahogy mondani szokás… Láng Miklós 

• Esõvédõ tetõk, szélfogók polikarbonát lemezbõl
• Lépcsõk, korlátok, kerítések, egyedi kézi

kovácsolt munkák
• Egyéb épület-lakatos munkák.

Balatonalmádi
Tel.: 88/430-118  Mobil: 06-30/217 39 88
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Május 22-én Szendi József nyugalmazott érsek részvételével tartottak bér-
málási ünnepséget az almádi katolikusok. 

- Június 18-19., szombat-vasárnap. Helyszín a balatonalmádi református templom és
kertje, Baross G. u. 24. Rendezi a Vörösberényi Horváth József Honismereti Egyesület -

Június 18., szombat, 10:30 - Dr. Bóka István országgyûlési képviselõ /FIDESZ-MPP/
a Veszprém megyei református értelmiség nevében üdvözli a megjelenteket. Megnyitó:
dr. Huszár Pál tanár, a Veszprémi Egyházmegye gondnoka, Várpalota. 

11-12:30 - Könyvbemutatók - Peter Spangenberg: Hódolat Isten elõtt. Elmélkedések.
Fordította és az utószót írta Huszár Pál. Kálvin Kiadó Bp. 2005.

Nagy Lajos: Olvasói „LELKI LEVELESLÁDA” avagy a lelkész válaszol.
Lelkigondozói levelezés. Kálvin Kiadó Bp. 2005. Az 1997-2004 között a Naplóban
közreadott levelezés.

Toldi Éva: Pár-beszéd. Interjúk Tihany, Bencés Apátság, 2004. /Tõkéczki László,
Németh Zsolt, Kõ Pál, Topolánszky Ákos/ Dedikálások. Könyvvásár a Kálvin Kiadó, a
Püski-Masszi Kiadó, az Új Horizont Kiadó könyveibõl. 13 órától szeretetvendégség,
majd Balatonalmádi mûemlékeinek megtekintése.  Autóbuszos városnézés vezetéssel.

Június 19. vasárnap, 10:30 - református istentisztelet. Igét hirdet Köntös László refor-
mátus lelkész, a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyûjteményeinek
fõigazgatója (Pápa), majd az istentisztelet keretében ismerteti a gyûjteményeket. Dr.
Huszti József levéltár-igazgató: Fábián József esperes pályafutása. Emlékkönyv.
Könyvvásár a Pápai Tudományos Gyûjtemények kiadványaiból, a Kálvin Kiadó, a
Püski-Masszi Kiadó, az Új Horizont Folyóirat- és Könyvkiadó Alapítvány könyveibõl.
13 órától szeretetvendégség majd Balatonalmádi mûemlékeinek megtekintése.
Autóbuszos városnézés vezetéssel.

16-18 óra - a református folyóirat-kiadás mûhelyei. Ismertetések szemelvényekkel.
CONFESSIO, a Magyarországi Református Egyház Figyelõje, PROTESTÁNS SZEM-
LE, tudományos folyóirat. A rendezvény közös énekléssel zárul: „Fel, barátim, drága
Jézus zászlaja alatt...”

Református könyvnapok Balatonalmádiban

Mezei futóverseny: Fiú
I. korcsoport (1-2. osztály): Csapateredmények: 1. Györgyi D. Ált. Isk., 2. B.fõkajári Ált. Isk., 3.
Szentkirályszabadja Egyéni eredmények: 1. Gertner Roland (Sz.királyszabadja), 2. Kovács Botond
(Györgyi D.), 3. Kovács Soma (Irinyi, Fgytp.)
II.korcsoport (3-4. osztály): Csapateredmények: 1. Irinyi J. Ált. Isk. (Fûzfõgytp.), 2. Jókai M. Ált.
Isk. (B.fûzfõ), 3. Györgyi D. Ált. Isk. Egyéni eredmények: 1. Lelkes Tamás (Csajág), 2. Füstös
Ádám (Szentkirályszab.), 3. Bodó Norbert(Irinyi, Fûzfõgytp.)
III.korcsoport (5-6. osztály): Csapateredmények: 1. Györgyi D. Ált. Isk. „A” csapat, 2. Jókai M. Ált.
Isk. (B.fûzfõ), 3. Györgyi D. Ált. Isk. „B” csapat Egyéni eredmények: 1. Kónya Ádám (Györgyi D.),
2. Meiczinger Marcell (Györgyi D.), 3. Stein Balázs (Jókai, B.fûzfõ)
IV.korcsoport (7-8. osztály): Csapateredmények: 1. Györgyi D. Ált. Isk. „A” csapat, 2. Györgyi D.
Ált. Isk. „B” csapat, 3. Csajági Ált. Isk. Egyéni eredmények: 1. Kónya Bálint (Györgyi D.), 2. Dobos
András (Györgyi D.), 3. Szentesi Vajk (Györgyi D.)
Leány
I. korcsoport (1-2. osztály): Csapateredmények: 1.Vörösberényi Ált. Isk., 2. Irinyi J. Ált. Isk.
(Fûzfõgytp.), 3. Szentkirályszabadja Egyéni eredmények: 1. Németh Krisztina (V.berény), 2.Vatics
Regina (Szentkirályszab.), 3. Szabó Tamara (Irinyi, Fûzfõgytp.)
II.korcsoport (3-4. osztály): Csapateredmények: 1. Vörösberényi Ált. Isk., 2. B.fõkajári Ált. Isk.,
3. Jókai M. Ált. Isk. (B.fûzfõ) Egyéni eredmények: 1. Fördõs Zsuzsa (B.fõkajár), 2. Szentleczky
Barbara (Jókai, B,fûzfõ), 3. Rakk Virág (Györgyi D.)
III.korcsoport (5-6. osztály): Csapateredmények: 1. Jókai M. Ált. Isk. (B.fûzfõ), 2. Györgyi D. Ált.
Isk., 3. Szentkirálysszabadja Egyéni eredmények: 1. Tóth Ágota (Jókai, B.fûzfõ), 2. Görcsi
Henrietta (Jókai, B,fûzfõ, 3. Soltész Dóra (Irinyi, Fûzfõgytp.)
IV.korcsoport (7-8. osztály): Csapateredmények: 1. Györgyi D. Ált. Isk., 2. Vörösberényi Ált. Isk.,
3. Irinyi J. Ált. Isk. (Fûzfõgytp.) Egyéni eredmények: 1. Bécsy Sarolta (Györgyi D.), 2. Berényi
Krisztina (V.berény), 3.Futó Anna (Györgyi D.)

A megyei diákolimpiai versenyen a III. és IV. korcsoportban a Györgyi Dénes Általános Iskola
csapatai szintén elsõ helyezést érték el, így õk képviselték Veszprém megyét az országos dön-
tõben. Egyéniben a megyei versenyen Kónya Bálint  3. helyezett lett. 
Atlétika körzeti többpróba csapat és egyéni összetett verseny 
I. korcsoport (1-2. osztály): Fiú
Csapateredmények: 1. Balatonfõkajári Ált. Isk., 2. Györgyi D. Ált. Isk., 3. Irinyi J. Ált. Isk.
(Fûzfõgytp.) Egyéni eredmények: 1. Kovács Soma (Irinyi J. Ált. Isk.), 2. Kovács Botond (Györgyi
D. Ált. Isk.), 3. Gertner Roland (Szentkirályszabadja)
II. korcsoport (3-4. osztály): Csapateredmények: 1. Pilinszky J. Ált. Isk. (B.kenese), 2. Mészöly
G. Ált. Isk. (B.világos), 3. Litéri Ált. Isk. Egyéni eredmények: 1. Kuti Levente (Pilinszky J.
B.kenese), 2. Szöllõsi Áron (Litér), 3. László Dániel (B.világos)
III. korcsoport (5-6. osztály): Csapateredmények: 1. Jókai M. Ált. Isk. (B.fûzfõ), 2. Endrõdi S. Ált
Isk. (Alsóörs), 3. Györgyi D. Ált. Isk. Egyéni eredmények: 1.Viasz Tamás (Irinyi J. Ált. Isk.), 2. Öveg-
es Mátyás (Szentkirályszabadja), 3. Sten Balázs (Jókai M. Ált. Isk.)
IV.korcsoport (7-8. osztály): Csapateredmények: 1. Györgyi D. Ált. Isk., 2. Litéri Ált. Isk., 3.
B.fõkajári Ált. Isk. Egyéni eredmények: 1. Sárossy Krisztián (Györgyi D.), 2. Füstös Tamás (Litér),
3. Órsós Gábor (B.fõkajár)
I.korcsoport (1-2. osztály) Leány
Csapateredmények: 1. Vörösberényi Ált. Isk., 2. Györgyi D. Ált. Isk., 3. Pilinszky J. Ált. Isk.
(B.kenese) Egyéni eredmények: 1. Németh Krisztina (Vörösberényi Ált. Isk.), 2. Vatics Regina
(Szentkirályszabadja), 3. Ujlaki Kata (Györgyi D. Ált. Isk.)
II.korcsoport (3-4. osztály)
Csapateredmények: 1.Vörösberényi Ált. Isk., 2. Györgyi D. Ált. Isk., 3. Pilinszky J. Ált. Isk.
(B.kenese) Egyéni eredmények: 1. Jakab Mariann (B.világos), 2. Lovas Dalma (Györgyi D. Ált.
Isk.), 3. Németh Cintia (Györgyi D. Ált. Isk.)
III.korcsoport (5-6. osztály): Csapateredmények: 1. Jókai M. Ált. Isk. (B.fûzfõ), 2. Mészöly G. Ált.
Isk. (B.világos), 3. Györgyi D. Ált. Isk. Egyéni eredmények: 1. Ger tner Katalin
(Szentkirályszabadja), 2. Görcsi Henrietta (Jókai M. Ált. Isk.), 3. Ari Zsófia(Györgyi D. Ált. Isk.)
IV.korcsoport (7-8. osztály): Csapateredmények: 1. Vörösberényi Ált. Isk., 2. Györgyi D. Ált. Isk.,
3. Litéri Ált. Isk. Egyéni eredmények: 1. Futó Anna (Györgyi D.), 2. Horváth Beatrix (V.berény), 3.
Borsos Brigitta (Györgyi D.)
A megyei diákolimpiai versenyen a IV. korcsoportban a Györgyi Dénes Általános Iskola csapata
az elõkelõ 3. helyezést érte el, míg egyéni összetettben Sárossy Krisztián szintén 3. lett. Az atléti-
ka egyéni versenyszámaiban (IV. korcsoport) a körzeti verseny megnyerése után a megyei
versenyen súlylökésben Gyenge István 5., távolugrásban Heilig András (588 cm) 2., 1500 m-es
síkfutásban Kónya Bálint (4:42, 8), 100 m-es síkfutásban Sárossy Krisztián (11,9 sec.) 3-3.
helyezést értek el (mindegyikük Györgyi D. Ált. Isk.). Utóbbi három versenyzõ teljesítette az orszá-
gos döntõ szintjét, így részt vehetnek júniusban, a Puskás Ferenc Stadionban sorra kerülõ orszá-
gos versenyen. A kispályás labdarúgás sportágban a népes mezõny több csoportban õszi és
tavaszi selejtezõ mérkõzéseken, majd a továbbjutók a tavaszi körzeti döntõn mérkõztek meg
egymással. A körzeti döntõk végeredményei: Labdarúgás I. korcsoport (1-2. osztály): 1. Györgyi
D. Ált. Isk. 2. Irinyi J. Ált. Isk. (Fûzfõgyártelep) 3-4. Vörösberényi Ált. Isk. és a Pilinszky J. Ált.
Isk. (B.kenese). A késõbbiekben Tapolcán a Diákolimpia megyei döntõjén a Györgyi D. Ált. Iskola
csapata elsõ helyezést ért el, így õk képviselhetik a megyét a júniusban sorra kerülõ országos
döntõben. Labdarúgás II. korcsoport (3-4. osztály): 1. Pilinszky J. Ált. Isk. (B.kenese) 2.
Vörösberényi Ált. Isk. 3. Györgyi D. Ált. Isk. 4. Csajági Ált. Isk Labdarúgás III. korcsoport (5-6.
osztály): 1. Vörösberényi Ált. Isk., 2. Pilinszky J Ált. Isk. (B.kenese), 3. Endrõdi S. Ált. Isk.
(Alsóörs) 4. Györgyi D. Ált. Isk. Labdarúgás IV. korcsoport (7-8. osztály): 1. Györgyi D. Ált. Isk.,
2. Vörösberényi Ált.Isk., 3. Pilinszky J. Ált. Isk. (B.kenese) 4. Irinyi J. Ált. Isk. (Fûzfõgyártelep). A
nagypályás labdarúgás körzeti versenyeinek végeredménye: 1. Vörösberényi Ált. Isk. 2.Györgyi
D. Ált. Isk. 3. Irinyi J. Ált. Isk. (Fûzfõgyártelep) 4. B.világosi Ált. Isk. 5. Csajági Ált. Isk. A vörös-
berényi csapat a Pápán megrendezett diákolimpia megyei döntõjét is megnyerte, így õk képvisel-
hetik a megyét az országos elõdöntõben.
Kézilabda IV. korcsoport körzeti döntõ végeredménye:1. Györgyi D. Ált. Isk. 2. Endrõdi S. Ált. Isk.
(Alsóörs) 3. Litéri Ált. Isk. 4. Pilinszky J. Ált. Isk. (B.kenese). Az úszás megyei diákolimpián is szép
csapat és egyéni eredmények születtek. A rajtkõhöz állt negyvennégy Veszprém megyei iskola között
az összetett pontversenyben a Györgyi D. Ált. Iskola a negyedik helyezést érte el. Egyéni és
váltószámokban a körzetbõl az alábbi eredmények érdemelnek említést. Fiúk versenyében: II. kcs. 50m
mell: Vadnai Benjamin (Györgyi D) 3. hely, IV. kcs. 100m gyors: Kónya Bálint (Györgyi D) 2. hely,
Koscsó Ádám (Györgyi D) 3. hely, 100m mell: Kónya Bálint (Györgyi D) 3. hely,100m hát: Koscsó Ádám
(Györgyi D) 1. hely, 4X50m gyorsváltó: Györgyi D. Ált. Isk.(Kónya B.-Koscsó Á.-Pajor Sz.-Szauer Gy.)
2. hely. Leányok versenyében: II. kcs. 4X50m gyorsváltó: Györgyi D. Ált. Isk. 3. hely, IV. kcs. 100m
gyors: Bécsy Sarolta (Györgyi D.) 1. hely, 100m hát: Bécsy Sarolta (Györgyi D.) 1. hely. A kiváló,
nagyszerû eredményekhez gratulálunk, hasonló sikerû versenyeket kívánunk a következõ tanévre is!
Köszönetet mondunk Számfira Istvánnak, a versenyek színhelyéül szolgáló balatonalmádi sportpálya
térítésmentes használatáért. Balatonalmádi körzeti DSB

A balatonalmádi körzeti diákolimpia eredményei

A Megyei Tenisz Szövetség megrendezte a 2005. évi megyei diákolimpiát. Az öreg-
hegyi tenisziskola, méltán „régi nagy híréhez”, 3 fõs csapattal vett részt. Nem is
akárhogyan! A népes mezõnyben – a 10-12 évesek csoportjában – harmadik helyezést
értek el (Buday András, Kovács Márton, Szekeres Dávid). A Györgyi Dénes iskola tanu-
lói joggal lehetnek büszkék rájuk.

2005-ben immáron másodszor emlé-
keztünk a sportszerûségben példaképem,
Bíró János mesteredzõre. Ezt a versenyt a
gyermeknaphoz kapcsoltuk.

Eredmények: 
A csoport: 1. Buday András, 2. Lázár

Bence, 3. Kovács Márton
B csoport: 1. Matusz Márta, 2. Matusz

Viola, 3. Izsó Melinda
C csoport: 1. Steinbach Sára, 2. Lázár

Ezster, 3. Salamon Sára
A kezdõk részére rendezett felmérõ

versenyen Rakk Virág, Klimkó Emese és
Salamon Ákos arany fokozatot, míg
Steinbach Borbála és Rakk Laura ezüst
fokozatot ért el.

Tiszta szívembõl köszöntöm a gyõz-
teseket és a helyezetteket, és azzal buzdítom
Õket, hogy készüljenek nagy szorgalommal
az év további versenyeire! – Mert tudjátok: a
test a lélek temploma, és nem mindegy,
milyen erõs ez a templom.

Varga Laci bácsiKislány szervál (Rakk Laura)

…”Csak jó kedvébõl is, Vitéz próbálni indul”…

Öreghegyi tenisz-morzsa
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Süssünk-fõzzünk!
- Öhlmann Ági rovata -

Vadas
Sokan készítünk vadast, sokféleképpen. Szeretném leírni, hogyan tanultam az erdész

családban élõ anyósomtól. 
Legjobb valamilyen vadhúsból, de nagyon finom pulykából, melyen a bõrt rajta kell

hagyni, hogy bebarnulhasson. Szeretem vadlábasban készíteni, melybe néhány szalon-
naszeletet és szalonnabõrt teszek. Erre jön a húsdarab, melyet elõre besózok. Teszek rá
vöröshagymát, felkarikázott sárgarépát, babérlevelet, egész borsot. Addig párolom fedõ
alatt, míg szépen bebarnul. Vizet csak akkor öntök rá, ha nagyon fontos. Ha a hús puha,
felöntöm vízzel és egy kicsit forralom. Tûzrõl levéve kicsit hûtöm. A húst deszkára
teszem, a levet átszûröm szûrõkanálon, visszateszem a tûzre. Ha forr, behabarom.
Habarás: a lisztet simára keverem egy kevés hidegvízzel, tejföllel, mustárral és citrom-
lével. A húst felszeletelem és a mártásba teszem. Zsemlegombóc, krumpli gombóc,
krumpli fánk vagy knédli illik hozzá.

Hozzávalók: 1 kg hús, 2 szelet szalonna, szalonnabõr, 1 nagy fej vöröshagyma, 2-3
sárgarépa, 3 babérlevél, 10 szem egész bors, 3 evõkanál liszt, 1 evõkanál mustár, ízlés
szerint citromlé (fél citrom), 1-2 dl tejföl, kb. 1 liter víz.

Epertorta – málnatorta
Tészta: 5 tojásból piskótát sütök. Felverem a 6 tojás fehérjét, 6 evõkanál cukorral még

jó keményre verem. Fakanállal óvatosan beleverem a tojások sárgáját és 6 evõkanál lisztet.
Nagy gáz-tepsiben sütöm. Három egyenlõ téglalapra vágom. Így hosszú tortám lesz. Aki
szereti a kerek tortát, süthet 3 lapot is.

Krém: 3 evõkanál lisztet 3 dl tejjel simára keverek, majd sûrûre fõzöm állandó keverés
mellett. Ha sima, 10 dkg cukrot keverek bele. Ha kihûlt, 15 dkg margarinnal jól kikeverem. 

A krémmel megkenem az alsó lapot, majd félbevágott eperrel vagy málnaszemekkel
sûrûn beterítem. Erre jön a második lap, krém, gyümölcs, végül a harmadik lap.
Bekenem körbe a tortát a maradék krémmel és szépen kidíszítem a gyümölccsel. Éjsza-
kára hûtõbe teszem. Nagyon finom, könnyû és egyszerû nyári torta.

Olvasói levél
Példát mutattak

Május elsõ napjaiban a Györgyi Dénes Általános Iskola közelében járva,
elvesztettem fontos irataimat és jelentõs pénzösszeget tartalmazó pénztárcámat.
Káptalanfüredi házunkhoz érve telefonértesítést kaptam Veszprémben
tartózkodó feleségemtõl, hogy elveszettnek hitt tárcámat átvehetem a Pannónia
Kulturális Központ könyvtárosától. Néhány perc teltével hiánytalanul átvettem a
tárcát. Mindezt négy becsületes almádi diáknak köszönhetem, a Györgyi Dénes
Általános Iskola VI./B. osztály tanulóinak: Bécsi Dánielnek, Keszey Gergõnek,
Németh Gergõnek és Vámos Csabának. A fiúknak személyesen köszöntem meg
becsületes magatartásukat, de szükségesnek tartom a nyilvánosság elõtt is ezt
megtennem példaképül állítva Õket, mert bebizonyították, hogy erkölcsileg
megromlott világunkban vannak becsületes fiataljaink, talán nem is kevesen,
akikre számíthatunk.

Bízzunk Bennük! Tisztelettel: Dr. Sokoray Béla Veszprém 

A 100 éves „Mikszáth”-ot meg kell menteni...
(Balatonalmádi, Mikszáth K. u. 14.sz. alatti házról van szó.)

Almádi város híres arról, hogy a múlt század értékeit megõrzi, ápolja. Ugye
milyen gyönyörû ez a 100 éves ház is? Mégis – ha nem kap segítséget – halál-
ra van ítélve!

A ház hátsó udvarán lévõ támfal a Dankó Pista u. átvezetése és a gépkocsi
(teherautó) forgalom megnyitása után leomlott. Ez ügyben 1992. és 1993.
évben tisztelt és szeretett Teiter Antal barátunkkal hivatalos tárgyalások foly-
tak. Eredménytelenül. 2000 tavaszán külsõ bejelentés alapján önkormányzati
helyszíni szemle volt, 04/366/3/2000 okt. 16-i határozat szerint ez az útfelújítás
a II. ütemben szerepel, 2-3 év múlva, folyóka kiépítésével. Azóta semmi sem
történt, legfeljebb az a negatívum, hogy a ledõlt támfalat még valahogy tartó
fákat részben legálisan, részben illegálisan ismeretlen személyek kivágták. A
gépkocsik a támfal-maradvány szélén haladnak, ha bezuhannak az udvarba
még a fák lombkoronája sem védi azokat. Életveszélyes!

A házat magát most már semmi sem óvja. Sem támfal, sem fák nem védik.
Nagy mennyiségû, a hegyoldalról lezúduló esõ közvetlenül éri és földcsuszam-
lás is lehetséges. Utóbbi esetben a Dankó Pista utca és Mikszáth Kálmán utca
„koalícióba lép”, összemosódik! Segítsen már valaki!

E sorok írója nem tulajdonos. Egyik lakrész haszonélvezõje. Nem vezet sem
kapzsiság, sem anyagi elõnyszerzés. 78 éves vagyok és súlyos beteg. Ez az
olvasói levél egy kicsit végrendelet jellegû. A döntés a Város kezében van!
ISTEN ÓVJA MEG A HÁZAT!!!

Tisztelettel: Anna néni, Csontosné dr. Banke Anna

HUMORZSÁK
Orvos és a rendelés
- Pista! Rendeljen nekem egy pörköltet.
- Nem tehetem, Icuka! Én orvos vagyok, és csak reggel 8-tól délután 4-ig rendelek.

Gyermekkorom kedvenc Arisztid-vicce
Arisztid sétál a feleségével a pesti Duna-korzón. Egyszer csak felröppen elõttük egy

galamb, és rápottyant valamit a grófné prémgallérjára.
A grófné megborzong. Azt kérdezi:
- Arisztid, kérem, nincs magánál egy kis papír?
- Van, drágám. De hogy repüljek utána?

Pszichiáternél
- Önnek tehát az a panasza, hogy álmában beszél. Szerencsére egyedül lakik, nem

zavar senkit.
- És a kollégáim az irodában, doktor úr?!

Külföldi múzeum
- Volna szíves megmondani, hol az a kép, amelynek a címe „A hat meztelen nimfa”?

– kérdi a teremõrt az egyik látogató.
- Most a második emeleten található. Idõnként áthelyezzük, hogy egyformán kopjon

a szõnyeg.

Elõzõ cikkemben az anyák, a nõk szerepét hangsúlyoztam az Anyák Napja, Család
Napja ünnepek kapcsán, de nem feledkezhetünk meg az apák szerepérõl sem, hisz június
3. vasárnapján ünnepelhetjük az apák napját. Sajnos hazánkban ez a nap nem vált igazán
ünneppé, pedig az Egyesült Államokban már a századelõtõl ünnepelik. Magyarországon
1994-ben Miskolcon rendezték meg az 1. Apák Napját, de azóta sem került igazán a
köztudatba. 

Az utóbbi évtizedekben az apa családban betöltött szerepét tekintve alapvetõ vál-
tozások következtek be a nõi munkavállalás általánossá válása, a gyermekszám
csökkenése következtében. Ma már nem kizárólag õ hivatott megteremteni a család
anyagi biztonságát és egyre inkább aktív részesévé válik a gyermek gondozásának,
nevelésének. Mégis az új tendenciák érvényesülése ellenére a társadalomban még
mélyen él a hagyományos szerepfelfogás is. A régi patriarchális társadalomban az apa
a hatalom megtestesítõje volt, és mint a családfõ, a családi szertartások vezetõje is.
Szerepük a gyermekkor végén erõsödött meg, amikor az ifjút be kellett vezetni az
„életbe”, a munka világába.

A kamaszok érzik az apa tradicionális alakjának hiányát, aki féken tartaná õket, de a
mai apák nagy részének nehéz lenne a tiltó szülõ szerepe. Pedig szükség lenne adott
esetben a szigorra, figyelni kellene arra, hogy a közvetlenség a gyermek részérõl ne
csapjon át tiszteletlenségbe, hisz az apának tekintéllyel kell rendelkeznie gyermekei
szemében. Ma a legtöbb családban az anya tölt több idõt a gyermekekkel, az elfoglalt,
sokszor 2-3 „mûszakot” vállaló férj fõleg csak hétvégén és esténként találkozik velük.
Ilyenkor jöhet a játék, a bensõséges idõtöltés - kezd elõtérbe kerülni egy anyáskodó férfi
nemzedék. A távolságtartó és mindenható apai szerep már a múlté. Tekintélyuralmi
helyzetüket elveszítették, már nem szégyellnek gyengédnek lenni. A szeretõ, gondos-
kodó apai magatartás mára társadalmi követelménnyé vált. A férfiak felfedezték, mennyi
örömet élhetnek át a gyermekeikkel együtt töltött idõben, azonban a gyermekeit túlzot-
tan óvó apák törékennyé és bizonytalanná tehetik gyermeküket

Az apa a férfi nemi szerep elsõdleges hordozója. A gyermek rajta keresztül látja és
érzi a férfi, a férj, és az apa szerepek külsõségekben is megnyilvánuló jellegzetességeit.
Jellemzõ, hogy a párok egyre késõbb alapítanak családot, megtervezik a gyermek
születését, de többségében 1 gyermekkel megelégednek, hiányzik a testvérkapcsolat.
Konfliktusokat szülhet az is, hogy általában a gyermek születése után a nõk többségét
kevésbé érdekli a szexualitás. Ilyenkor a férfi kirekesztettnek érzi magát az anya-gyer-
mek kapcsolatból és vagy rivalizál a kicsiért, vagy kívülállóként viselkedik.

Próbáljuk a helyes egyensúlyt megtalálni! Erõsítsük az apák családon belüli szerepét,
tudatosítsuk bennük azt az érzést, hogy mennyire fontosak a mi életünkben is, nemcsak
a gyermekeink számára! Június 3. vasárnapján ünnepeljük meg az apukákat!

Kállai Tünde, vezetõ védõnõ

Egészségmozaik

Apák Napja
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Nevezetes hét volt a Mogyoró úti óvodában a május 9-ével kezdõdõ hét:
négy napon át más-más csoport látogathatott el a veszprémi állatkertbe.

Már napokkal elõtte nagy lázban voltunk, hiszen szinte mindenkinek volt
már állatkerti élménye. Sokat beszélgettünk a nagyragadozókról, a majmokról,
az elefántról, élõhelyükrõl, szokásaikról. Képeket nézegettünk róluk, leraj-
zoltuk õket, velük kapcsolatos találós kérdéseket, barkohbát játszottunk.

A nagy nap reggelén megpakolt hátizsákokkal elindultunk Veszprémbe.
Mivel az autóbusz költségét az önkormányzat magára vállalta, így szüleinknek
csak a csoportos belépõ árát kellett kifizetniük. Nyitásra értünk be, az állatok
akkor ébredeztek: láthattuk, ahogy a gondozók takarították a ketreceket és etet-
ték az állatokat. Nézhettünk szabadon sétáló pávákat, még a hangjukat is hall-
hattuk. A zebráknak, szarvasoknak, õzeknek a kicsinyeit is megfigyelhettük. A
nagymacskák közelében, egy újonnan épített teraszon mi is elfogyaszthattuk a
hátizsákok tartalmát, s az óvó nénik még egy-egy szelet csokival is megleptek
bennünket. Jutott idõ egy kis állatkerti hintázásra-mászókázásra is. A sok
élménytõl jól elfáradva ballagtunk ki a parkolóba a buszhoz.  

Ezúton mondunk köszönetet az önkormányzatnak, hogy anyagi támo-
gatásával megkönnyítette szüleink számára ezt a kirándulást.

A Mogyoró úti óvoda óvodásai

Az állatkertben voltunk APEH-tájékoztató
A kiutalás elõtti személyi jövedelemadó ellenõrzésének tapasztalatai

Az ellenõrzések során azt tapasztaltuk, hogy az adózók egy része nem vette figyelembe
a 2004. évre vonatkozó törvényváltozásokat, megállapításaink elsõsorban a nyugdíjjárulék
kedvezmény, valamint a lakáscélú kedvezmény téves igénybevételéhez kapcsolódnak.
Számos adózó nyugdíjjárulék kedvezményként – a törvényváltozás ellenére – nem csak a
megállapodás szerint megfizetett összeg utáni kedvezményt érvényesítette, hanem a
munkáltatói elszámolásban figyelembe vett, nem megállapodás szerint (társadalombiz-
tosítási és magán-nyugdíjrendszer keretében) fizetett összeg 25%-át is.

A törvényváltozás ellenére az adózók egy része továbbra is megosztja adóstársával a
lakáscélú kedvezményt annak ellenére, hogy erre már nincs lehetõség. Az adóked-
vezmény csak egy önálló ingatlanhoz, egy hitelszerzõdés adósaként, adóstársaként
érvényesíthetõ, és az adóstársak közül csak egy magánszemély jogosult az adóked-
vezmény igénybevételére.

Az adózók gyakran nem veszik figyelembe azt, hogy az adókedvezmény mértéke régi
lakás esetén 30%, új lakás esetén 40%.

Az adóvégrehajtási eljárás indításáról
Az adóhatóság a végrehajtást külön értesítés nélkül az adózás rendjérõl szóló törvény

alapján indítja. A végrehajtás alapja a végrehajtható okirat, amely a fizetési
kötelezettséget megállapító jogerõs hatósági határozat, az önadózás esetén a fizetendõ
adót (adóelõleget) tartalmazó bevallás, a behajtási eljárás során a behajtást kérõ meg-
keresése, az adózóval közölt adóhatósági adó megállapítás. Az adótartozás után fel-
számított pótlék, kamat az adótartozásra vonatkozó okirat alapján hajtható végre.

A hátralékkezelésrõl
A hátralékkezelés célja az adófizetési kötelezettség törvényes határidõben történõ tel-

jesítésének folyamatos figyelemmel kísérése, a hátralékok növekedésének megakadá-
lyozása és a régebben keletkezett hátralékok folyamatos feltárása és csökkentése. A
fizetési fegyelem javítása és a végrehajtási fenyegetettség miatt a hátralékkezelés során
meghatározott ütemterv szerint járunk el. Külön figyelembe kell vennünk a helyi sajá-
tosságokat. Kiemelten kell kezelnünk a nagy összegû hátralékosokat; a havi bevallóknál
és az ÁFA bevallások esetében értékhatár nélkül intézkedünk. Mindemellett a
kisösszegû tartozások folyamatos kiválasztása is megtörténik; ezekben az esetekben
fizetési felszólításokat küldünk ki.

Intézkedéseink kiindulópontja a folyószámlákon már könyvelt és a belsõ folyószám-
la egyeztetés napjáig esedékes, adónemenként kimutatott tényleges kötelezettség és
pénzforgalmi tételek figyelembevétele. A megállapított hátralék beszedése érdekében
az adózó által bejelentett bankszámla ellen on-line módon nyújtjuk be az inkasszót, mely
azonnal megterheli a hátralék összegével az adózó bankszámláját.

Az adózóknak is fontos, hogy határidõben tegyenek eleget fizetési kötelezettségük-
nek, mivel a befizetés folyószámlára könyvelése 3-5 napot vesz igénybe, és ezt követõen
az inkasszó benyújtása már az elsõ végrehajtási cselekmény. Azonban ha sem a fizetési
felszólítás, sem az inkasszó nem vezet eredményre, további végrehajtási cselekményt
foganatosítunk.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adózás rendjérõl szóló törvény rögzíti, hogy az
adóhatóság a kötelezettségeket, valamint a befizetéseket és a kiutalásokat az adó-
folyószámlán adónemenként, költségvetési támogatásonként mutatja ki. Ha az adózónak
az egyik adónemben tényleges túlfizetése van, más adónemben viszont tartozása, úgy kér-
jük, használja, alkalmazza a 0517-es átvezetési bizonylatot. Ennek a kitöltésével és az
adóhatósághoz történõ benyújtásával rendelkezhet az adónemek közötti összevezetésrõl.

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
Veszprém Megyei Igazgatósága

Áprilisban volt látható Szöllõsi Máté kiállítása a Padlásgalériában, mely – mivel a
mûvész kihasználta a rendelkezésre álló kiállítóteret – életmû-bemutatásnak is
tekinthetõ. Az apropó is erre utal, az alkalom a mûvész 70 éves jubileumára készült.
Egy ilyen vállalkozás a jellegzetességek puszta felsorakoztatása ellenére is jellemzõ az
alkotóra. Szöllõsi Máté nem mímel csoportokat, hanem mintegy gátlástalanul egymás
mellé állít teljesen eltérõ „gondolatokat”, lesve azok nézõre tett hatását. A kiállítás
mérete alig engedi, hogy a nézõ átfogja, egészként látva-láttatva a hosszú évek óta fes-
tett képeket, s magam is csak arra vállalkozhatom, hogy a jellemzõnek ítélt fest-
ményekbõl azokat emeljem ki, amelyeket egyértelmûen valamilyen szempont szerint
válogatok mintegy a magam számára.

Példának máris „itt van” a GÖRÖG METEORÁK I. A csodálatos földrajzi alakula-
tok rajzos keménységgel állnak a nézõ elé, formájuk kerüli a Szöllõsire egyébként
jellemzõ „önkényes” színválasztást, tömbszerûségük megragadó, amely elválasztja a
képek java részétõl. Csak természetes, hogy a Balatonalmádiba telepedõ mûvész – mint
oly sokan – csodálatos tavunk és környéke költõjévé vált. Ennek dokumentálására sok
festmény kínálkozik, közöttük különösképp a téli Balatont ábrázolók, a JÉG-
VITORLÁK, a mások hatását is tükrözõ a TÜKÖRJÉG A BALATONON, vagy a TÉLI
ÖRÖMÖK A JÉGEN.

Szöllõsi ezeken is egyfajta monokróniával, színrokon ábrázolással él, megmarad az
ezüstszürke és a kék körén belül, szemben azzal az ábrázolásmóddal, amelyet jobb híján
színnel való rajzolásnak nevezhetnénk. Ezeken a képeken a tárgyak körvonalai
grafikusak, a látszólag össze nem illõ színek pedig hangsúlyos háttereket alkotnak. 

A képek nem a Balatont veszik célba, hanem vagy a tó környékét, vagy „idegen”
tájakat. Közülük hadd emeljem ki az ELHAGYOTT CSÓNAKOT, a VITOR-
LÁSKIKÖTÕT, vagy a HAJÓK A PARTONT, illetve a SÜMEGI VÁRAT, a BADA-
CSONYT, a NEMESGULÁCSOT. Ezeken érvényesül igazán a mûvész színkezelése,
amelyet a színek összebékítésének szándéka jellemez. Nem hiányzik – ha csak a kollek-
ció kiegészítéseként – az akt mûfaja sem Szöllõsi palettájáról, melyet különösen a
HÁTAKT SZÉKKEL képvisel, meggyõzõen.

Végül nem áll távol mûvészünktõl egyfajta virtuozitás sem, a képfelület olyan meg-
munkálása, amely pályatársakkal rokonítja õt, akik Balaton-festésükkel mûvé-
szettörténeti helyet biztosítottak maguknak. Ezt képviseli a NYÁRI ZÁPOR és a
GYÖNGYHÁZFÉNYÛ BALATON. Elõbbi a varázslatos természet megidézésével,
utóbbi pedig a fényjáték megjelenítésével képvisel maradandó értéket.

Szelényi Pál

(E cikket a legutóbbi lapzártát követõen kaptuk kézhez, emiatt jelenik meg némi késéssel.)

Színek kavalkádja

A Balatonalmádi-Eggenfelden Baráti Társaság meghívására 2005. április 29-én egy
négy fõs horgászcsapat tett háromnapos látogatást Eggenfeldenben. Az érkezés napján a
kitûnõ vacsora elfogyasztása elõtt Gottfried Anders úr köszöntött bennünket és kiemelte,
hogy már legalább 10 éve fáradozik azon, hogy almádi horgászok is ellátogassanak
Eggenfeldenbe, és nagy örömére szolgál, hogy ez most megtörtént. A meghívást
megköszönve átadtuk almádi önkormányzati és horgászvezetõk üdvözletét is. Nagy
örömünkre szolgált, hogy a vacsorán Eggenfelden polgármestere is megtisztelt bennün-
ket a jelenlétével.  

Kellemes szálláshelyünk a Rott folyócskától csak jó 100 méterre egy panzióban volt.
Reggeli után elkalauzoltak bennünket a folyó közeli, lassúfolyású, jól horgászható
részéhez. Az alapos etetés után elõször csak a küszök, késõbb a 40-70 dkg-os dévérek,
gyönyörû vörösszárnyúak és karika keszegek is jelentkeztek. A szûk, három órás
horgászat alatt összesen kb. 7-8 kg halat fogtunk. Fényképezés után természetesen vala-
mennyit visszaengedtük a folyóba (és egytõl egyig el is úsztak).

A délután városnézéssel, a helyi repülõtér megtekintésével és vásárlással telt el. A
remek vacsora után szálláshelyünkön még sokáig beszélgettünk a friss élményeinkrõl.
A következõ napon reggeli után eljött hozzánk Gottfried Anders úr, hogy elbúcsúzzon
tõlünk. Megköszönve a szíves vendéglátást azzal váltunk el, hogy vele és az eggenfel-
deni horgászcsapattal idén június 4-én, az almádi horgászversenyen ismét találkozunk.

A horgászcsapat tagjai voltak: Fáskerti István, Gönczi György, Rõth Antal, Szenthe
László és német barátunk, Stefan.

A csapat nevében: Szenthe László 

Almádi horgászok Eggenfeldenben

Szociális fölmérés
Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Balatonalmádi Szociális

Alapszolgáltatási Központ munkatársai 2005. május 17. - 2005. szeptember 30. között
szociális felmérést készítenek a Balatonalmádi területén élõ 60 éven felüliek körében.
A felmérés célja, hogy reális képet kapjunk az érintettek tényleges szociális helyzetérõl.
A kérdõív anonim, az adatközlés önkéntes.

Kérjük, fogadják bizalommal és segítsék az arcképes igazolvánnyal jelentkezõ kollégáink
munkáját! Együttmûködésüket köszönjük! Sajtos Ildikó, intézményvezetõ
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A szemétszállítás díja – 4. rész
A szolgáltatás igénybevétele
9. § (1)3 A szolgáltató az ingatlan tulajdonosát, a gazdálkodó tevékenységet folytató szervezetet

a szemétszállítás kötelezõ igénybevételérõl, annak lehetséges módozatairól és feltételeirõl, továb-
bá a vonatkozó szabályok módosításairól a mindenkor érvényes önkormányzati rendelet hatály-
balépését követõ 30 napon belül köteles értesíteni.

(2)1 A szolgáltató a szolgáltatást igénybevevõ személlyel, gazdálkodó szervezettel, társasházi
közös képviselõvel írásban „Megállapodás”-t köt, melyben rögzíteni kell a 2. § (2) bekezdésében
meghatározott adatokat, az alkalmazott, a 6. § (2) bekezdésében meghatározott gyûjtõedényzet
fajtáját, a szállítási napokat, az edényzet átadásának helyét a 7. § (1) bekezdése figyelembe vételév-
el, a fizetendõ díj mértékét, a díjfizetés módját, határidejét.

(3)1 A hat vagy annál több egységes társasházak tulajdonosai a nagyobb méretû kukás vagy
konténeres szemétszállítást vehetik igénybe. Errõl a szolgáltató és a társasházi közös képviselõ írás-
ban állapodnak meg.

(4)1

(5) A szolgáltató az ingatlan tulajdonosával szemben a szolgáltatás teljesítését csak a vonatkozó
jogszabályokban, illetve jelen rendeletben meghatározott esetekben szüneteltetheti, korlátozhatja
vagy tagadhatja meg.

A települési szilárd hulladék (szemét) szállítás és lerakás díjazása
10. § (1) A rendszeres hulladékszállításért a szolgáltatást igénybe vevõk díjat kötelesek fizetni a

szolgáltatónak. 
(2)1 A közszolgáltatási díjat az önkormányzat a jegyzõ által beterjesztett rendelettel 1 éves díj-

fizetési idõszakra állapítja meg. A szolgáltató költségelemzést készít a javasolt közszolgáltatási díj
alátámasztására és azt a megelõzõ év október 31-ig a Felügyelõ Bizottság véleményével és az I-III.
negyedévi tájékoztatóval együtt a Jegyzõ részére megküldi. A megállapított díj érvényességének
kezdõ idõpontja január 1., a díjfizetés határideje a tárgyi negyedév utolsó napja.  A megállapított
rendszeres hulladékszállítás díját e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(3)2 A díj tartalmazza a hulladékok gyûjtés, begyûjtés, szállítás, elõkezelés, tárolás, hasznosítás,
ártalmatlanítás, és az ehhez kapcsolódó létesítmények, berendezések mûködtetésének, karban-
tartásának költségeit, a környezetvédelmi ráfordításokat, a hulladék kezelõ telep rekultivációjának
és monitorozásának díjfizetési idõszakra vetített költségét, valamint a szolgáltatás tar tós
mûködéséhez, indokolt fejlesztéséhez szükséges forrásokat a díjfizetési idõszakra vonatkoztatva.

(4)1 A lakosság részére a szolgáltató az új éves díj összegérõl, a szállítás gyakoriságáról, a szál-
lítás módozatairól, a szemétdíj-hátralékról értesítést küld. Az értesítés mellé csekket mellékel a
hátralék és az új díj befizetésére. Az elsõ negyedév letelte után a kintlévõség felülvizsgálata során -
ha az magasnak mutatkozik - felszólítással vagy díjbeszedõ alkalmazásával jogos követelésének
érvényt szerez. A közszolgáltatás díjhátraléka adók módjára behajtható köztartozás.

(5)4

(6)1 Kizárólag a hat vagy annál több egységes társasházak esetében eltérõ megállapodás
hiányában rendeltetési egységenként a legkisebb méretû gyûjtõedény ( 60 liter) díja képezi a
díjszámítás alapját.

11. § (1)1 Az az egyedülálló, háztartásában egyedül élõ Balatonalmádi állandó lakos, aki a tárgyév
január 1. napján betöltötte a 70. életévét és legalább 10 hónapig életvitelszerûen Balatonalmádiban
tartózkodik, és lakáshasználatból származó jövedelemmel nem rendelkezik, és lakásán kívül más
lakó vagy üdülõingatlannal nem rendelkezik, és igazolja a közszolgáltatási díj 50 %-os befizetését,
kérelmére a fennmaradó közszolgáltatási díj 50 %-ának megfizetése alól mentesül.

(2)1 A díjfizetési kedvezmény megállapítására irányuló kérelmet - amelyet minden évben meg
kell ismételni, a rendelet 1. sz. függelékében lévõ nyomtatványon - tárgyév július 31. napjáig lehet
a Polgármesterhez benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a tárgyévi közszolgáltatási díj 50 %-ának
befizetésérõl szóló igazolást. A benyújtott kérelmeket a Polgármester 30 napon belül bírálja el. 

(3) Az a kérelmezõ, aki a benyújtott kérelemben valótlan adatokról nyilatkozik, a tárgyévet
követõen elveszti díjfizetési kedvezményre való jogosultságát.

(4) A polgármester határozata elleni fellebbezéseket az illetékes bizottság véleményének
figyelembevételével a képviselõ testület bírálja el.

(5) A megállapított díjkedvezményekrõl a szolgáltató a határozat egy példányának megküldésével értesül.
(6) A megállapított tárgyévi díjkedvezményeket az önkormányzat - polgármesteri hivatal közremûködésé-

vel - tárgyév december 15. napjáig a költségvetésbõl egy összegben utalja át a szolgáltató részére.
Vegyes és záró rendelkezések
12. § (1) A szelektív hulladékgyûjtés céljára közterületre kihelyezett konténerbe kizárólag ren-

deltetésének megfelelõ anyag helyezhetõ el.
(2)1 (3)1 

13. § (1)1

(2) Veszélyes és káros, továbbá radioaktív hulladékok kezelésérõl és elhelyezésérõl külön jog-
szabály rendelkezik.

14. § (1)2 Szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható, aki a ren-
deletben meghatározott alábbi rendelkezéseket megszegi:

a) A kötelezõ közszolgáltatást nem veszi igénybe. - 3. § (1),(2),(3) –
aa)1 A meghirdetett lomtalanításon kívül közterületen hulladékot helyez el.- 5. §. (4), 8. § (1)-
b) A települési hulladék gyûjtõedényébe, veszélyes hulladékot, építési-bontási törmeléket, ter-

mõföldet, szennyezetlen talajt, kõtörmeléket helyez el. - 6. § (1) -
c) A hulladékot nem gyûjtõedényben gyûjti.  -6. § (2) -
d) A hulladékgyûjtõ edényt a szállításra megjelölt idõszakon kívül közterületen hagyja. -7. § (2) -
e) A hulladék gyûjtõedényben a dolgozók testi épségét, a szállító eszközök mûszaki állapotát

veszélyeztetõ anyagot vagy folyékony hulladékot helyez el.  - 7. § (5) -
f) A gyûjtõedény tisztántartásáról, karbantartásáról nem gondoskodik.  - 7. § (6),(7) -
g)1 A szolgáltatást igénybe vevõ a közterületen elhelyezett edényzet környezetének tisztán-

tartásáról nem gondoskodik. – 7. § (8) –
ga)1 A szolgáltató a hulladék elszállítása során bekövetkezett közterületi szennyezést nem szün-

teti meg – 7. § (9) – 
gb)1 A szolgáltatást igénybe vevõ nem gondoskodik megfelelõ edényzetrõl és a kifogásolt, ke-

vert hulladék szétválogatásáról. – 7. § (10) – 
gc)1 A hulladék tulajdonosa a hulladékot a szelektív hulladékgyûjtõ szigeten a felirattól eltérõen

helyezi el – 7/A § (3) – 
gd)1 A szolgáltató a szelektív hulladékgyûjtõ edényzetet nem szükség szerint üríti.- 7/A § (4) -
ge)1 A szolgáltató a szelektív hulladékgyûjtõ szigetet és edényzetét nem tisztítja szükség szerint – 7/A § (5) – 
h) A Megyehegyi felhagyott hulladéklerakó-telepre a telep kezelõjével kötött megállapodástól

eltérõen vagy megállapodás nélkül szállít anyagot. - 8. § (4)-
ha)1 Saját tulajdonú ingatlanon hulladékot halmoz fel. – 8. § (7) –
i)1 A szelektív gyûjtés céljára kihelyezett gyûjtõedényben más hulladékot helyez el.-12. § (1)–
j)1

15. § Jelen rendelet 9. §-a 1995. december 1-én, egyéb rendelkezései 1996. január 1-én lép hatályba.
Balatonalmádi, 1995. november 30.
Dr. Kerényi László, polgármester Dr. Hegedûs Tamás, jegyzõ
Záradék: A rendeletet 2004. december 27. napján kihirdettem. Dr. Szûcs Sándor, jegyzõ
128/2004.(XII.27.)Balatonalmádi Önkormányzat rendelet
219/2001.(XII.31.)Balatonalmádi Önkormányzat rendelet
33/2004.(II.5.) Balatonalmádi Önkormányzat rendelet
420/2000.(XII.31.)Balatonalmádi Önkormányzat rendelet

2005. április 29. A Pográny község (Szlovákia) zoboraljai régió bor-
versenyt tartott, melyre meghívták a kelet-balatoni kistérség kertbarát köreit.
A versenyen részt vettek Alsóörsrõl 8, Vörösberénybõl 2, Balatonalmádiból
5 bormintával. A versenyen összesen 237 minta várt a szigorú zsûrire. A
pontszámok értéke: 16,5 – 17,92-ig ezüst (E), 18 – 20-ig arany (A). A helyi
kertbarát köreink nagyon szép eredményt értek el.

Vörösberényi Kertbarát Kör: Horváth József 17,65 pont E
Vörösberényi Kertbarát Kör: Horváth Józsefné Gyöngyi 17,90 pont E
Balatonalmádi Kertbarát Kör: Farkas István 18,35 pont A
Balatonalmádi Kertbarát Kör: Kis József 18,70 pont A
Balatonalmádi Kertbarát Kör: Horváth Lajos 18,00 pont A
Balatonalmádi Kertbarát Kör: Magasmarti Ferenc 18,25 pont A
Balatonalmádi Kertbarát Kör: Nagy József 18,30 pont A
A legeredményesebb versenyzõnk Kis József, aki 2000-2005 között 1 nagy-

arany és 21 arany fokozatú oklevelet kapott.
2005. április 30. A Balatonalmádi Kertbarát Kör a Paprika Csárdában tar-

totta a hagyományos majálisi összejövetelét. Ugyanezen a napon a„Fábián
József” Kertbarát Kör fürdõzéssel és városnézéssel egybekötött kirándulást
tartott Komáromban.

2005. május 1. A „Fábián József” Kertbarát Kör a majálisi összejövetelét,
a hagyományos vacsorát a „Sankó Pincénél” tartotta. Mindkét kertbarát kör
részt vett a városi ünnepségen is a Paprika Csárdában.

A két kertbarát kör nevében: Durst László

2005. május 08-án, vasárnap a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási
Központ gyermekjóléti csoport Vadvirág túraklubjának tagjaival, Horváth
Erzsi és Zabó Beáta vezetésével kirándulást tehettünk Révfülöpre. A kicsi,
ámde lelkes csapat ½ 9-kor indult a Balatonalmádi vasútállomásról.
Révfülöpön, a hosszabb és kicsit kimerítõ túra után értünk el a kilátóhoz, ahon-
nan csodaszép kilátás nyílott a badacsonyi dombokra és a Balatonra. Hatalmas
tízóraizás után „bevettük a várat”! Tettünk egy kis sétát a környéken, és épp
az esõ elõtt értünk vissza a vasútállomásra. 

A vonaton hazafelé már az újabb túrát tervezgettük! Erzsi, Bea, köszönjük
nektek ezt az igazán szép napot! Én nagyon jól éreztem magam, nem bánom,
hogy a vasárnapi alvás helyett a kirándulást választottam. Figyeljétek a suliban
a hirdetéseket, vagy az Almádi Újságot és ha van kedvetek, gyertek ti is!

Szász Olivér

Vadvirágos barangolás

NYÁRI TÁBOROK ALMÁDIBAN
Sporttábor: 2005. június 20– június 25., június 27–július 1. Jelentkezés: Felber
Gyula – 30/957-48-30.
Modern tánc tábor alsó tagozatosoknak: 2005. június 20–június 25., június
27–július 2. Helyszín: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár. Jelentkezés:
Király Anita – 70/545-07-07.
Balett táborok: 2005. június 20–június 24., július 25–július 27., augusztus
22–augusztus 25. Helyszín: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár.
Jelentkezés: Vízhányó Katalin – 70/380-20-64
Acro Dance tánctábor: 2005. június 21–június 25. Helyszín: Pannónia Kulturális
Központ és Könyvtár. Jelentkezés: Trommlerné Rusz Rita – 30/93-32-292. 
Német-tenisz tábor: 2005. június 27–július 1., július 4– július 8. Jelentkezés:
Dudás Mariann – 70/455-41-46. 
Dráma tábor 10 éves kortól: 2005. július 4–július 8. Helyszín: Pannónia
Kulturális Központ és Könyvtár. Jelentkezés: Plell Ágota – 70/318-09-83. 
Kommunikációs tréning és médiatábor diákoknak: 2005. július 11– július 15.,
július 18– július 22. Helyszín: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár.
Jelentkezés: Józsa Péter – 70/61-82-271. 
Hagyományos kézmûves tábor a Pannónia szervezésében: 2005. július
25–július 31. Helyszín: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár.
Jelentkezés: Turupoli Nóra – 88/438-011, 438-956.

ÁNTSZ 

Szûrõvizsgálat
Elmúlt két esztendõ, ami azt jelenti, hogy a 45-65 év közötti hölgyeknek újból
lehetõségük nyílik arra, hogy a Veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház radioló-
giai osztályát felkeressék mammográfiai szûrõvizsgálat miatt. A vizsgálatra a
hölgyek név szerint, nap, óra megjelölésével kapnak meghívót. Akinek az
utazáshoz útiköltség-papírra van szüksége, a háziorvostól tud kérni a
meghívón jelzett napra. Két évvel ezelõtt a területünkön élõ hölgyek igen nagy
létszámban (61%) jelentek meg a szûrõvizsgálaton, ami országos viszonylat-
ban is nagyon sikeres. A program keretén belül a 25-65 év közötti hölgyek is
kapnak értesítést a méhnyakrák-szûrésre. Kérem a hölgyeket, hogy a felkínált
lehetõségeket vegyék igénybe saját egészségük érdekében.

Szentesiné Gergely Mária, egészségfejlesztõ
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AZ ALMÁDI FOTÓKÖR
az idei Péter-Pál napi rendezvény ideje alatt kitelepül 

és egész napos fényképezést rendez. 
Különbözõ mókás ruhákban kívánják megörökíteni az arra

vállalkozókat, 
természetesen néhány percen belül kívánságra el is készítik a képeket.

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
2005. június havi program

Június hó NYÁRI SZÜNET. 16-án fürdõkirándulás TAMÁSIba, indulás
7,30-kor a berényi Posta elõl.

KÖZLEMÉNY: A nyári szünetben minden szerdai napon 16-17 óráig
ügyelet van a Vörösberényi Mûvelõdési Házban. Kirándulásokra a
befizetéseket akkor lehet rendezni.

Augusztus hónapban háromnapos kirándulást tervezünk Eger környékére (2
éjszaka, kb. 7-8000 Ft.). Jelentkezés 5% befizetésével.

Boros Gyula elnök

BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS
ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

IDÕSEK KLUBBJÁNAK 
2005. JÚNIUS HAVI PROGRAMJA

Június 8. szerda, 14 óra Dr. Koczka Viktória bõrgyógyász-fõorvos elõadása:
Bõrápolás idõs korban.

Június 14. kedd, 13.30 óra Porosz Emõke elõadása: Fedezd fel az egészség
titkát!

Június 21. kedd, 14 óra Dr. Mucsi Gabriella szemész-szakorvos elõadása:
Szembetegségek, szemproblémák idõs korban.

A programokra minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

A Vörösberényi Polgári Olvasókör hírei
Az elmúlt néhány hét és hónap a 2005-ös terveknek megfelelõen zajlott.

Elképzeléseinkhez híven minden hónap elsõ csütörtökén találkozott a vezetõség,

amikor a teendõinket egyeztettük, így kerülhetett sor több programunk lebonyo-
lítására is. Ezek a következõk voltak: irodalmi est Wass Albertrõl (elõadó Simó
József, a Czegei-Wass Alapítvány kuratóriumának elnöke), Égi utak csil-
lagüzenetei (elõadó Paksi Zoltán asztrológus) - folytatása szeptember 15-én.
Meghívásnak eleget téve, közös vacsora eggenfeldeni barátainkkal. Madarak és
fák napján, május 10-én, a Szentkirályszabadjai Baráti Körrel közösen a
Romkútnál (Római villa) ismerkedtünk a környezettel és egymás terveivel.

Kihelyezett ülésünk a Malomvölgyben a rossz idõjárás miatt elmaradt, így
a kultúrházban készültünk a június 4-i juniálisra, melyre mindenkit szeretet-
tel várunk!

A Vörösberényi Polgári Olvasókör nevében: Varjas Zoltán elnök

Vörösberényi Horváth József Honismereti Egyesület
A 2002. õszén létrejött honismereti kör 2005. április 28-án egyesületté

alakult, eleget téve a non profit civil szervezetek számára elõírt törvénynek.
A közgyûlés levezetését Bándi László, a Veszprém Megyei Honismereti
Egyesület elnöke vállalta. Az alapszabály elfogadása után a közgyûlés
megválasztotta a tisztségviselõket. Elnök dr. Kardos Józsefné, alelnök dr.
Vollain Mária, elnökségi tagok Brenner Kálmánné, Bugovics Edit, dr.
Csabainé Petró Katalin, Vecsey Kiss Mária. Bándi László dicsérõ szavakkal
értékelte a vörösberényiek 3 évi munkáját és felajánlotta segítségét az immár
egyesületi keretek között folytatott honismereti, helytörténeti munkához.

Nyugdíjas Pedagógus Klub
Június  2. csütörtök 15 óra - klubdélután, pedagógusnapi megemlékezéssel.
Június  9.  csütörtök délután félévzárás Tomanné, Erzsike telkén. 

Esõnap június 16.
Értesítjük kedves klubtársainkat, hogy július, augusztus hónapokban nyári
szünetet tartunk. Találkozunk szeptember 8-án, csütörtökön 15 órakor.

A vezetõség nevében: Fürtösné, Erzsi, ny. tanító

SZEREZZEN JOGOSÍTVÁNYT HELYBEN
Az 1. sz. Gépjármûvezetõ-képzõ Munkaközösség

júniusi kedvezményes elméleti tanfolyamai: 
(személygépkocsi, motorkerékpár, segédmotor-kerékpár)

INTENZÍV DIÁKTANFOLYAM:
Nyitó: 2005. június 16-án (csütörtökön) 17 óra

1. foglalkozás: 2005. június 20-án (hétfõn) 9 óra

Következõ tanfolyam: 2005. június 27. (hétfõ) 17 óra

Az elméleti tanfolyamok helye: az iskola kirendeltsége
Balatonalmádi, Jókai u. 7. (Ipartestület - Szolgáltatóház)

Adó-visszatérítés, részletfizetés, GÉPKOCSI-VÁLASZTÁS!
Ügyfélfogadás: H,Sz,P: 8-12  K,Cs: 13-17  Tel: 06/20/471-6988

OKÉV.reg.sz.: 02-0088-03 AL-858

T
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Kiadja az „Almádiért“ Közalapítvány, Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Felelõs kiadó: „Almádiért“ Közalapítvány kuratóriuma 

Fax: 06-88/438-643 • E-mail: almadiujsag@balatonalmadi.hu
Készült: Tradeorg Nyomda Kft. Fûzfôgyártelep

Felelôs vezetô: Tóth Zoltán
Tipográfia: Kiss Csaba

Engedélyszám: 005-18/1989. ISSN 0864-7860
Alapító szerkesztõ: Veszeli Lajos

Szerkeszti a szerkesztôbizottság:
Czuczor Sándor, Sarusi Mihály,

Schildmayer Ferenc, Szabó Kalliopé, Vincze Eszter
Felelõs szerkesztõ: Sarusi Mihály

Hirdetés: Szász Ágnes - 06-20/371-6492

A következõ számunk lapzártája: június 27.

JIN  -  JANG
GYÓGYMASSZÁZS  SZALON

Balatonalmádi, Fûzfõi út 75. • Tel.: 06-30-975-8501
Értesítem tisztelt vendégeimet, hogy áprilistól teljes nyitva tartással dolgozom.

Szolgáltatások:
- masszázs - talpmasszázs - akupresszúra  - fogyókúrát segítõ masszázs
Felhívom figyelmüket, hogy minden hónap páros szombatján, 15 órától 

ingyenes bioptron lámpás kezelést és tájékoztatást tartok!
Szeretettel várom érdeklõdésüket!

Tisztelettel: Szlamek Tibor

FELHÍVÁS
Közhírré tétetik, hogy 2005. június 18-án Balatonalmádi város 

hagyományaihoz híven, a nyári szezon és a Balatoni idény kezdetének
tiszteletére az „Almádiért” Közalapítvány 15. alkalommal 

szervezi meg a Hattyú Bált. E jeles rendezvény nyitóprogramjaként 
nagyszabású felvonulást szervezünk városunk központjában.

Hívjuk és várjuk Balatonalmádi apraját és nagyját, hogy kellõ
kedvvel, jó szívvel, no meg a század eleji almádi ruhába öltözve

csatlakozzon hagyományteremtõ, ünneplõ menetünkhöz!

Segítségül a Pannónia Könyvtár egy tárlójába kiállítjuk a 
korabeli képeslapokat, ahonnan ötleteket lehet gyûjteni!

Felvonulási szándékukat, kérjük elõre jelezzék a Pannónia Könyvtárban!
Tel.: 88/438-956 • Fax: 88/431-772 • E-mail: pannoniakonyvtar@invitel.hu

Az „Almádiért” Közalapítvány ismét megrendezi 
hagyományos szezonnyitó jótékony célú bálját.

HATTYÚ BÁL
2005. június 18-án (szombaton )

a Pannónia Kulturális Központban.

A bál fõ védnöke : Dr. Bóka István országgyûlési képviselõ

Asztalfoglalás : a Városi Könyvtárban (88/438-956)
Bõvebb információt nyújt: Schildmayer Ferencné (88/439-031) 

és Szabóné Kormosói Kornélia (88/583-930)

A bál elõtt zenés-hintós utcai felvonulás a Napsugár párral.

Mindenkit szerettel várunk!

VÁSÁROLJA MEG TÛZELÕJÉT NÁLUNK!
25 q felett INGYENES házhozszállítás - PONTOS MÉRÉS

Tel.: 06/30/9565-660
TÜZIFA

KONYHAKÉSZ KUGLI
BÜKK, GYERTYÁN, CSER, TÖLGY 1350,- Ft/q 1250,- Ft/q
AKÁC 1550,- Ft/q 1450,- Ft/q

SZÉN
Fûtõérték KJ/Kg ÁR

Tisova dara /cseh/ 14665-15500 1890,- Ft/q
Tisova dió /cseh/ 14665-15500 1940,- Ft/q
Sokolovi kocka /cseh/ 14665-15500 1800,- Ft/q
Ledvicei dara /cseh/ 18000-19000 2100,- Ft/q
Ledvicei dió /cseh/ 18000-19000 2160,- Ft/q
Felsõgallai dara /magyar/ 17460-20460 2100,- Ft/q
Felsõgallai dió /magyar/ 17460-20460 2160,- Ft/q

PÉTA-COOP KFT ZIRC, VASÚTÁLLOMÁS

Intézze biztosítási ügyeit helyben!
Az UNIQA Biztosító Rt. Balatonalmádi kirendeltségén széleskörû 

szolgáltatásokkal (kisebb kárrendezéssel is) várja kedves ügyfeleit!
Hívjon minket, készségesen állunk rendelkezésére!

Címünk: Balatonalmádi, Martinovics u. 2. (Piactér mellett)
Tel.: 88/574-400 Fax: 88/574-401

Mobil: 20-932-4411, 20-414-3943, 20-944-4117

BAKSAI

AUTÓSISKOLA
Gépjármûvezetõ tanfolyamot tart június 14-én 19 órai kezdettel,
Balatonalmádiban a Magyar-Angol Tannyelvû Gimnáziumban!
Idõt és útiköltséget takarít meg, ha helyben tanul! 
Azonnali 30%-os tandíjkedvezmény!
Diákkedvezmény! Részletfizetési lehetõséggel.
Számítógépes oktatás, és számítógépes vizsgára való felkészítés!
Ingyenes tankönyvhasználat! Jelentkezni: Baksai Gábornál 
Balatonalmádi, Lehel út 27. 06-30-916-3286, 06 88/593-960

T "DIABET-MAX"

ÚJ!
Diabetikus fogyókúrás termékek

A termékek beszerezhetõk:

PUFI PÉKSÉG
Balatonalmádi, Baross Gábor u. 67.

A termékek szénhidráttartalma mintegy 30%-kal 

alacsonyabb a normál pékárukhoz viszonyítva. 

Olyan összetevõ található bennük, amely csökkenti a táplálék

felszívódását, ezért használható fogyókúrázók étrendjében is.

Diabetikus pékáruinkból 30%-kal többet is elfogyaszthat,

mint a hagyományos zsemlébõl, kenyérbõl. 

Ebben az esetben azonos a szénhidrát tömege, 

mint a szokásos termékek megengedett mennyiségének elfogyasztásakor.

Ilyen mennyiség esetén is, a három óra alatt mért vércukor terhelés

növekedés 40 %-kal alacsonyabb, ha a mi termékeinket fogyasztja.


