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Mint ismeretes, 1909. július 9-én megindult a menetrend szerinti köz-

lekedés a Budapest-Tapolca fõvonalon, valamint a csatlakozó Veszprém-
Alsóörs szárnyvonalon. Az eseményrõl korábbi újságcikkben történt
ismertetés, ezért most a megnyitást megelõzõ hosszú évtizedes küzdelmekrõl,
valamint az építés mozzanatairól essen röviden szó.

A Balaton déli partján 1861-ben megépült a vasút és nagy valószínûséggel
az északi part települései, leginkább már a reformkorban is jelentõs látoga-

tottságnak örvendõ Balatonfüred, hasonló közlekedési megoldást szeretett
volna. A vasúttal kapcsolatos kérdésekrõl a veszprémi újságok számtalan
híradásban és cikkben emlékeztek meg, hírt adva a különbözõ fórumok és
személyek által kifejtett tevékenységrõl. Néhány érdekesebb adat, illetve
idézet az említett újságokból.

1894. augusztus 12. Balatonfüreden a Gyógyteremben megtartott értekez-
leten Óvári Ferenc és Véghely Dezsõ javaslatára kimondták: „...haladékta-
lanul szükséges, hogy a vasút Szent-Király-Szabadja, Vörösberény és Almádi
érintésével, mindenütt a Balaton partján haladva egész Keszthelyig kiépít-
tessék.” 200 tagú végrehajtó bizottságot és egy kisebb bizottságot választot-
tak. Utóbbinak elnökei Véghely Dezsõ Veszprém és Csertán Károly Zala
megyei alispánok lettek.  

1895. június 9. „Gõzmozdonyi vasútvonalra” az elõmunkálati engedélyt 1
évre kiadták. 

1899. február 5. Tapolcán született döntés szerint az északi parti vasút vil-
lamos üzemû lesz. 

1900. január 21. „Veszprém-Balatonfüred szakasz tervei teljesen készek.
Villamos üzem sokba kerül, a gõzõs forgalma nehézkes, automobil kocsikra
van tervezve.”

1900. február 25. A Káptalan 400 korona/katasztrális hold árért a szükséges
területeket átengedi.

1903. március 17. Az almádi községházán bejárást tartottak a községet
érintõ területek ügyében.

1906. július 8. Az állomásokat részletesen felsoroló újságcikkben megem-
lítik, hogy a vonat sebessége 60 km/óra lesz.

1906. december 23. Tömeges küldöttség jelent meg a parlamentben
Wekerle miniszternél, a vasút ügyében.

1907. március 10. A parlamentben elfogadják a vasútról szóló törvény-
javaslatot, amelyre vonatkozóan az elõadói beszédet Óvári Ferenc mondta el.

1907. május 12. A MÁV meghirdette a „nyilvános árlejtést”, amelyre 11
ajánlat érkezett. Közülük a Babocsay és Baján cég 7.330.000 koronás ajánla-
ta volt a legjobb, amelyet elfogadtak.

1908. május 31. „Szükségük lesz a vállalkozóknak arra a 9 hónap hala-
dékra, amit a kereskedelmi miniszter a munkásmozgalmak esetére adott.
Levonások miatt békétlenkednek a munkások.” írta a Veszprémi Hírlap.

A Balatoni Szövetség „Balaton” címû folyóirata több folytatásban
értékelte a vasút építését és a Veszprém-Almádi szakaszról így ír: „...6 m
nyílású a Remete-patak hídja, 3100 m3 kõ kellett a támfalakhoz, szik-
labevágásban 10.000 m3 kõ kibontása, Öreghegyi állomás elõtti 4 m-es bolto-
zott híd. Az egész szárnyvonalon 110.000 m3 földmozgósítás, 31 híd és 16 km
vágány készült el alig hét hónap alatt.”

Lehet, hogy ma is kellene hozzá ennyi idõ?

Schildmayer Ferenc

A veszprémi állomás mellett épülõ 3 híd közül kettõnek a képe látható.
Háttérben a Felsõkereskedelmi és Polgári Fiúiskola épülete áll.

A Remetevölgyben épülõ boltozatos átjáró biztosította a vasúti töltés két
oldalán levõ épületek megközelíthetõségét.

A Blaha Lujza sétány melletti támfal építése látható, az átvezetõ gyalogos
alagúttal, amely kapcsolatot jelentett az Öreghegy tetején levõ Tóállás és a
Remete források között.

A két vasútvonal képe Káptalanfüred közelében. Jól érzékelhetõ a Veszprém
felé vezetõ vonal erõs lejtése.
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Mindig meghökkentett az angol romantika egyik kiválósága, S.T.
Coleridge, a maga drámai soraival, akit egyébként „tóvidéki” vagy „tavi”
költõnek is hívtak két költõbarátjával együtt. Bizarr látomásai több versében
is kísértenek, de egyik levelében „beköszöntött a nyár szokásos szigorúságá-
val” mondattal indít, ami több mint elgondolkodtató. Vajon az észak-angliai
nyarak nálunk szigorúbb voltára utalt, vagy pedig általában a napsütéses
nyarak olyan árnyoldalait fedezte fel, amit mások eleddig elmulasztottak?

Elõször még az egyetemi tanulmányaim alatt morfondíroztam el a szigorú
nyár fogalmán, amikor friss diplomával a kézben, frissen házasodva és tele
lelkesedéssel jöttem vissza a Balaton mellé tanítani. Ennek már több mint
harminc éve, és egyáltalán nem osztottam Coleridge borulását. Másodszor
posztgraduális tanulmányaim során Leedsben akadt kezembe az egyik kötete,
ami nem véletlen, hiszen legtöbb idõmet az egyetemi könyvtárban töltöttem.
Ennek már több mint tíz éve és még akkor sem hittem Coleridgenek. Annyit
azonban elért nálam, hogy a záróesten elõadtam egyik szösszenetemet,
aminek a címe olyan bonyolult volt, hogy nehéz pontosan felidéznem. Valami
olyasmi lehetett, hogy „Az angol turisták információtól való megfosztásának
káros következményei, különös tekintettel a Balaton északi partjának sanyarú
látogatottságára”. Frenetikus fogadtatása nyomán még kedvenc lapomban is
megírtam, hogy milyen elkeserítõ, ha betoppanunk akármelyik brit idegen-
forgalmi hivatalba és elõadjuk hõ vágyunkat egy feledhetetlen magyarorszá-
gi nyaralást illetõen. Az egyébként tájékozott és nagyon barátságos ügyintézõ
akkor úgy nézett rám, mintha ismeretlen dzsungelekbe kérnék vasúti
menetrendet. Még ma is az a gyanúm, hogy Coleridge korában – a 18-19.
század fordulóján – még az albatroszvadászatra készülõ vén tengerészt se
nézték volna meg jobban, amikor a déli tengerekre indult.

Szó ami szó, a felettébb udvarias ügyintézõ odamutatott a sarokba, ahol
néhány csomagterv árválkodott. Szerinte Ausztrián keresztül esetleg át
lehetett ruccanni egy napra, de volt még egy Berlin-Prága-Budapest cso-
magtúra is, ami utána rögtön visszakanyarodott nyugatra. A felsorolt két
ajánlat mellett több polcnyi olasz, francia és portugál út kínálta magát
folyómétereken keresztül csábosabbnál-csábosabb kiadványokkal, prospek-
tusokkal és szórólapokkal. Még Norvégia is több lehetõséget villantott fel,
mint egész Kelet-Közép-Európa. Mondtam is erre, hogy Leeds nem a világ
közepe, az ottani emberek nem keletre nyomulnak, de sajnos ugyanez volt a
helyzet Birminghamban, Cardiffban és Londonban is. Bizony, szigorú volt az
a nyár az ide igyekvõ angol turisták számára...

Akármerre járok, úgy tíz éve minden nyáron végigkurkászom a könyves-
boltokat minden új útikönyv, útleírás és útikaland után, majd rögtön lecsapok
arra, amelyikben elõfordul a Balaton. Arra is, amelyikben meg nem fordul elõ,
de annak annyi. Megvásárolni csak azokat szoktam, amire még jut pénzem,
meg amelyekben valamennyit azért Balatonalmádiról is írnak. Képes vagyok
a nálam több nyelvet beszélõ barátaimat is abajgatni egy-egy hivatkozás miatt,
de akad azért bírálnivaló a magyar és az angol nyelvû kiadványokban is. Nem
volt eddig még olyan eset, hogy Balatonalmádiról minden adat stimmelt
volna, ezért aztán barátságosan ógtam-mógtam, odamondogattam, sõt ordí-
tottam is, ha kellett.

Idén ért az a meglepetés, hogy a Balaton és környéke címû 2005-ös kiadású
Panoráma kötetbe nem tudtam igazán belekötni, pedig erõsen törekedtem rá
az elején. Gondoljanak csak bele: a könyv 16 teljes oldalon foglalkozik kies
kisvárosunkkal és alig-alig morranhattam fel, hacsak egyes településrészeket
nem tekintjük teljes jogúnak idegenforgalmi szempontból is. A címnél
például felettébb hiányzott Budatava, mert mégis csak négy részbõl tevõdnénk
össze történelmileg, de öt sorral odébb már feltûnik, és elolvadtam annak
olvastán, hogy Balatonalmádi „az északi Balatonpart legdinamikusabban
fejlõdõ települése”. Amikor a történeti részben még az is benne volt, hogy
„Vörösberény közelében húzódott Alsó- és Felsõ-Pannónia határa”, már tel-
jesen megenyhülve lapozgattam tovább és gratuláltam a szerzõnek, Feketéné
Kordé Katalinnak, hogy a Berény törzs Koppánnyal szembeni letelepítését
sem hagyta ki, valamint ügyesen kikerülte a történészek által is vitatott
évszámokat. Elnéztem neki azt is, hogy Kisszárberény meg a pálosok vala-
hogy kimaradtak a török aga és Mária Terézia okleveleivel egyetemben, mert
nem történelmi könyvet írt, hanem idelátogató idegeneket eligazító tájékoz-
tatót. Szimpatikus viszont, hogy külön keretezett részben ismerteti a „földben
lakást”, a helybeli csárdákat és a Kneipp-gyógyházakat a Rickli-féle légkúrá-
val egyetemben. Külön örömömre szolgált, hogy Balatonalmádi üdülõhellyé
válásának három úttörõje mellett külön kitért Véghely Dezsõ és Óvári Ferenc
életmûvére, a nevezetességek és látnivalók alapos leírása mellett nem feled-
kezik meg a botanikai értékeinkrõl, az itt fogható halakról és a legjobb dobóhe-
lyekrõl nem is beszélve.

Budatava városrészünk kezdeti hiánya azért még most is kísért, mert azért
az ottani strandokat csak megdicsértem volna a többiekkel együtt. A mellékelt
térképen megtalálható a Fórum, meg a Felsõ-Lozsánta. Szép nagy betûkkel
még a városrész neve is. Azért én valahogy szót ejtettem volna az 1990. év

Ybl-díjas építményérõl, a Magyar-Angol Tannyelvû Gimnázium és
Kollégium épületérõl. Nem csak azért, mert nemzetközileg is ismert útikönyv,
a Blue Guide is említette már...

Lassú víz partot mos - mondja a réges-régi közmondás –, a gyors meg
kátyút a téli kifagyás helyén, mondatja velünk a 21. század egyik meghatározó
közlekedési benyomása. Elõbb-utóbb megjelennek azok az útikönyvek is,
amelyek biztosan elvezetnek Balatonalmádiba és Balatonalmádin belül is.
Nem kell hozzá nagy bölcsesség, hogy meglássuk, az egykori nagy német
találkozóhely magában Németországban jött létre még a múlt század végén.
Az idei nyár eleje óta szinte csak mutatóban lehetett látni német turistákat. Más
nemzetek fiai és leányai pedig nem vették még át a helyüket. Tudom, merész
kísérlet, de meg kellene próbálni magukat a magyarokat idecsábítani.

Elõször ebbõl a kicsire zsugorodott hazából, annak minden sarkából. Hátha
leköti õket is a Télbúcsúztató, a Péter-Pál napi vigalmak, az Almádi Fesztivál,
a Borfesztivál és a Szüreti Felvonulás, hogy a többi rangos mûsort ki ne felejt-
sem. Mert van, akit az idénynyitó horgászverseny vonz ide, mások a maz-
sorettek után masíroznak, a teniszezõk is visszatérnek, míg a legjobbak a
fekvenyomó versenyen sem fekszenek ki. A klasszikus zene hívei ugyanúgy
ide zarándokolhatnak, mint a rockzene csápolói. Akadhat, akit a a július végi
káposztaillat csábít errefelé, mások a halászléfõzõ versenyt nem mulasztanák
el, ami után az Almádi Borfesztiválon bõven meglocsolhatják a gégéjüket. A
festmények rajongói a hagyományos Balaton Tárlat gazdag választékában,
vagy az õszi képzõmûvészeti kiállításon merenghetnek el, amíg ki nem sétál-
nak a Balaton partjára, hogy megcsodálják a számtalan vitorlásverseny futa-
mait.

Minden honfitársunkkal együtt természetesen idevárjuk a határokon túl élõ
nemzettársainkat is barátaik társaságában, beszéljenek bármilyen nyelven.
Már csak azért is szerencsés lenne idejövetelük, mert akkor az Almádi
Információs Füzet nem csupán magyarul, angolul és németül jelenhetne meg,
hanem a hét szomszédos ország nyelvein is. Ha már egyszer létezik nálunk
olyan étterem, ahol az étlap tizennnégy nyelven áll rendelkezésre, akkor a
városi látnivalók minimum hét nyelven nyelven nyomtatódjanak. Igazi lokál-
patriótaként már csak azzal toldhatjuk meg az érvelést, hogy az itteni éttermek
ételei különben is hét nyelven beszélnek. Ha én netán távol élnék
Balatonalmáditól, akkor úgy szervezném csatangolásaimat, hogy minden
családtagom idejuthasson valamikor. A nyárelõn, a nyár derekán vagy a
nyárutón. Még a kutyát sem kellene otthon hagyni, mert szeptember elején az
is kutya jól érezhetné magát a nemzetközi kutyakiállításon.

Azt hiszem, mégis csak van valami igaza annak az angol romantikus
költõnek. Samuel T. Coleridge ugyanis a nyár szokásos szigorúságáról szólt.
Nekünk is szigorúan ehhez kellene tartanunk magunkat és elgondolkodni
azon, hogyan tehetnénk szebbé magunk és mások nyarait.

Czuczor Sándor

KORLÁTLAN BORFOGYASZTÁSSAL – INGYENES TRANSZFERREL*

Csütörtöki napokon 20 órától

P A R A S Z T L A K O D A L M A S
A BAKONY TÁNCEGYÜTTES fergeteges mûsorával, kitûnõ cigányzenével

Fogadás: pálinkával, pogácsával

Lakodalmas menü: - Tyúkhúsleves
- Lakodalmas tál (sült csirkecomb, fokhagymás pecsenye, 

töltött pulykamell; petrezselymes burgonya és rizs) 
- Káposzta saláta
- Almás-mákos rétes

A program ára étellel, és 20.00 órától 22.00 óráig tartó 
KORLÁTLAN BORFOGYASZTÁSSAL: 3500 Ft/fõ

Gyerekeknek (12 éves korig) a menü és a szénsavmentes, 
cukormentes limonádé és narancslé KORLÁTLAN fogyasztással: 2450 Ft/fõ

*Ingyenes transzfer: Programnapokon a Pinkóczi Csárda buszjárata a következõ Pinkóczi
Csárda táblával jelzett megállókból szállítja fel és vissza a programra jelentkezõ vendégeket:
19.15 óra: TOURINFORM IRODÁ-tól (Balatonalmádi, Városháza tér 4.)
19.30 óra: HOTEL NEREUS-tól (Balatonalmádi, Lóczy L. tér 3.)
19.40 óra: BALATON HOTEL-tól (Balatonalmádi, Bajcsy Zs. u. 14.)

Visszaindulás a csárdából 22.10 órakor.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS JELENTKEZÉS:
a 88/439-315 vagy a 30/9-485-850-es telefonon

Akciós napjaink továbbra is folytatódnak!

NYÁRELÔ, NYÁR DEREKA ÉS NYÁRUTÓ
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Jó kezdeményezésnek tartom és remélem
lakosaink, továbbá vendégeink számára is
népszerû lesz, hogy idén minden hétvégén a
legkülönbözõbb programok közül válogat-
hatunk az Almádi Nyári Fesztivál kínálatá-
ból. A június elején tartott megnyitón bi-
zony nagyon kevesen voltunk, de elõbb-
utóbb a vendégek is megérkeznek és talán
mindenkihez eljut a színvonalas rendez-
vények híre, melyeknek finanszírozásához
eredményes pályázatunkkal a Balaton Fej-
lesztési Tanácstól 4 millió forint támogatást
nyertünk.

Befejezõdött az öreg parki sétány építés
elsõ üteme a móló és az örökmécses közöt-
ti közvetlen parti szakaszon, melyet folytat-
ni fogunk. A további ütemekben megújítjuk
a zöldfelületet, kihelyezzük a köztéri beren-
dezéseket és javítunk a közvilágításon is.

A tervezetthez képest több mint tízezer
virágpalántát ültettünk ki, melybõl jutott
minden településrészre. Szakszerû gondo-
zásra szerzõdtünk a Kommunális Kft-vel, a
gondos munkától látványos változást remé-
lünk. Közmunkásaink pedig a közterületek
nagyobb rendjének fenntartásával segítenek
a színvonalasabb vendégfogadásban.

Aláírtuk a szennyvízcsatorna megvalósí-
tására a vállalkozói szerzõdést, a kivitelezõ
megkezdte a szervezõmunkát. A volt neve-
lõotthon melletti területünkön a telephely
kialakításával párhuzamosan elvégeztetjük
a bozótirtást. A megyei önkormányzati ré-
szen is történt pozitív változás: végre elszál-
lították az építési törmeléket és nekiláttak a
terület rendbetételének is.

Balatonalmádi, 2005. 07. 04.
Pandur Ferenc

polgármester

Néhány sor
az 32. hónapról
a Városházán

2005. június

Önkormányzati hírek
A június utolsó napján megtartott önkormányzati

testületi ülésen Pandur Ferenc szokásos havi ese-
mény-beszámolójában egyebek közt elmondta, hogy
a nyár elsõ hónapjában tíz helybeli polgár közmun-
kában való foglalkoztatása kezdõdhetett meg. A jú-
nius 15-i rendkívüli képviselõ-testületi ülésen meg-
történt a szennyvízcsatorna-hálózat továbbfejleszté-
sét szolgáló beruházás kivitelezõjének a kiválasz-
tása, 27-én a szerzõdést is aláírták a csatorna-építésre.
18-án a Hattyú bálon a vártnál, illetve a korábbiaknál
kevesebben voltak, ezért a szervezõ alapítvány – az
„Almádiért” Közalapítvány – fontolóra veszi, mi
legyen a nagy múltú nyári táncos mulatság sorsa. A
polgármester méltatta a városban az elmúlt hónapban
rendezett, sok embert vonzó rendezvényeket. 

Városunk rendõrkapitánya, Grúber Sándor a
lapunkban közreadott havi beszámolóját azzal egé-
szítette ki, hogy egy hónap alatt 74 ember ellen kel-
lett eljárást indítaniuk ittas vezetés miatt, s közülük
minden harmadik nõ. A 74 elkapott ittas vezetõbõl
23 almádi illetõségû volt. Hogy milyen veszélynek
teszik ki magukat és környezetüket az „italközi
állapotban” gépkocsivezetésre vállalkozók, mutatja
az a további adat, miszerint a közlekedési balesetek
egyharmadánál szerepet játszik az italozás.

A vörösberényi iskolában végrehajtott létszám-
csökkentéssel összefüggõ kiadások biztosítására az
önkormányzat állami forrás megszerzésére nyújt be
pályázatot. (Mint arról lapunkban már hírt adtunk, a
berényi tantestületébõl három nevelõt elbocsátot-
tak.) A képviselõ-testület felülvizsgálta – az érintett
orvosokkal közösen – az egészségügyi szolgál-
tatókkal kötött megállapodásokat, a tervtanács létre-
hozására tett javaslatot viszont az önkormányzat (2
igen, 6 nem, 3 tartózkodó szavazattal) elutasította. A

város tervezett településrendezési és építési-mûsza-
ki tervtanácsa arra lett volna hivatott, hogy segítse a
hatóság munkáját és megvalósítsa a társadalmi
ellenõrzést a fontosabb ügyekben. 

Elsõre sikertelenül zárult a városrendezési terv
ügye is, ugyanis a hosszú évek óta készülõ helyi
építési szabályzatra 6-an szavaztak igennel, 5-en
pedig tartózkodtak, így nem volt meg a döntéshez
szükséges támogató többség. A június 30-i ülésen
elhangzott az az értékelés az építési hatóság részérõl,
hogy az almádi rendezési terv megszületése siker, de
a szabályzat megalkotásakor elõtérbe kerültek a pil-
lanatnyi érdekek a város hosszabb távú érdekeivel
szemben. Az ülés végén újra elõvették ezt az ügyet,
s ekkor már megvolt a minõsített többség a rendezési-
terv elfogadásához.

A Petõfi utca 2-4. számú ingatlan – a volt napközi
– iránt egy pályázó érdeklõdik, ám ez a pályázat is
érvénytelen, derült ki az ülésen. A hosszú ideje
veszteséges Balatoni Halászati Rt.-ben Almádi
város nem jegyez részvényt – döntött a testület.
Komoly vitát váltott ki a képviselõk között az a ren-
delet-módosító javaslat, amely lehetõvé teszi a
szerencsejátékot az önkormányzati tulajdonú, nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadását és
elidegenítését követõen. (A képviselõk közül 8
megszavazta a változtatást, így az almádi nagystran-
don lévõ üzletre vonatkozó pályázat lapunk e
számában már olvasható is.)  A város 5-6 utca önerõs
útépítését támogatja, s ezeken túl felújítják a kül-
területi Maros utcát is. 

A képviselõ-testület júliusban nem ülésezik.
Legközelebb augusztusban tanácskoznak a bizottsá-
gok, majd a hónap végén kerül sor a következõ
testületi ülésre. k. m.

B a l a t o n a l m á d i
város képviselõ-tes-
tülete a 2004. évi zár-
számadással egy-
idejûleg elfogadta az
adóztatásról és az
adóbevételek alaku-
lásáról szóló beszá-
molót. Ezúton szeret-
ném tájékoztatni a
lakosságot a 2004.
évi adókból szárma-
zó bevételek össze-
gérõl. 

2004. évben össze-
sen 358.529.771 Ft
adó folyt be, 40,7
millió forinttal
több, mint 2003. év-
ben; a költségvetés-
ben elõirányzott
adóbevételi terv  összességében 106%-ban teljesült. 

A helyi adóbevételeken belül legnagyobb az építményadó aránya 50,95%, az iparûzési adó  aránya 32,3%, az
idegenforgalmi adóé 10,4%, a telekadóé  6,4 % .

Pandur Ferenc Dr. Szûcs Sándor
polgármester jegyzõ

A 2004. évi adóbevételek alakulása

Köszönet
Köszönöm az egyházaknak, civil szer-
vezeteknek, vállalkozóknak, magánszemé-
lyeknek, hogy részt vettek a Vörösberényi
temetõ takarításában! Szeptemberben ismét
számítok Önökre. 

Hoffmann Gyöngyi
képviselõ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„Balatonalmádi Város Önkormányzata nyilvános pályá-

zat útján bérbeadásra meghirdeti a Wesselényi strandon
felépült 24+21 m2-es szerkezetkész üzlethelyiséget 5 éves bér-
leti idõtartamra. Az üzlethelyiségben a feltételek biztosítása
esetén szerencsejáték tevékenység is végezhetõ. A pályázat
benyújtásának határideje: 2005. július 18. déli 12 óra. 

További információk Polgármesteri Hivatal Város-
gondnoksági osztályán (Balatonalmádi, Széchenyi sétány
1., Tel.: 88/430-296) kérhetõk, vagy a www.balatonal-
madi.hu oldalon (pályázati felhívások) 2005. július 05-tõl
megtekinthetõk.” 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Balatonalmádi Város Önkormányzata
pályázat útján értékesítésre meghirdeti

a tulajdonát képezõ Balatonalmádi, Luther u. 8. sz. alatti 59 m2

alapterületû önálló panorámás, összközmûves családi ház
megnevezésû ingatlant.

Pályázati kiírás a www.balatonalmadi.hu oldalon megtekinthetõ,
a Polgármesteri Hivatal Városgondnoksági osztályán 

személyesen (tel.: 88/430-296) átvehetõ.
Az ingatlan 2005. július 05-tõl kezdõdõen - elõre egyeztetett

idõpont alapján –  megtekinthetõ.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2005. augusztus 30. 12.00 óra.

Balatonalmádi Város Önkormányzata
meghirdeti a Wesselényi-strand

területén lévõ üres vendéglátóegységeket
bérbeadásra

Szultán büfé: (15 m2 alapterületû helyiség a hozzá
tartozó 12 m2 elõkerttel).
Bérleti díja: 260.000,-Ft + 25% ÁFA 65.000,-Ft
= 325.000,-Ft/szezon.
Bérleti idõtartam: 2005. május 15.–2005.
szeptember 15. napjáig.

Csuka büfé: (15 m2 alapterületû helyiség a hozzá
tartozó 12 m2 elõkerttel, és 2 m2 elõkerttel).
Bérleti díja: 270.000,-Ft + 25% ÁFA 67.500,-Ft
=  337.500,-Ft/szezon.
Bérleti idõtartam: 2005. május 15. – 2005.
szeptember 15. napjáig szólóan.

Érdeklõdni a Polgármesteri Hivatal Városgond-
noksági osztályán személyesen, vagy tel.: 88/430-296.



A megyei önkormányzatok jövõjérõl
Május 26-án, Solton tartotta ülését a Megyei Önkormányzatok

Országos Szövetsége. A rendezvényen, melyet megtisztelt jelen-
létével dr. Kolber István, a regionális fejlesztésért felelõs tárca
nélküli miniszter is, megvitatták a Szövetség állásfoglalás-ter-
vezetét. A tervezet, melyet végleges formájában a Comitatus nyári
száma közöl, megállapítja, hogy Magyarországon belátható ideig
a megyei önkormányzatok jelentik az önkormányzati középszin-
tet.

A megyei múzeumok aktuális feladatairól 
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumában tájékoztatóra

került sor a megyei múzeumi igazgatóságok aktuális feladatairól.
A tanácskozást Koncz Erika államtitkár vezette, megyei részrõl V.
dr. Fodor Zsuzsanna múzeumigazgató és Németh József
közmûvelõdési referens vett részt. A múzeumi munka és éves
jelentések értékelése kapcsán elhangzott, hogy a Veszprém megyei
szervezet különösen a múzeumi közmûvelõdési rendezvények
területén végez kiemelkedõ tevékenységet.

Tanácskozás a szakképzés megyei helyzetérõl
A Megyei Közgyûlés döntésének megfelelõen sor került a sza-

kképzésben érdekelt szervezetek, önkormányzatok képviselõinek
tanácskozására. Pusztai István a megyei közgyûlés alelnöke és
Vörös Kálmán irodavezetõ tájékoztatta a résztvevõket a sza-
kképzés megyei helyzetérõl és a megyei szinten megoldásra váró
feladatokról. A jelenlévõk igényelték a koordinációs bizottság
létrehozását, ami a Regionális Képzési és Fejlesztési Tanács
munkáját is segíthetné véleményezõ tevékenységével.

Onkológiai centrum megvalósulásáról
Kuti Csaba a megyei közgyûlés elnöke Pusztai István alelnökkel

együtt a Megyeházán fogadta Dr. Rácz Jenõ egészségügyi min-
isztert, ahol a megye egészségügyi helyzetérõl, a kórház kon-
szolidációs programjának végrehajtásáról folytattunk
megbeszélést. A programon részt vett Pál Béla politikai
államtitkár, dr. Pákozdy János, a megyei kórház fõigazgatója, dr.
Bujdosó László országos tisztifõorvos. A delegáció meglátogatta
a Veszprém Megyei „Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelõintézetet,
amelynek keretében sor került a konszolidációs szerzõdés
módosításának aláírására, illetve az Onkológiai Centrum megyei
kórházon belüli megvalósításának bejelentésére. Délután a
Csolnoky Ferenc Megyei Kórházban az egészségügy aktuális
kérdéseirõl szakmai fórumra került sor. A miniszter programja
sajtótájékoztatóval zárult, melyet Jurics Imréné sajtóreferens
szervezett.

Balatonalmádi olasz könyvben
Balatonalmádi is szerepel Pier Manfredini „Ciao Balaton. Szia”

címû könyvében, amelyet a közelmúltban mutattak be
Balatonfüreden. A kötetben az olasz szerzõ magyarországi úti
élményeirõl, elsõsorban a Balaton-melléken tett kirándulásairól
számol be eredetileg hazája olvasóinak, ugyanis elõször Itáliában
jelent meg a könyv. „A magyar tenger felfedezése” alcímet viselõ
útleírásból kiderül, hogy a Garda-Balaton Egyesület elnöke váro-
sunkban is igen jól érezte magát. Reméljük munkája nyomán
többen látogatnak el Almádiba is a Magyarország és a Balaton
iránt érdeklõdõ olaszok közül!
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Rendõrségi hírek

POLGÁRÕR HÍREK

Igazi nyári idény tükrözõdik már a közrend,
a közbiztonság területén is, hiszen az ismertté
vált bûncselekmények jelentõs száma ehhez az
évszakhoz köthetõ. Néhány olyan bûncselek-
ményrõl is érkezett bejelentés, amelyrõl a
késõbbiekben még szólni fogok. Ez a hónap
sem múlt el olyan tanulságok nélkül, amelyeket
megtakaríthattunk volna magunknak, ha sikerül
megnyerni az állampolgárokat, azaz Önöket
Tisztelt Újságolvasókat. 

Többször, több helyen jeleztük már és kértük
is Önöket, hogy ne hagyjanak értékeket a
parkolókban hagyott gépkocsikban. Ennek
ellenére két olyan gépkocsi-feltörésrõl is
tudomást szereztünk, amely során autóstáskákat,
mûszaki cikkeket és jelentõs összegû készpénzt
vittek el az elkövetõk. Többször jeleztük azt is,
hogy ne hagyják nyitva a lakást, vagy a nyaraló-
ingatlant, hiszen a bûnözõk csak alkalomra vár-
nak. Ennyire azért ne könnyítsük meg a hely-
zetüket. Sajnos ehhez képest négy olyan bûn-
cselekményt is regisztráltunk, amely vizsgálata
során megállapítható volt, hogy tárt ajtókkal és
ablakokkal várták a bûnözõket, akik ékszereket,
készpénzt és bankkártyákat vittek el. Az utóbbi-
nál megállnék egy kicsit. Az igaz, hogy az
emberi emlékezet véges, azonban mégsem kel-
lene a kártyát és kódját egy helyen tartani. 

Tanulságokról beszéltem a bevezetõben,
ezzel folytatnám. Három fiatal kerékpározás
közben találkozik egy hasonló korabeli helyi
fiatallal, szó szót követ, majd a hármuk egyike
tettleg bántalmazza õt. Ezt követõen a sértett
védekezésre képtelen állapotát kihasználva fél
doboz cigarettát vesz el tõle. A büntetõjogban
ezt csoportos rablásnak hívják. Annak ellenére,
hogy az illetõ nem biztos, hogy tudatában volt
annak, mit csinál – de leginkább a következmé-
nyeket nem látta elõre –, most hosszú börtön-
évekkel fizeti meg (társaival együtt) tettét.
Ennél olcsóbban is lehet cigarettához jutni, nem
beszélve a törvényes útról. 

Talán nincs olyan lehetõség, amelyet ne
használtunk volna ki annak érdekében, hogy fel-
hívjuk a figyelmet az ittas jármûvezetés veszé-
lyeire. Ehhez képest június elsõ hétvégéjén 12-
én, június második hétvégéjén 23-án, a cikkírást
megelõzõ hétvégén 15-én akadtak fenn a rendõri
ellenõrzésen ittas vezetés miatt – miközben soha
nem látott mértékben romlik a baleseti statiszti-
kánk. Közel 40%-kal több a súlyos sérüléses
következményekkel járó baleseteink száma.
Ezek közül minden harmadikat ittas állapotban
követik el. Ugrásszerûen emelkedik az ittas
motorosok száma is, s a dolgok logikájából
következõen az általuk okozott balesetek száma
is meredeken emelkedik. Itt már sajnos halálos
következményrõl is beszélhetünk. Az elmúlt
hónapban két halállal végzõdõ motoros baleset
történt kapitányságunk területén. 

Végezetül hadd szóljak a kábítószerrel kap-
csolatos tapasztalatainkról, amely egyre mar-
kánsabban jelenik meg különösen a fiatalkorúak
körében, a rendõri statisztikákban is jelentõs
emelkedést mutat. Az elmúlt hónapban négy
esetben is fiatalok csoportjait állítottuk elõ
kábítószer fogyasztás gyanúja miatt, amelyet
aztán a gyors-tesztek meg is erõsítettek. A prob-
léma, úgy ítélem meg, társadalmi, tehát az
ellene való fellépés sem lehet tisztán rendõri
feladat. A kábítószerrel szembeni küzdelemnek
nagyon sok pontja van. Egyre többen látják be
ennek a veszélyeit, de az eddigi erõfeszítések
megítélésem szerint nem hozták meg a kívánt
eredményt. Mindenkinek tenni kell valamit,
hiszen nem nézhetjük tétlenül, hogy a fiatalok,
az ifjú felnõttek egyre nagyobb csoportjai kerül-
nek a kábítószer bûvkörébe, s minél korábban
kerülnek akár orvosi, akár pszichológusi látó-
körbe, annál nagyobb az esély arra, hogy még
idõben meg tudjanak állni. Nagyon fontos a
bûnmegelõzés, hiszen a legeredményesebb az
lehet, ha meg tudjuk gyõzni a veszélyeztetett
korosztályokat, és meg tudjuk nyerni arra, hogy
soha ne nyúljanak kábítószerhez. 

Befejezve a bûnügyi krónikát: mindössze
három betöréses lopásról érkezett bejelentés. A
betörések egyébként ismét nem a perifériális
területeket érintették, hanem a sûrûbben lakott
városrészeket. Fontos megjegyezni, hogy érvé-
nyesülni látszik a Polgárõr Egyesület aktivitása,
hiszen az állandónak mondható jelenlétük a
nyaralóövezetben eredményezte azt, hogy si-
került kiszorítani a bûnözõket ezekrõl a területek-
rõl. Ide tartozik, hogy a hónap elsõ felében
közösen a többi polgárõr egyesülettel, a helyi pol-
gárõr egyesület regionális találkozót szervezett a
Vörösberényi Általános Iskolában. Ez lehe-
tõséget biztosított arra is, hogy közvetlen
eszmecserét tudjunk folytatni azokról a jellemzõ
gondokról, amelyek a bûnözést meghatározzák,
illetve egyeztetni tudtuk azokat a helyi és térségi
feladatokat, amelyek közös végrehajtása garan-
tálhatja, hogy biztonságos szezon áll elõttünk. 

Bennünket érintõ hír, hogy július hónaptól
megérkeznek az új kollégák s megjelennek a
közterületen a rendõrtiszti fõiskolások. A ke-
rékpáros rendõrök szolgálatba állítása tovább
színesíti a közterületi, rendõri szolgálatokat.
Ismét találkozhatnak majd a tavalyról már
ismert német rendõrrel, aki saját kérése alapján
teljesít újra kapitányságunk területén szolgála-
tot. Az elõttünk álló üdülési idényre vonatkoz-
va legfontosabb dolognak azt tartom, hogy je-
lezzék felénk, ha valami gondot látnak maguk
körül, igyekszünk a legrövidebb idõn belül
megoldást találni. Minden Újságolvasónak ez
úton kívánok jó nyarat, jó nyaralást. 

Grúber Sándor r.alezredes
rendõrkapitány

Június 11-én tartottuk meg a II. Polgárõr Régiós Találkozót. Megtisztelt ben-
nünket részvételével Váradi Károly r.ezredes, Grúber Sándor r.alezredes, kapitány,
Márton Zoltán, az OPSZ felügyelõ bizottsági elnöke, Dr.Szûcs Sándor jegyzõ, Tóth
Zoltán, a Turbó Kft. ügyvezetõje, Hansági Endre elnök és Balogh Csaba alelnök,

mint levezetõk. A találkozón összemérhették a régió polgárõrei szellemi és fizikai
tudásukat: polgárõri ismeretek tesztje, kispályás futball, lézerpisztolyos lövészet. Az
eredmények: lövészetben B.fûzfõ, fociban Papkeszi, a teszten

Litér ért el elsõ helyet.
Június hónap kiemelt szolgálati feladatokat hozott a polgárõrök számára.

Biztosítottuk a Harley Davidson találkozót, a Cimbora összejövetelt, a berényi
Juniálist, a Lovasnapot, a Péter-Pál Napi Vigasságokat. Részt vettünk három közös
éjszakai akcióban a rendõrséggel.

A megyei kapitány is értékelte a régió polgárõri tevékenységét, ezért több cso-
port is kapott fényvisszaverõ (ún. „láthatósági”) mellényt. Váradi Sándor és Grúber
Sándor is kifejezte elégedettségét, mert a polgárõrség mûködése következtében
jelentõsen csökkent a strandi lopások és egyéb bûncselekmények száma.

Polgárõr kollégánk, Vámos Tibor 10 éve Balatonalmádi és Vörösberény pol-
gárainak biztonságát, nyugalmát szolgálja. Köszönjük Neki! Köszönjük továbbá,
hogy a város lakossága érzi, elfogadta, hogy szolgálatunk nem hiábavaló!
Támogatóink – bár többnyire névtelenségbe burkolóznak – szintén érzik ezt.
Almádi polgárainak érdekében tesszük vállalt dolgunkat, amelyhez nagy segít-
séget nyújt a helyi Rendõrség, az önkormányzat és támogatóink. Köszönjük!

Kép és szöveg Fazekas Ferenc

Veszprémvármegye
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Álljon itt röviden a Templomünnep jelképes vendégsé-
gének magyarázata. 

Agapéra, vagyis szeretetvendégségre hívta a plébánia
közössége az almádiakat. Az agapé a szeretet egyik formáját
jelenti, az adakozó szeretetét. Az egyházatyák szerint az
agapé Isten atyai szeretete az ember iránt. De jelent emellett
a szegények számára készített szeretetlakomát és jelenti
magát az egyházi szertartást is borral, kenyérrel. Az elsõ
keresztények, akiket elsõként kereszteltek meg az apostolok
Jézus halála és feltámadása után, nagyon szoros szeretet-
kötelékben éltek. Sokan eladták mindenüket, vagyonukat
felajánlva a szegényeknek és a közösségnek. Gyakran jöt-
tek össze szeretetvendégségre, közös étkezésre, beszél-
getésre, imára. Hasonlóképpen gyûltünk mi is össze a
Balaton partján.

Az ebéd: kenyér és hal, bárkán érkezett a Sóhajok híd-
jához. Ennek többféle szimbolikus jelentése van. 

Tudjuk, hogy Jézus tanítványainak, az apostoloknak,
nagy része szegény halász volt.  A tizenkét apostol közül hét.
Õket a bárkák és hálók mellõl hívta el Jézus, és õk otthagy-
tak mindent, hogy Jézus barátai, tanítványai, munkatársai
legyenek. Az apostolok a halászok életformáját ismerték
legjobban, ezért Jézus többször a halászmesterség példáin
keresztül magyarázta nekik tanítását. Többször tett csodát
az apostolok szeme láttára, hatalmas halzsákmánnyal áldot-
ta meg õket. Többször ült bárkába tanítványaival, akik jól
értettek az evezéshez, és kelt át a Genezáreti tavon,
miközben több csodát is tett: vízen járt és egyetlen szóval
lecsendesítette a dühöngõ vihart. 

Jézus többször evett együtt halat a tanítványival, egy alka-
lommal pedig az õt hallgató hatalmas tömeget a ren-
delkezésre álló 2 hal és 5 kenyér megszaporításával látta
vendégül. Jézust jelképezi továbbá a hal. A hal görögül ugya-
nis ICHTÜSZ, melyet az elsõ keresztények betûszóként
használtak. Vagyis az ichtüsz szó minden betûje egy-egy
másik szó rövidítése, az egész szó pedig egy teljes mondaté,
egy hitvallásé: Jézus Krisztus Isten Fia, Megváltó. A hal szó
kimondása tehát az elsõ keresztények titkos jele volt és rövid
hitvallás. Ezért már a korai kereszténységtõl a hal Jézust
jelképezi.

A bor, melybõl mindenkinek jutott, szintén emlékeztet
Jézus csodájára. A kánai menyegzõn Mária, az édesanyja
figyelmeztette Jézust, hogy a vendéglátóknak elfogyott a
boruk. Jézus a szolgákat megkérte, hogy kõkorsókat tölt-
senek meg vízzel, majd imádkozott, és a víz borrá válto-
zott a korsókban.  Tudjuk, hogy Jézus maga is fogyasztott
bort, ellenségei szemére is vetették, hogy részeges,
bûnösökkel együtt eszik-iszik.

A kenyér és bor, melyet majd elfogyasztunk, a két
legalapvetõbb emberi táplálék. Jézus akarta, hogy ezekben
rejtõzzék el az õ Istensége a mi számunkra. Ha a pap imádkozik,
megáldja a kenyeret és a bort a szentmisében, és a Szentlélek
segítségét hívja, akkor a kenyér és a bor valóságosan Jézus
testévé és vérévé válnak. Bennük valóban jelen van az Úr. 

Futóné Molnár Enikõ – Szerdahelyi Izabella
– Szabó Kalliopé

Templomünnep:
a jelképes vendégségAz almádi római katolikus plébánia kettõs évfor-

dulót ünnepelt ebben az esztendõben. A Szent Imre
templom alapkövét 75 évvel ezelõtt, 1930. június 4-
én rakták le, és az egyházközség 70 esztendõs lett.
Erre emlékeztünk a Templomünnepen. Emlékez-
tünk õseinkre, akinek adományaiból felépült a tem-
plom. Megcsodáltuk
buzgalmukat, hiszen
igen rövid idõ alatt
készült el a templom,
még 1930. novembe-
rében fel is szentelték.
Ezért lett a templom
védõszentje a tiszta-
életû magyar királyfi:
Szent Imre, akinek
ünnepe november 5-re
esik.

A Templom az al-
mádi közösség, helyi-
ek és nyaralók össze-
fogásával épült; teadélutánokon, estélyeken, elõ-
adásokon gyûlt össze a pénz. Ezek a rendezvények
és a közös szép cél közösségbe kovácsolta az embe-
reket, amire nagy szükség is volt az I. világháború
után. Tíz évvel Trianon után, 1930. június 4-én,
éppen a diktátum évfordulója napján elõdeink lerak-
ták a jövõ (a templom) alapkövét. Nem merültek el
a bánatban, a mások vádolásában, a gyûlölködésben,
nem dühöngtek és nem sírtak, hanem templomot és
közösséget alapítottak. Méltósággal és felemelt fej-
jel, a múlt romjain, a jövõbe néztek és cselekedtek. 

Emléket állítottak Trianonnak, amikor a temp-
lomépítésbe fogtak, emlékeztek, amikor Med-
gyaszay István népi, erdélyi stílusú terveit fogadták
el. De nem csak emlékeztek, hanem felépítették az
Isten házát, mely a szeretet, a béke, a megbocsátás,
az ima és az egység háza. Mert ismerték a Korintusi

levél üzenetét: Ne hagyd, hogy a rossz legyõzzön
téged; te gyõzd le a rosszat jóval! Ahogyan II. János
Pál pápa fogalmazta: Bocsáss meg, és a béke veled
lesz.

Elõdeihez méltóan, hasonló jóakarattal és buzgalom-
mal készült a plébánia közössége az évforduló megün-
neplésére. Alkotni, adni akart valamit Almádinak, ész-
revétlenül, láthatatlanul a szeretet, egység, béke fonalát
akarta erõsíteni városunk lakói között. A Templom-
ünnep ezért tulajdonképpen már jóval korábban, hosszú
hónapokkal június 4-e elõtt elkezdõdött. Sok jóakaratú
ember dolgozott sokféle módon önzetlenül és szeretet-
tel, hogy a Templomünnep szép ajándék lehessen
Almádinak. Sokan imádkoztak az almádiakért, azokért,
akik eljöttek és azokért, akik nem jöttek el, mert azt
szerette volna a plébánia közössége, hogy a Templom-
ünnep lehetõség legyen egy nagy találkozásra. Talál-
kozásra a kereszténységgel, katolicizmussal és az Is-
tennel. Ahogyan Suenens bíboros írta: Hiszem: Isten új
arcot ölt minden reggel, és most teremti a világot, nem
valahol az elfelejtett múlt ködében. Ez késztet minden
percben készen állni a nagy találkozásra. 

Sokféleképpen szólítottuk meg és hívtuk az
embereket, és azt tapasztaltuk, hogy Almádi nem
fordult el, és nyitott volt a találkozásra. Templomün-
nepet megelõzõ héten plébánosunk, Szabó János
atya két verbita missziós szerzetessel látogatta végig
a városka gazdasági vezetõit, iskolák és óvodák ve-
zetõit, ahol jó hangulatú beszélgetéseket folytattak,
s hívtak, tájékoztattak és érveltek a misszió szük-

ségessége mellett. Csütörtöktõl szombatig több
katolikus közösség (Ifjú Missziósok, Új Jeruzsálem,
Regnum Marianum, Cursillo)  önkéntesei, legalább
negyvenen járták a város forgalmas helyeit, énekel-
tek, utcaszínházat játszottak, zenéltek, s ezzel hívták
a várost. Esténként a verbita szerzetesek elõadásokat

tartottak afrikai és fe-
héroroszországi misszi-
ós tapasztalataikról.

Meghallgatásra ta-
lált a sok hívó szó,
ugyanis június 4-én
több mint ezren for-
dultak meg a Tem-
plomünnepen az Öreg-
parkban. Jöttek Tapol-
cáról, Keszthelyrõl,
Székesfehérvárról,
Várpalotáról és Buda-
pestrõl is kíváncsi
vendégek, akikhez el-

jutott a Templomünnep híre. 
A Templomünnep nem okozott csalódást, ennek

a napnak lelke volt. Körülölelte a szeretet. Jézus
Krisztus éppen úgy velünk volt, mint az evangéliu-
mi idõkben.

A meghívott elõadók, kézmûvesek az elõadásuk
után velünk maradtak, fogva tartotta õket a nap
hangulata. Sokan fogalmazták meg, hogy ilyen ren-
dezvényen még nem vettek részt, a kézmûvesek azt
mondták, hogy itt még a gyermekek is mások, mint
másutt, csodálatosak. A napot az isteni szeretet és
az emberi nagylelkûség készítette elõ, hiszen min-
denki szeretetbõl, ajándékként dolgozott. A nagy-
lelkûség és annak elfogadása pedig magasabb
régiókba emeli az embert.

A kulturális virágcsokor, amit a plébánia átnyúj-
tott Almádinak, amelyben minden szál Istenrõl
szólt, valóban méltó volt a nemes kezdeményezés-
hez. A napot a kereszténység szimbólumai és üze-
netei vették körül. A nap egyik vidám fénypontja az
ebéd lett, amely zsúfolásig telítve volt a keresztény-
ség alapvetõ jelképeivel. 

Nemcsak az ebédet vették körül a kereszténység
jelképei. A kézmûvesekkel szakrális tárgyakat ké-
szíthettek az apróságok. A bábelõadások egy csoda-
kútról és a magyarföldi szentekrõl szóltak. Elbû-
völõen szép régi ír egyházi zene szólt, elhangzottak
megzenésített magyar istenes versek és megszólalt a
mai keresztény könnyûzene is. Az elõadásra, mely a
torinói lepelrõl szólt, és amely bemutatta a lepel hite-
les másolatát, több százan gyûltek egybe. A Láthatat-
lan Színház titokzatos utazásán a lélek belsejébe is
rengetegen vettek rész, és sokan be sem jutottak, így
a jövõben újra meg fogjuk hívni a társulatot. Estefelé
szabadtéri mise a Balaton parton soha nem látott
tömeg elõtt zajlott, ez volt a
nap csúcspontja. Jézus ma-
ga köré gyûjtötte a tömeget,
leültette õket, tanította és
szerette õket.

A templomünnep jelmon-
data ez volt: Isten országa
köztetek van. Jézus mondta
ezt, ahogyan a Lukács evan-
gélium írja: Amikor a
farizeusok megkérdezték tõ-
le, mikor jön el az Isten orszá-
ga, ezt válaszolta nekik: „Az
Isten országa nem jön el
szembetûnõ módon. Nem
fogják azt mondani: ’íme itt
van’, vagy ’amott’, mert az
Isten országa köztetek van”.

Közel éreztük magunkat
ezen a napon Istenhez és
ezért egymáshoz is, hiszen
Isten a szeretet.

Futóné Molnár Enikõ –
Szerdahelyi Izabella –

Szabó Kalliopé

Templomünnep
„Isten országa köztetek van”

Istentisztelet keretében tartottak júniusban könyvnapot az almádi református
gyülekezetben.

Református könyvnap
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„Az kétségtelen, hogy az egyik embernek szüksége van a másikra, az ismeret-
lenre, hogy az egyik ember adhat valamit a másiknak, valami döntõ fontosságút, s
ahogy az egyik tájékozatlansága a másikról olyan nyomorúság, amelynek meg kell
szûnnie. S mivel ez igaz, semmi sem teszi feleslegessé az egyik embernek azt a tarto-
zását, hogy megszólítsa a másikat… Világos, hogy a személyes érdek mindig
inkább magába gubózásra, a hallgatásra és nem közösködésre, tehát nem a másik
ember megszólítására késztet. És éppen ez az, ami engem a hallgatás helyett szóra
bír, mert a másikat hagynám csávában, ha magára hagynám. Nem venném õt
emberszámba, ha nem tartanám fontosnak, hogy megkeressem a hozzá vezetõ utat.
Történjék velem bármi, nem hagyhatom el ezt a kopogtatást...” 

(Karl Barth: Ember és embertárs)

Június 18-19-én Dr. Kardos Józsefné és a Vörösberényi Horváth József
Honismereti Egyesület szervezésében ünnepi könyvhétvégét tartotttunk templo-
munkban és annak udvarában, ünnepi megnyitóval (Dr. Bóka István, Dr. Huszár
Pál), könyvbemutatókkal (Kövy Zsolt, Nagy Lajos, Huszár Pál, Toldi Éva
munkái), író-olvasó találkozóval és könyvvásárral. A június 19-i istentiszteleten a
program keretében Köntös László, a Dunántúli Református Egyházkerület
Tudományos Gyûjteményének igazgatója hirdette az igét és Hudi József le-
véltárigazgató számolt be a Gyûjtemény munkájáról.

Június 20-tól mind Almádiban, mind Fûzfõn elindultak a nyári táboroztatások,
melynek keretében az ország minden tájáról fogadunk keresztyén gyermek és
ifjúsági csoportokat. A táboroztatásra való felkészülés június elsõ heteiben történt
meg. Ez most különösen Fûzfõn volt nagy feladat, ahol elkészült az új gyülekezeti
ház. Ez a nagy beruházás is Isten ajándéka, szeretnénk vele a gyülekezet és sokak
épülésére élni. A gondnoki lakrész és a tetõtér befejezése, valamint a külsõ vakolás
kivitelezése egy következõ ütemben valósul majd meg.

Június 26-án az istentisztelet keretében egy Lengyelországból, Ustron-ból
érkezett evangélikus kórus szolgálatát hallgathattuk meg. 

Július 12-én, kedden, 20.00 órai kezdettel a Dán Kulturális Intézet szerve-
zésében a Nordjysk Leánykar (Dánia) ad koncertet templomunkban, Balaton-
almádi Város Vegyeskarának közremûködésével.

Júniusban megkereszteltük: Horváth Máté Bendegúzt (06.05), Farkas Gergõ
Mártont (06.12), Keján Petrát (06.19) és Bolla Fannyt (06.26). Június 18-án
Perényi Péter és Borsos Veronika, valamint Negró Béla és Angyal Klaudia kérték
templomunkban közös életükre Isten áldását. 

Gyülekezetünk a nyaralókkal is személyes kapcsolatot szeretne kialakítani.
Elsõsorban azokra gondolunk, akik nem állandó lakosok Almádiban, de ingat-
lannal rendelkeznek a városban, vagy nyaranta rendszeresen megjelennek a
gyülekezetünkben. Közöttük olyanok is vannak, akik csak a telet töltik állandó
lakóhelyükön, egyébként pedig Almádiban érzik jól magukat. Egyszóval a
„nyaralók” oszlopos tagjai gyülekezetünknek. Ezért az idén augusztus 13-án,
szombaton, 19.00 órától megrendezzük a BALATONALMÁDI REFORMÁ-
TUS NYARALÓK TALÁLKOZÓJÁT. Az együttlét célja, hogy kapcsolatunk
még személyesebb legyen, õk is megismerjék egymást és még inkább lelki
otthonuknak tekintsék gyülekezetünket. Természetesen a rendezvényre a törzs-
gyülekezetet is, mint házigazdát elvárjuk. Az alkalom elsõ részében a templom-
ban töltünk el egy órát, ahol a gyülekezetünkkel rendszeresen kapcsolatot tartó
nyaraló testvéreink közül szolgálnak néhányan, majd utána mindenkit meghí-
vunk egy tál gulyásra. Másnap istentiszteletre várjuk vendégeinket.

Steinbach József református lelkész

„Békesség nektek”
(János evangéliuma 20,19)

ÁLDÁS - BÉKESSÉG
Mi, almádi reformátusok 

Július 2.: Sarlós Boldogasszony
A Mária ünnepek nagy része a Szûzanya áldott állapotához és a kis Jézus

megszületéséhez kapcsolódik. Így március 25-e: Gyümölcsoltó Boldogasszony,
az angyali üdvözlet, Jézus fogantatásának ünnepe, február 2-a Gyertyaszentelõ
Boldogasszony Mária tisztulásának az ünnepe. Sarlós Boldogasszonykor az
áldott állapotban lévõ Máriára emlékezünk, és Mária Erzsébetnél tett láto-
gatására.

Mária rokona volt Erzsébetnek, aki Keresztelõ Szent János édesanyja. Nehéz
helyzetben volt Mária, hiszen még nem volt férjnél, de már áldott állapotban volt.
Nem tudott errõl senki, és nem beszélhetett errõl senkivel. Hogyan is mondhatta
volna, hogy akit a szíve alatt hordoz, az Isten fia. Ki hitt volna neki? A világ
szemében esett lány volt.

Az angyali üdvözletkor Gábriel angyal Mária kérdezõsködésére ezt mondta:
„Íme, Erzsébet, a te rokonod is fiat fogant öregségében, és már a hatodik hónap-
ban van, õ, akit magtalannak hívtak, mert Istennek semmi nem lehetetlen.” 

(Lk. 1, 36)
Segítséget kapott ebben a mondatban Mária, hogy ki lesz az az emberek

között, aki megértheti õt. Ezért indult el a veszélyes és fárasztó útra egyedül.
Erzsébethez érkezve Keresztelõ Szent János „fölujjongott” anyja méhében, és
Erzsébet megértette, hogy az Isten anyja látogatott el hozzá. Az öröm gyönyörû
szavakban tör elõ, amikor Mária elõször beszélhet csodálatos titkáról. Ez a
Magnificat:

„Magasztalja lelkem az Urat,
És szívem ujjong megváltó
Istenemben,
Mert tekintetre méltatta szolgálója
Alázatosságát.
Íme, mostantól fogva
Boldognak hirdet engem
Minden nemzedék,
Mert nagy dolgot cselekedett
Velem a Hatalmas
És Szent az õ Neve.
Irgalma nemzedékrõl nemzedékre
Azokra száll, akik õt félik. …              (Lk 1, 46-50)

Július 25: Jakab napja
Jakab apostol Jézus rokona volt. Testvérével, Jánossal együtt Jézus a halászhá-

lók mellõl hívta meg. A fiúk azonnal otthagyták apjukat, Zebedeust, a hálókat,
amelyeket javítottak, és Jézushoz szegõdtek. 

A 12 apostol közül 3 kapott kiemelt szerepet. Péter, aki a szikla, az egyház feje
és alapja lett, János, aki legközelebb állt az Úrhoz, és Jakab, aki az elsõ vértanú
lett. Csak õk hárman láthatták Jézus legkülönösebb csodáit, és vele voltak kivált-
ságos helyzetekben. Így láthatták Jézus színeváltozását, amikor Isten dicsõségé-
ben mutatkozott meg elõttük vagy Jairus kislányának feltámasztását. Õk voltak
vele a Getszemáni-kertben, amikor Jézus a kereszthalálára készült és elfogadta
azt.

Jakab Jézus mennybemenetele után Jeruzsálem püspöke lett, de missziós útján
Hispániáig jutott el. Jeruzsálemben halt meg 42 körül, Heródes Agrippa király
fejeztette le. Valamikor a 7. század elején vitték át maradványait Hispániába, és a
8. századra már népszerû zarándokhellyé vált a sírja. A középkor zarándokának a
három legfontosabb és legszentebb célja Jeruzsálem, Róma és Santiago de
Compostella volt. Figyelemre méltó, hogy a katolikus egyházban mindig elõ és
fontos zarándoklatok új lendületet kaptak korunkban. Gondoljunk csak a sokmil-
liós római zarándoklatra II. János Pál halálakor. Ugyanígy a Camino, a com-
postellai zarándoklat is egyre több embert vonz. A francia határtól a Pireneusokon
átvezetõ 800 km-es zarándokút, melyet gyalog kell megtenni Spanyolország nyu-
gati, tengerparti részéig, egyre több embert vezet el Istenhez.

Július 26: Szent Anna és Szent Joachim
Anna és Joachim Szûz Mária szülei voltak egy 2 századi apokrif könyv szerint.

Anna jelentése: kegyelemmel áldott, Joachim: Isten megvigasztal. Tiszteletük a
13-14. században terjedt el, amikor a Szentföldrõl hazatért lovagok elbeszélései
nyomán megélénkült az érdeklõdés Jézus emberi alakja, élete iránt.

A legenda szerint Anna és Joachim igaz emberek voltak. Vagyonukat három
részre osztották: egy részt a szegények között osztottak szét, egy részt a templom-
nak adományoztak és a maradékból éltek. 

Húsz év házasság sem ajándékozta meg õket gyermekkel. Szomorúságukat
növelte, hogy egy alkalommal nem fogadták el Joachim áldozati ajándékát a
jeruzsálemi templomban, mert magtalansága miatt bûnösnek tartották. Elkesere-
désében Joachim elbujdosott, de egy angyal megvigasztalta õt, visszaküldte
Annához, és megígérte Mária születését.

Mária felnövekedését Joachim már nem érte meg, de Anna még láthatta az
Egyiptomból hazatérõ kis unokáját, Jézust.

Szent Annát, Jézus nagymamáját, az asszonyok minden ügyükben párt-
fogójuknak tekintették. 

Szabó Kalliopé

JÚLIUS - Szent Jakab hava
A hónap egyházi ünnepei

Jézus Krisztus mondja: „Jöjjetek velem…és pihenjetek meg egy kissé!” 
(Mk 6,31)

BALATONALMÁDI REFORMÁTUS
NYARALÓK TALÁLKOZÓJA

2005. augusztus 13. szombat. 19.00 óra
BALATONALMÁDI REFORMÁTUS TEMPLOM 

(Baross Gábor utca 24.)
Az alkalmon szolgálnak

ERDÉLYI TÍMEA, református lelkipásztor, Ógyalla, áhitat
HORVÁTH ANIKÓ, csemballómûvész, Budapest, Bach-mûvek

DR. BOLLA ERZSÉBET, orvos, Budapest, bizonyságtétel
VEREBICS IBOLYA, operaénekes, Stuttgart, lelki énekek

PANNONHALMI TIBOR, mérnök, Székesfehérvár, orgonakíséret
Utána szeretetvendégség az udvaron, másnap istentisztelet

a templomban 10.30-kor.
IMÁDSÁGOS SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!
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Balogh Elemér könyvheti kötete

A rátóti királytalálkozó
Az almádi Öreghegyen élõ író, Balogh Elemér, a Csíksomlyói passió címû

világsikerû dráma szerzõje, ötkötetes író újabb mûve látott napvilágot. A
Veszprémben megjelent mûvet a megyeszékhelyen, valamint a fõvárosban mutathat-
ta be az almádi író. A rátóti királytalálkozó címû kötet elsõ, kézmûves munkaként
saját maga által tucatnyi példányban elkészített változatát városunkban márciusban
mutatta be, most pedig már a „rendes” nyomdai változat is az olvasók kezébe került.
(A könyv õsbemutatója mindenesetre Almádiban volt.)

A rátóti királytalálkozó címû, „vidé-
ki állatmesék” alcímével a mûfajt is
eláruló könyvecske elsõ, Almádiban
elénk tett változata nem akármilyen
kézmûves munka: a tízegynéhány pél-
dány remekmû nemcsak tartalma, a
külleme, könyvmûvészeti értékû megje-
lenése miatt is. (Fénykép-fölvételünkön
az író a maga kézmûves mûhelyében
látható.) Persze „Balogh Elemér megte-
heti”: az ötvenhatos forradalom leverése
után viselt dolgai miatt eltávolították a
pesti egyetemrõl, s bár elsõ munka-
könyvi bejegyzése szerint „hivatal-
segéd-helyettes”-ként kezdte a Kádár-
korszakbeli civil életet, volt rakodómun-
kás, kocsikísérõ, hosszabb idõt töltött a
veszprémi nyomdában korrektorként.
Jól hasznosította számûzetését: elleste a
könyvkészítés minden csínját-bínját,
bizonyítja legújabb munkája, amely már-már „földalatti”, hisz háza pincéjében
berendezett mûhelyben tervezte meg, rakta egybe a köteteket. 

Nem sajnáltatja magát az író, mert gyorsan hozzáteszi, hogy a 86 oldalas csi-
nos kis könyv, amely 15 állatmesét tartalmaz, a könyvhétre barátai támogatásával
hivatásos nyomdai kivitelben is napvilágot láthatott. A könyvet – a munka mind-
két változatát – Bognár Zoltán almádi-veszprémi grafikusmûvész (1924-1992)
gyönyörû linómetszetei szemléltetik annak köszönhetõen, hogy az özvegy az író
rendelkezésére bocsátotta a mûveket. 

Az állatmeséket a tanulságok Heltai Gáspár modorában írt, régies magyar nyel-
ven fogalmazott összegzésével zárja Balogh Elemér. S hogy kik is az állatmesék
hõsei? Természetesen a megnevezett állatok helyett mi magunk. Mint az író fogal-
maz elõszavában: „Az állat ugyanis soha nem erkölcstelen, soha nem öntelt, soha
nem álnok, soha nem piperkõc, soha nem kapzsi, soha nem henceg, soha nem lopja
a napot és soha nem kegyetlen”. A remeteként az almádi Öreghegyen élõ író meséi
egyenként már megjelentek (az elmúlt hónapokban lapunk olvasói is találkozhat-
tak velük), s ahogy az lenni szokott, mindannyiszor akadt olyan környékbeli
olvasó, aki magára vette s kellõképpen megsértõdött. Amin nincs mit csodálkozni,
már amikor találóak, pontosak a gyarlóságainkat kipellengérezõ történetek, s
ebben az esetben nyilván errõl van szó. 

Irodalom- és könyvmûvészet-történeti különlegességhez jutott az a néhány
almádi irodalombarát, aki a tavaszi Pannónia-beli bemutatón az író új kötetének a
birtokába jutott.  S. M.

Olvasói levél

Lapzárta után is érvényes!
Onnan tudtam meg, hogy pedagógusnap van, hogy két gyermek virágot

hozott – mondta a lányom Budapesten, vasárnap délután (június 5-én) egy kiál-
lítás megnyitója utáni fogadáson.  Én is, csak én három csokrot kaptam – licitált
a sógornõje, aki gyógypedagógiai tanár ugyanabban a jómódú kerületben. A fér-
jemmel megdöbbenve hallgattuk a csalódott – szinte közömbös – párbeszédet.
Én tömören elmondtam, õszintén – talán dicsekedve –, hogy névre szóló
meghívót kaptam az önkormányzattól az almádi pedagógusnapi köszöntõre.

Ezek után soroltam vég nélkül a meglepetéseket, hogy a polgármester úr és
a Pannónia  dolgozói köszöntöttek beléptemkor, majd a jegyzõ úr virágot (két
puszi kíséretében) adott át mosolyogva, kedvesen. A nagyteremben – kb.
¾-ig telt meg aktív és nyugdíjas pedagógusokkal – dr. Hoffmann Gyöngyi
képviselõ asszony köszöntött bennünket szinte ódai magasztossággal,
választékos stílusban, humanista szeretettel. A Szabad Ötletek Színháza
színészei részletet adtak elõ Karinthy Frigyes Tanár úr kérem-jébõl, mely az
iskolai tanár-diák konfliktusát jelenítette meg. (A többi könnyen felejthetõ!)
A polgármester úr pezsgõs pohárköszöntõje és a két aranydiplomás kolléganõ
köszöntése után jött az elegáns állófogadás. 

Nálunk ez így szokott lenni vidéken, sõt, ez így természetes – fejezte be a férjem.
A végszó helyett vízióm volt, láttam a két fiatal nevelõ meglepett, csalódott

arcát: „Elhiszem, de én akkor is becsülettel végzem a pedagógusi munkámat,
mert ez hivatásom, és nem érdekel a kerületi polgármester érdektelensége,
nem kell a virága, a köszöntése”. Mintha arcul ütötték volna õket. 

Hát igen! Vannak csendes, meghitt emberi pillanatok, amelyekért érdemes
pedagógusnak lenni. Köszönet mindenkinek, aki részt vállalt ebben a ben-
sõséges, családias, de felemelõ ünnepben! 

Tisztelettel: Bajcsy Gézáné Káptalanfüredrõl

Balogh Elemér

A keszkenõs kígyó
Valójában a viperafélék családjába sorolt igazi viperák közé tartozott ez a Sári,

csak a mi vidékünkön, ahol is a kedélyes polgárok a kiábrándító valóságot folyvást
meg-megszépítenék, nevezték ezt a fajtát keszkenõs kígyónak.

Viperapapa a hajdani állatfarm õrzõ-védõ szolgálatának kötelékében teljesített
szolgálatot, és elvcimboráival vállvetve számos borzongatóan szórakoztató
kalandnak vált részesévé e minõségében. Kígyó mivoltukból kivetkõzve nemcsak
csípték és marták a rájuk bízottakat, hanem tervfeladataikat buzgón túlteljesítve
körmüket is letépték, szájukba vizeltek, nemi szervüket tüzes vassal billogozták,
fogukat kirugdosták.

Viperapapa különösen ezen az utóbbi szakterületen szerzett alapos gyakorlatot,
mondhatnánk, ismereteit mûvészi tökélyre fejlesztette, s valóságos sztahanovis-
tává vált.

- Ha már ennyire járatos lettél a fogak területén, akkor legyél te fogorvos -
mondta neki a kis vörös, kócos hajú, Farkasgyepüi nevezetû alosztályvezetõ
nemzettestvér, akit késõbb elvtársnak szólítottak, amikor az átigazolások folytak.
- A fogorvosok között úgyis sok a reakciós elem. Csak aztán el ne áruld magad!
Ha valaki kérné a fogorvosi diplomádat, mondd azt, hogy otthon felejtetted!

- És azt elhiszik majd nekem?
- Ha nem hiszik, vágd jól kupán õket!
Nem is hozott szégyent fölötteseire ez a derék viperapapa. Különösen a fogak

kihúzásához, jobban mondva kiráncigálásához volt jó érzéke, még élvezte is a
munkáját, hiszen akárhogy vesszük is, a régi szép idõkre emlékeztette õt ez a jám-
bor és közhasznú tevékenység. Hamarosan olyan népszerû lett, hogy a fél város
hozzá járt kezelésre, s õ boldogan húzta ki minden polgártársa fogát, aki csak beko-
pogott vörös drapériával bevont rendelõjébe. A fogtömés fortélyait, sajnos, nem
sikerült ellesnie kollégáitól, ezért csak húzott, húzott és húzott. Kis városunkban
már alig van valakinek foga, de viperapapa még manapság is csak húz és húz.

Az alma nem esik messze fájától.
A kis Sári amint kibújt a kígyótojásból, rögtön megmarta a mellette repedezõ

tojásból kikecmergõ testvérkéjét, s meg is maradt mindvégig ilyen harapósnak.
Homloka lapos volt, szeme pislogós, mint a kihamvadó parázs, bõre aszott és

pikkelyes, arcát rücskös foltok tarkították, nyiszlett volt és zörgõ csontú, fogai
meredeken elõre állottak, ha valaki ránézett, akár bányarémnek is gondolhatta
volna.

És folyton sziszegett. De nem ám úgy, mint egy hétköznapi kígyó, hanem még
kígyónyelven is förtelmesen selypítve, úgy, hogy szavain alig lehetett kiigazodni,
selypítésében nem volt semmiféle rendszer. A sisakot úgy mondta, hogy sziszak,
a szeszélyest pedig úgy, hogy sesélyes. De még cifrábbakat is mondott. Amikor a
szakszervezetrõl volt szó, az õ száján az jött ki, hogy a sakk senyvedett. És azért
ez már aztán mégiscsak sok. Ráadásul dadogott is, a proletárdiktatúrát például
rendszerint csak három és fél perc alatt sikerült kimondania. (Ez nem is baj, gon-
dolta a viperapapa, annyival is tovább tart ez a fölöttébb kellemes társadalmi beren-
dezkedés.)

Mindez azonban egyáltalán nem lett volna baj, ha Sáriban vágyak nem ébredtek
volna.

Elõször is valami miatt nagyon vonzódni kezdett a Farkasgyepüi elvtárs iránt,
aki ugyan már eléggé élemedett korú volt, de Sári nagy reményeket fûzött hozzá,
hiszen akkoriban még javában virult a farm pártközpont elnevezésû gyülekezete,
s onnan csak le kellett szólni, és Sárinak máris kiutaltak egy három és fél szobás
lakást, meg még egy Moszkvicsot is.

Múlott az idõ, fordult a kocka, a farm is, pártközpontja is légiesült,
Farkasgyepüi elvtárs ismét átlényegült, Sári is lassacskán öregedni kezdett, most
már valóságosan is keszkenõt viselt. Vágyai azonban nem csillapodtak. S mivel az
aranykor elmúlt, valami megélhetés után kellett néznie.

- Milyen pályát szeretnél választani, Sárikám? - kérdezte egy szép napon
viperapapa, aki idõközben ugyancsak levetette a kígyóbõrt, párduckacagányt öltött
magára, s most szenvedett leánykája sorvadása és senyvedése láttán. 

- Tévébemondó, papa. Csakis és kizárólag tévébemondó. Hiszen mindenki azt
mondja, hogy olyan bûbájosan tudok sziszegni.

Viperapapa egy pillanatra meghökkent, de egy másik pillanatban, villámgyor-
san mérlegelve lehetõségeit, már mondta is:

- Jól van, kislányom, elintézzük.
A környékbeli televízió szponzora a nagyiparossá változott egykori

Farkasgyepüi nemzettestvér, majd elvtárs volt, szintén tagja a mûködését felújító
vadásztársaságnak. Együtt vitették ki magukat az önkormányzati terepjáróval
(éppen a Mitsubishi Pajero járta akkoriban, amit õk magyarosan micsubicsinak
mondtak), a magasleshez a Kab-hegy egyik nyíladékába, együtt csapáztatták vére-
beiket, együtt szoktak gyönyörködni az aranyérmes trófeákban, majd a nagy hajtá-
sok után együtt szoktak búsladozni a Nimród terített asztalánál a régi szép idõk
elmúlásán.

Az egyezséget gyorsan nyélbe ütötték, s azóta Sárika, a keszkenõs kígyó, amint
leszáll az est városunkra, föltûnik a képernyõn, és a városlakosság gyönyörködik
szép, hegyes fogiban, elandalodva hallgatja kedves sziszegését.

ÉRTELME
Ennek a fabulának fölöttébb sok értelme vagyon, ám boncolgatni nem kévá-

natos.
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A Balaton partján áll egy öreg szilfa. Megnézheti, aki
akarja, az akarattyai köves úttól egy ugrás csak. Ennek az
öreg szilfának gircses-görcsös minden ága, hetvenhét felé
ágazik minden koronája, s annyi a levele, hogy csak
megszámlálni egy esztendõbe telne. Régen nem bús-
lakodott ilyen egymagában ez az öreg fa. Szálas
makkerdõ vette körül, ennek a makkerdõnek a közepében
állott egy faragott palota, melyben az öreg Balaton király,
a Zöldszakállú Tenger iafia lakott tizenkét tündérlányá-
val.

A lányok harmatban mosakodtak, selyemfû volt a
törülközõjük, s tükrös tó vízében nézegették magukat. Ha
este elszenderedtek, a csillagos égbolt alatt gyep-
pázsit–vánkosra hajtották fürtös fejüket.

Persze ingyen se higgyük, hogy álló nap csak játszot-
tak s heverésztek! 

A tóparton szép magasszárú kender nõtt akkoriban. De
még milyen derék kender! Aki beleállt, még a fejebúbja
sem látszott ki belõle, s az öreg királynak is, aki óriás ter-
metû volt, csak a koronája. 

Amíg a királyi anyjuk sütött-fõzött, mosott rájuk a
palotában, addig a tizenkét lány minden esztendõben a
szép magasra nyúlt kendert felnyûtte, megtilolta, meg-
gerebenezte, s a finom kenderkócból a festett rokkán
hétarasz hosszú fonalat sodort.

A szép fonalért minden esztendõ utolsó napján eljött a
Világszép Kakukkmadár, s csõrével megkocogtatta a
faragott palota ablakát. Jól tudták a lányok, mit jelent ez
az édesen csengõ kipikopp az ablakon! Uccu, felkapták a
hétarasz fonalat, s a madár csõrébe tették.

A Világszép Kakukkmadár hipp-hopp felrepült vele az
öreg szil tetejébe, rászállt annak legfelsõ ágára, s a fonalat
a fészkére illesztette. Aztán álló esztendeig hajnalban
énekelt, kakukkolt.

Erre az énekszóra várt a berek, liget. Erre ébredt a fel-
séges nap. Még a nádas is egyszeriben megújította a
ruháját. A tihanyi s az almádi hegyek versengve vissz-
hangozták a madár csodálatosan szép szavát. 

Így volt ez minden reggel!
Zengett a tó felett a Világszép Kakukkmadár éneke.
Állt a tóparti nádrengetegben, éppen az öreg szilfával

szemben egy ütött-kopott kunyhó. Amikor a Világszép
Kakukkmadár éneke végigszántott a vízen, abban a szem-
pillantásban a kunyhóban álmukat alvó halak felébredtek,
fellökték ajtaját, s felbuktak a víz színére.

Egyenesen az öreg szilfa felé vették útjukat. S
álmélkodással hallgatták a Kakukkmadár énekét.

Egy napon, amint a tündérlányok megpillantották a
halak csillogó aranypénzét, leszöktek a partra – anyjuk-
nak azt mondották, hogy gombáért mennek az erdõre -, s
uccu, beugrottak a hûs habokba. Szerették volna az arany-
halakat kézbe kaparintani.

Ám azok csak csillogtatták aranypénzüket, a nap su-
garában, s amikor a lányok már éppen elérték volna õket,
odább, odább úsztak, mind beljebb kerültek, messze
maguk mögött hagyva a partokat. A tavat tarajos hul-
lámok fodrozták, de minél magasabbra csapott az ár, a
lányok annál beljebb merészkedtek.

- Gyertek ki, kislányaim, gyertek – kiáltott utánuk az
apjuk, aki észrevette szökésüket.  

- Vár benneteket a festett rokka!
No, a lányait ugyan szólongathatta! Csak nem hallgat-

tak a szavára, rózsás 
tenyerükkel paskolták a vizet, s gyöngyözõ vízcseppet

szórtak még az égboltozatra is.
Pedig beköszöntött újra az esztendõ utolsó napja. Szép

magasra nõtt már a 
kender a parton, még a közeli ligeteket is eltakarta, s

várta, hogy a lányok felnyûjjék, megtilolják, meg-

gerebenezzék, s a finom kenderkócból a festett rokkán
hétarasz hosszú fonalat sodorjanak.

No, hiszen várhatta a kenderföld a lányokat! Csak
fröcsköltek, lubickoltak, játszadoztak tovább, mindenrõl
megfeledkezve hajszolták az aranyhalakat, s rá se he-
derítettek király apjuk szavára. 

Kikelet Hírmondója volt az öreg legkedvesebb gyer-
meke. Ott tett-vett mindig körülötte, elleste még a gon-
dolatát is. Ha szomjúhozott Balaton Király, friss patak-
vizet töltött fakupájába, ha éhes volt, édes szamócát rakott
az asztalára. Hajnalonta õ fonta ágra apja szép ezüsthaját,
õ tartotta rendben subáját s lábravalóját.

- Mért búsul, apám uram? – kérdezte most is a királytól
a kis lányka.

- Már hogyne búsulkodnék! – válaszolta az öreg. –
Hiszen, ha a Világszép Kakukkmadár nem találja esz-
tendõ utóján az ablakban a fonalat, rettenetes nagy baj
kerekedik abból!

- Egyet se búsuljon, apám uram! – simogatta meg õsz
fürtjeinek bokrát. – Felfonom én a kendert egymagam is!

Azzal már szaladt is a kenderföldre. A magasszárú szép
kendert felnyûtte, megtilolta, meggerebenezte, s finom
kenderkócból a festett rokkán még azon éjszaka hétarasz
hosszú fonalat font.

A Világszép Kakukkmadár pontban éjfélkor kopogta-
tott a palota ablakán. Kikelet Hírmondója sarkig kitárta az
ablakot, a madár csõrébe fektette a fonalat, s még meg is
simogatta, úgy bocsátotta az útjára.

A Világszép Kakukkmadár felsuhant a fonállal az öreg
szil legtetejébe, rászállott annak felsõ ágára, s a fonalat
óvatosan ráillesztette a fészkére. Csak akkor vette észre,
hogy abból bizony félarasz hibázik!

Szomorú lett a madár, s nem is nyitotta fel dalos ajakát,
hogy az aluvó füveket, fákat, virágokat felébressze. Csak
gubbasztott az ágon, mintha megnémult volna. Aztán fel-
szállott a magasba, s a Költözõ Madarak Útján messze
délnek repült. Soha többé nem rakott fészket az öreg szil
tetejébe! 

Egyszeriben hideg szél szánkázott végig a tó felett.
Fekete felhõsipka csúszott a Nap homlokába, elfedte
orcáját, s a jeges hullámok nyelve az ég kárpitját nyaldosta.

Megszeppentek erre a tündérlányok, bezzeg faképnél
hagyták a vizet s halacskákat, lélekszakadva rohantak a
palotába.

Térültek, fordultak és sorra odaültek a festett rokkához s
kezdték sodorni a szöszt, s fonni a végtelen hosszú fonalat.

Hold támadtától, hold elmúlásáig azóta is fonják sza-
kadatlan!

De a Világszép Kakukkmadár csak akkor szólal meg,
ha a szorgalmas Kikelet Hírmondója ül a rokkához.

Akkor dalol éjjel-nappal, csak úgy visszhangzik az
éneke a tó vize felett. Akkor kelnek ki itt is, ott is az ide-
gen madarak fészkébe rakott tojásaiból kis fiókái, s halk
csipogó hangon õk is elsõnek köszöntik Kikelet
Hírmondóját. S az öreg szil alatt a fürtös, ibolyaszínû
tátorjánok, a nefelejcs-virágok s az illatos kakukkfüvek s
a boglárkák is neki nyitják szép szirmaikat.

Ha nem hinnétek el, amit meséltem, menjetek ki május
havában az akarattyai dombra: a makkerdõt már nem
találjátok, régen elkorhadt még a gyökere is az öreg fának,
Balaton Király sincs már a régi palotájában. Annak még
a helyét is felverte az útifû, a porcsin s a szapora
kamillavirág. De az öreg szil még ott susog a magas part
felett.

Álljatok az öreg szilfa alá, maradjatok csendben, hall-
gatózzatok, s bizonyára hallani fogjátok a Világszép
Kakukkmadár énekét!

Komjáthy István „Botond” címû
mondagyûjteményébõl.

Monda

A Balaton király lánya

Ükös ükünk, õsök õse,

ázsiai puszták hõse,

vágyat nevelt csodavadra,

szarvast ûzött napnyugatra.

Ûztön ûzte kis sereggel,

éjten éjjel, reges reggel,

át az éren, át az áron,

fegyveres népû határon.

Csodaállat, csak elillant,

lombokon át,  ha megcsillant,

csak a nyomát hagyta minden

füves földön, fájó szívben.

Az az elõd nem volt boldog.

Nem boldogok az utódok.

Az õs haza odaveszett,

de a vágy nem emlékezet.

Hejh magyarok, hajh szegények,

hova ûzni azt a gímet?

Aki hajtja, belépusztul,

asszonyostul, csapatostul.

Az is, aki látta végre,

hagyja immár békességbe.

Tisza mellett, Duna mellett,

az a szarvas ott legelget.

Ázsiai nehéz szaga

ázott pusztán füstöl tova

s aranyszõre, mikor illan,

gyári füstön általcsillan.

Kortyolgat az ég tavából,

villó aggancsa világol –

Ága-boga tükörképe

csillagvilág mindensége.

József Attila

A
csodaszarvas
- A 100 éve született költõ

ritkán olvasható
költeménye -
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A nyár elsõ hónapja rendezvények sorát kínálta

városunk lakóinak és vendégeinek. Fazekas

Ferenc vörösberényi fotográfus lapunk e két

oldalán közzétett mûvészi fénykép-fölvételei a

Almádi 
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nyár 2005
Péter-Pál napi vigadalomban, a malomvölgyi
juniálison, valamint a lovas-kavalkádon készültek. Az
összeállítás – úgy gondoljuk – jól visszaadja e kitûnõ
hangulatú nyár eleji napok hangulatát...
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A zeneiskoláért...
Kiemelkedõ kulturális mûsor

részesei lehettek azok, akik június
15-én elmentek a Kósa György
Zeneiskolába, ahol Vásáry Tamás
zongoramûvész mûsorát élvez-
hették. Különlegessége volt en-
nek az elõadásnak, hogy nemcsak
az egyes számokat játszotta el az
elõadó, hanem érdekes magyará-
zatokkal is bevezette azokat. Az
egyes számokat hatalmas taps kísérte.

A zeneiskola nagyterme is ki-
csinek bizonyult; pótszékeket kel-
lett bevinni az érdeklõdõ közön-
ség számára. A megjelentek a
belépõjegy megvásárlásával az
Almádi Zeneiskoláért Alapít-
ványt támogatták.

A rendezvény azt igazolta, hogy
Almádi közönsége igényli a szín-
vonalas kulturális programokat.

Láng Miklós
Fénykép: Réthy Sándor

A Kósa György Városi Zeneiskola immár második éve sikeresen vesz részt
a Hungaroton – Hang – Játékban. A verseny elsõ két fordulóját a mi
zeneiskolánkban rendezték meg. A verseny lebonyolítója és fõszervezõje
Varga Károly, azaz „Karcsi bácsi”, a Magyar Rádió munkatársa volt.

Csapatunk továbbjutott a területi döntõre is, amire Tapolcán a Járdányi Pál
Zeneiskolában került sor. Itt öt csapat küzdött egymással. Az almádi zeneisko-
la ezen Summa cum laude arany minõsítéssel elsõ helyezést ért el. A negyedik,
egyben utolsó fordulót Budapesten, a Szent István Zeneiskolában tartották.

Csapatunk csaknem fél éve készült a szolfézsórákat is feláldozva a meg-
mérettetésre. Felkészítõ tanárunk, Nándoriné Palásti Judit pedig mindent
megtett azért, hogy ne érjen kellemetlen meglepetés minket a versenyen.
Kaptunk két CD-nyi különbözõ komolyzenei darabokból részleteket, amelye-
ket késõbb fel kellett ismernünk. Ezekhez csatoltak szövegidézeteket, ame-
lyek az adott darabról a legfontosabb tudnivalókat tartalmazták. Négy
megadott mûrõl pedig részletesebben is fel kellett készülnünk. Ezenkívül volt
Beethoven szimfóniák felismerése, ritmuskompozíció elõadása, kortárs mag-
yar zeneszerzõk és mûveik, barokk és bécsi klasszikus mesterek életrajzi
adatai, az öt nagy zenetörténeti kor jellemzõi, a zenei mûfajok ismerete, kot-
taolvasás és népdaléneklés. Valamint megmutathattuk hangszeres tudásunkat
is.  A mi zeneiskolánkból Józsa Tamás zongorán adott elõ egy saját darabot,
amit a  zsûri plusz ponttal jutalmazott.

A neves zsûri tagjai Fittler Katalin, Csengery Adrienn és Hollós Máté
voltak. Az almádi csapat tagjai: Nyerges Katalin, Piedl Anna, Kendli Anna,
Józsa Tamás, Polgár Dávid, Joó Kata és Lakics Xénia. A csapatunk 150 pont-
ból 146 pontot szerzett, ezzel megnyerte a versenyt. Köszönjük a felkészítést
Nándoriné Palásti Judit tanárnõnek, valamint az összes többi tanárnak, hogy
segítették munkánkat.

Lakics Xénia és Nyerges Katalin
6. osztályos zeneiskolai tanulók

Az almádi zeneiskola dicsõsége

...Erõs – bizony! Az iskolák viszonylatában valóban a legkisebbek közül
való balatonalmádi Kósa György Városi Zeneiskola gyermekeinek is köszön-
hetõ, hogy ez a régi közmondás mindmáig életképes maradt.

Miután a Hungaroton – Hang – Játék országos zenei vetélkedõ elõ- és
középdöntõin a hét nebulónk alkotta bátor kis csapat sikeresen túljutott, a
budapesti döntõ izgalmas pillanatai következtek 2005. május 24-én.
Nándoriné Palásti Judit szolfézstanárnõ lelkes, alapos felkészítõ munkája
most sem ment veszendõbe: hét csemeténk – Piedl Anna, Lakics Xénia, Polgár
Dávid, Joó Katalin, Nyerges Katalin, Kendli Anna és Józsa Tamás – a muzsi-
ka birodalmának feltérképezésében megelõzte Budapest, Nyíregyháza és Pápa
csoportját. És lám, a 150 pontos maximumból 146-ot megszerezve, ismét az
élre került Balatonalmádi!

Ujjongtunk! Ez az igazi „sikertörténet”! A gyermekeké! A tehetséges,
szorgos, szerény(!) zenebarátoké. Bárcsak az õ gyõzelmük fészeknyi iskolánk
megmaradásának záloga lehetne(!?)

Mosolygós Judit néni, aranyos, vidám Gyermekeink! Hadd büszkélked-
jünk veletek ország-világ színe elõtt! Ti valóban érdemesek vagytok rá!
Köszönjük!

A zeneiskola tanári kara és növendékei

Kicsi a bors, de...

Az idei Hattyú bált

megelõzõ jelmezes

fölvonulás képei,

amelyeket Szebenyi Éva

és Sarusi Gergely

készített.
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Az elõjelek nem voltak bíztatóak, 3 napig esett az esõ. A rendezvény napján
is volt két zápor, az egyik sajnos a kezdés elõtt fél órával, így sokan nem indul-
tak el, hogy gyönyörködjenek a lovakban. László király és 5 vitéze ragyogó
napsütésben mutatta be, hogy eleink miként bántak karddal, lándzsával, dárdá-
val, buzogánnyal, hogyan is hajították a csillagot egyesével, párosával. Az
elõadás Pápa városának lovas hagyományaihoz méltóan látványos lendületes
és nagyszerûen kommentált volt. 

Ezután a vadászlovaglás bemutatása következett. Maurer Sándor és
Horváth László hajtotta hintókkal közlekedtek a csudaszépséges dámák.
Csomai József hetyke fogatán ültek a segédek (egyesületünk lelkes fiataljai).
A master Cseresnyés László olimpiai 4. helyezett milytari lovasunk volt, õ
vezette át a 12 természetes akadályon a vadászlovaglókat, akiket a Litéri
Csiszár Lovas Egyesület, a Pinkóczi Lovas Csárda és egyesületünk tagjai
alkottak. Igen látványos volt, ahogy a 12 lovas ugrotta egymás nyomában az

II. Lovaskavalkád

JUNIÁLIS A MALOMVÖLGYBEN
Nagy készülõdés elõzte meg a Vörösberényi Polgári Olvasókör június 5-ei

malomvölgyi rendezvényét. A rendelkezésre álló rövid szervezési idõ
ellenére, a felajánlásoknak és a rengeteg munkának köszönhetõen erre a napra
sikerült kihelyezni négy új erdei asztalt, a hozzá tartozó nyolc paddal, valamint
egy tájékoztató táblát is. A segítséget ezúton is köszönök mindenkinek! Így a
jó idõben kispályás foci, lövészet, lovaglás, sakkozás, kung-fu bemutató, test

és üvegfestés, gyöngyfûzés és több egyéb foglalkozás várta az érdeklõdõket.
Eközben természetesen ehettünk és ihattunk, ami a melegben jól is esett.
Délután a színpadon bohócmûsor a kicsiket, majd a nagyobbakat néptáncosok,
hastáncosok és könnyûzenei hangverseny szórakoztatta.

Köszönjük a támogatást Balatonalmádi önkormányzatának, a Lovas
Egyesületnek, a Nyugdíjas Klubnak, a fellépõ néptáncosoknak, a pol-
gárõrségnek, a lebonyolításban és a szervezésben másodszor is nagy segít-
séget nyújtó Szentkirályszabadjai Baráti Körnek, minden segítõnek!

A nyár hátralévõ részében készülünk a Berényiek Találkozójára és a Szüreti
Felvonulásra. (Tájékozódás a 431-353-as telefonon és a vpok.ini.hu honlapon)

A Vörösberényi Polgári Olvasókör nevében Varjas Zoltán elnök

Fölújították az öreghegyi gõzöst
Májusban a MÁV fölújította az öreghegyi vasútállomásnál, a vöröskõ

hídon álló gõzmozdonyt. A 375-ös típusú gõzöst, amely majdnem hatvan évig
(1909-tõl 1968-ig) az Alsóörs-Veszprém közti szárnyvonalon közlekedett,
mai helyén 1994-ben helyezték el szomorú s egyben látványos emlékeztetõ-
ként. A több mint egy évtized alatt a fiatalok „gépszeretete” és az idõ kissé
megviselte a masinát, emiatt vált szükségessé a felújítás. A város önkor-
mányzata megkereste a MÁV vezérigazgatóját, aki támogatta az almádiak
elképzelését és engedélyezte, hogy a székesfehérvári vasúti fenntartási mû-
hely elvégezze a munkát.  A felüljárót szintén helyre kellett állítani. 

- A gõzös szebb, mint új korában és igen sok látogatót vonz – tájékoztatta lapunkat
Majbó Gábor tiszteletbeli alpolgármester, a városszépítõ vállalkozás mozgatója, aki
elmondta azt is, hogy a mûhely szakemberei dicséretre méltó munkát végeztek.

(A mellékelt fénykép-fölvételeket Lõrincz Anna készítette.)

Köszönet mindenért…
Az utóbbi idõben, hónapokban dolgaimhoz oly sok segítséget kaptam, ame-

lyeket ezidáig nem tudtam ellentételezni. Ennek most szeretnék eleget tenni.
Az alábbiakban venném elõ nemes valutának tekinthetõen a „köszönöm” szót.

1994 óta az öreghegyi vöröskõ aluljárón álló mozdony teljes felújítását
ezúton köszönöm, egyrészt a MÁV vezérigazgatójának, másrészt a lelkiis-
meretes munkát a Székesfehérvári Fenntartási Mûhely dolgozóinak. Elõzõleg
a vöröskõ híd köveit tisztította meg Bartl Kálmán almádi lakos. A MÁV dol-
gozóit Kutics Balázs képviselõ úr látta vendégül köszönetképpen.

A Pannónia Aqua vörös emlékkõre tájékoztatást igényelt jogosan a
közvélemény. Megtörtént. A kétnyelvû táblát elkészítette Winkler Ferenc bará-
tunk, aki – bár munkája miatt nem itt él - nem elsõ esetben mutatta ki városunkhoz
való örökös kötõdését. A táblát felszerelte Német József kõfaragó mester.

A Városház téren álló országzászló elé helyeztük el azt a csodálatos Kárpát-
medencét ábrázoló vöröskõ faragványt, amely több mint 60 évig föld alá rejtve
várta felszabadulását. A tulajdonos Batyki Józsefné adományozta. Az így
kialakult együttest sikerült keretbe foglalni. Két faragott vöröskõ oszloppal és
az ezt összekötõ kovácsolt díszlánccal. A köveket ugyancsak Bartl Kálmán
faragta, Szabó László barátommal helyeztük el, majd a díszláncot a budatavai
kovácsmesterek, Mészáros S., Bíró J. készítették és helyezték el.

Még egyszer köszönet a segítségükért. Kérem, tekintsék meg és vigyázzák
dísztárgyainkat! Majbó Gábor

akadályokat. A piknik-asztal nagyon szép és szemnek szájnak kívánatos volt,
a készítõ családtagok jó ízlését dicsérte.

Egyesületünk fiataljai 80 cm magasságon mérték össze erejüket, de
egyikõjüknek sem sikerült hiba nélkül teljesíteni, így teljes holtversenyt kel-

lett hirdetni. A Kelet-Balaton Kupa magasugrató viadalra 18 lovas jelentkezett
elõzetesen. Sajnos a 3 napos esõ többségüket elriasztotta, hisz nem tudhatták,
hogy teljesen veszélytelen pályán mérhetik össze tudásukat. Így négy lovas
hat lóval kezdte meg a küzdelmet. Rövid, de igen színvonalas versenyben 175
cm-es magasságot átugorva szerezte meg az elsõ helyet Maszlag Ilona, a
Sóshegyi Lovasudvar (Balatonkenese) versenyzõje Nimród nyergében.
Második lett Cseresnyés László, a Vitál Sport Klub (Szentgál) versenyzõje
Astor nyergében 165 cm-t ugorva. Harmadik helyezett  Maszlag Ilona Arad-
Zavaros nyergében szintén 165 cm-t teljesítve, Nagy közönségsikert aratott
Sás Attila Tapolcáról Molli nyergében aki a 165 cm-t a versenyben elhibázta,
de versenyen kívüli kísérletével igen magasan megugrotta.

Aki végigélvezte a délutánt, biztos jól szórakozott. A gyermekek és a bátrabb
felnõttek is lóra, illetve hintóra ülhettek a bemutatók után. Jó hangulatban vet-
tünk egymástól búcsút, hogy veletek (és mindenkivel) jövõre ugyanitt...

(Felvételünkön Cseresznyés László Astor nyergében a 165 cm felé...)
Szentesi István
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Hurrá, nyaralunk!
Gyermekként megfogadtam, hogyha egyszer nagy leszek, gondosan tartózkod-

ni fogok minden olyan emlékezéstõl, amely távolba veszõ ifjúságom szereplõit
igyekszik piedesztálra emelni az ifjabb generáció elõtt. Felnõttem, a fogadalom óta
sok év telt el. Nem volt késztetésem arra, hogy „Bezzeg az én idõmben...” dör-
gedelemmel próbáljak nyomatékot szerezni saját lurkómmal szemben, aki némely
szituációban minden eszközt kijátszott
már a kezembõl. 

Ma gyakran haragszunk a gyer-
mekekre, hogy vadabbak, öntudato-
sabbak, zabolázhatatlanabbak, mint mi
voltunk. Haragszunk, hogy olyan
szlengben beszélnek, melyet nehezen
értünk. Hogy nem tudják tisztelni te-
kintélyünket, ami jár nekünk, a felnõttek
jogán. Hogy kalodába szorítanak ben-
nünket az elvárások, a törvények, a fe-
jünkre növõ intézmények, hogy miként
legyünk jó felnõttek, akik képesek az
ifjúságot a helyes irányba terelni. „Szak-
ma” lett a gyermeknevelés. Reméljük, a
szülõi hivatás szakmává válása csak
utópia.  És ebben a kaotikus helyzetben
megfeledkezünk arról, hogy régen sem
volt könnyebb anyáinknak velünk,
csakhogy az akkori felnõttek (szülõk és
pedagógusok is!) sok mindent máshogy
csináltak. 

Akkor valahogyan minden olyan ösztönös volt. Mi is júniusban kaptuk meg a
bizonyítványt, mi is megkezdtük a visszaszámlálást a táblán a vakáció betûivel, mi
is sutba hajítottuk nyárra a táskát... De nekünk volt valami olyan, ami ma már csak
keveseknek. Táborba utaztunk. Gyakran több hétre is. Hol vándortáborba, hol
jutalomtáborba Csillebércre, hol csak osztálytáborba. Szóval táboroztunk és
gyûjtögettük az élményeket a közösségi együttlétrõl, ahol az értéket nem csupán a
matematika ötös jelentette már, hanem a lelemény, hogy a patakon ki tud szárazon
átkelni, az ügyesség, hogy ki képes használható nyársat faragni és ki az, aki meg-
találja a hazafelé vezetõ utat, ha végleg eltévedtünk a kiránduláson.

A fenti visszaemlékezés megtörte a fogadalmamat és elõcsalta az egykor fenn-
tartással kezelt mondatot: Bezzeg az én idõmben... rengeteg tábor volt! Bezzeg az
én idõben mindenki táborozhatott... Mentségemre legyen, hogy ez a bezzeg nem
saját generációm egykori gyermek-énjének különbségét hirdeti a mai gyerekeké-
vel szemben, hanem tiszteletadást jelent egykori tanárainknak. Tábori élményeim
felidézése helyett Elem Klimov „Hurrá, nyaralunk!” címû, 60-as években készült
filmjére szeretnék utalni. Az Artyek úttörõtáborban kifigurázott napokra, amely-
ben Kosztya Inocskin semmivel sem angyalibb gyermek a mai világ vásottnak tar-
tott lurkóinál. És mégis táborozott. Persze hazaküldték rossz magaviselete miatt,
de a gyermeki lelemény és összetartás még ezen a nehézségen is felülkerekedik. 

Ma csak keveseknek jut ilyen élmény. A piaci alapon szervezett táborok, csalá-
di nyaralások egy vékony réteg kiváltságává váltak. Az iskola saját nyári prog-
ramokat már nem kínál. És mi látjuk, hogy a gyermekek csellengenek, unatkoz-
nak, ülnek a TV, DVD elõtt egész álló nap. Persze léteznek könyvek: Verne, vagy
ma már inkább Rowling Harry Potterje, de valljuk meg, egy egész nyár kitöltésére
õk is kevesek. 

Hat évvel ezelõtt munkatársaimmal a Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálatnál úgy gondoltuk, hogy tudunk változtatni ezen a helyzeten. Akkor még
nagyon „zöldfülûek” voltunk és nem szembesültünk vele, hogy legjobb szándékunk
és elszánt tenni akarásunk ellenére is csak a jelentkezõk töredékét tudjuk táborba
vinni. 2000. év nyarától több mint 200 gyermeket táboroztattunk napközis táborban
és bentlakásos táborokban Balatoncsicsón, Döbröcén, Vinyén, Békésszent-
andráson. A nyolc tábori turnust pályázati forrásokból, adományozók támogatásá-
val tudtuk megvalósítani. Télen pályáztunk, nyáron nyaraltunk. Nem gyõzök hálás
lenni munkatársaimnak, akiket a lelkesedés fûtött és jutalmuk a gyermekek öröme
és szülõk hálája volt. Akik a szabadidejüket áldozták. Nem túlóráztak, nem vezetõi
utasítást teljesítettek, csak félretették a szakmát, úgy, mint a régiek és munkájukat
hivatásnak tekintették.

Szeretném megköszönni ezúton is szponzoraink támogatását. Ezek az
adományok biztosították, hogy a családok, gyermekek a táborokat vagy térítés-
mentesen, vagy a bekerülési díj legfeljebb 20%-áért tudták igénybe venni. A
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat (ma: Balatonalmádi Szociális Alapszol-
gáltatási Központ) 2000-2005. évi táborainak támogatói: ESzCsM, IszCsM,
Veszprém Megyei Önkormányzat közgyûlésének szociális bizottsága és oktatási,
ifjúsági és sportbizottsága, Veszprém Megyei Közgyûlés Csolnoky F. Kórház-
Rendelõintézet, Irányított betegellátási modellprogramja, Balatonalmádi Város
Önkormányzatának képviselõ-testülete, valamint Becker és Fiai Sugárút Bt., Virág
étterem, Kéznyújtás. Érted Közhasznú Alapítvány.

Bízom benne, hogy támogatóink köre bõvül és jövõre még több rászoruló gyer-
mek mesélhet az élményeirõl, amikor õsszel becsengetnek és megkezdõdik az
iskola... Sajtos Ildikó intézményvezetõ

Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ

A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ hagyományainak megfelelõen
korcsoportos bontásban ebben az évben is elsõ turnusban 30 gyermeket táboroztatott.
Táborhelyünk a Keszthelyi-hegység gyöngyszeme, a Kovácsi-hegy lábánál elhe-
lyezkedõ, természeti szépségekben gazdag Döbröce volt. A kicsiny falut összesen 76 fõ
lakja, és minden lakosa nagy vendégszeretettel és barátsággal fogadta a gyermekzsivaj-
tól hangos csapatunkat. 

A táborba az általános iskolák ifjúságvédelmi felelõseinek ajánlásai, illetve a védõnõk
javaslatai alapján hívtuk meg a gyermekeket. Táborunk sajnos még mindig hiánypótló a
város életében, mivel egész éves munkánk során pályázatokkal, támogatók felkutatásával
igyekszünk megteremteni az anyagi hátteret ahhoz, hogy a szociálisan hátrányos helyzetben
nevelkedõ gyermekek minél alacsonyabb térítési díj ellenében juthassanak hozzá magas
színvonalú programhoz. 

Ebben az évben a Veszprém Megyei Önkormányzat Csolnoky Ferenc Kórház-
Rendelõintézet irányított betegellátási modell, Veszprém Megyei Önkormányzat köz-
gyûlésének oktatási, ifjúsági és sport bizottsága, Szabóné Kovács Andrea Virág
Vendéglátó KKT., valamint a Kéznyújtás. Érted Alapítvány támogatása tette lehetõvé,
hogy gyermekenként 6.000 forintért 6 napos színvonalas, teljes ellátást nyújtó táborban
vehettek részt a rászoruló gyermekek. Szomorúan tapasztaltuk azonban, hogy ezt a
csekély összeget sok család nehezen tudta elõteremteni. Évrõl-évre szembesülünk azzal,
hogy táborainkra egyre növekszik az igény, egyre nagyobb a javaslatokban szereplõ
gyermekek létszáma.

A táborszervezés nehézségeit feledtette velünk a sok hálás, csillogó gyermekszem,
és újult erõvel készülünk a július 25-én induló második táborunkra 30 gyermekkel a
Bakonyba. A táborszervezõk 

Ha nyár, akkor tábor!

Mielõtt rátérnék az elsõ nyári hónap eseményeire, ejtek pár szót egy régebbi ren-
dezvényrõl. 

Az egyesület hagyományos házi versenyét május 21-én tartotta meg. A horgászok
szép idõben mérhették össze horgásztudásukat. Bár a verseny végére kicsit felerõsödött
a szél, de ez nem vette el a versenyzõk kedvét a horgászattól. A rendezvényen 16 fel-
nõtt versenyzõ indult, akik csónakból tették próbára szerencséjüket. A stégen 6 gyer-
mekversenyzõ foglalt helyet. A versenyzõket nyugdíjas, felnõtt és gyermek
kategóriában díjazták. 

Nyugdíjas: 1. Raffai Béla – 1750 g, 2. Hoczik Gyula – 750 g., 3. Szenthe László – 550 g.
Felnõtt: 1. Németh István – 1000 g., 2. Antal János – 950 g., 3. Fáskerti István – 900 g.
Gyermek: 1. Herczeg Erzsébet – 950 g., 2. Keszey Gergõ – 900 g., 3. Rácz Richárd – 850 g. 

Mint az már megszokott, a június a balatoni évadnyitó horgászversennyel indult,
melyet a Négyméteres partszakaszon rendeztek meg 4-én. A versenyen majdnem
harminc,  három fõs csapat mérte össze tudását. Gyönyörû napos, meleg idõben
próbálták a résztvevõk kapásra bírni a halakat, de azok nem szívesen vették fel a
felkínált csalikat. A kevés hal ellenére a részvevõk nagyon jól szórakoztak, mindenki
jól érezte magát. Aki éppen nem horgászott, a füves területen felállított sátorban olthat-
ta szomját, beszélgethetett sporttársaival. A verseny végén a jelenlévõ horgászok jóízû
gulyással csillapíthatták éhségüket.

A mérlegelés után az öt legjobb csapat értékes díjakat kapott.  1. Póczik – 2040 g.,
2. Veszprém Vidéki HE – 1880 g., 3. Nitrokémia HE – 1380 g., 4. Herczeg család – 920
g., 5. Veszprémi Tûzoltók II. – 740 g. Különdíj járt az egyénileg legeredményesebb
horgásznak (Lõre Vendel), a legjobb gyermek csapatnak (Györgyi Dénes Iskola csapa-
ta) és a legjobb nõi versenyzõnek (Herczeg Lászlóné). A gyõzteseknek gratulálok!

Sajnos nem csak a versenyen, de az egész hónapban nem voltak étvágyuknál a halak.
Több barátom, horgászismerõsöm is panaszkodott, hogy nem megy a hal, nem eszik a
ponty. Akik a nádban etetnek és sok szabadidejük van kiülni, fogtak néhány méretes
tükröst, de csak nagyon keveseknek adatott meg ez a szerencse. Reméljük a következõ
hónapokban az idõjárás se lesz ennyire változékony, mint az elmúlt idõszakban, és talán
ez majd meghozza a halak étvágyát is.

Számfira Balázs

Almádi horgásznapló

József Attila Altató címû szép versét nem azért vettem elõ, hogy elemezzem. Nem. Csupán
az aludj igealak  kapcsán szeretnék rámutatni nyelvünk egyik érdekességére: az ikes ragozásá-
nak szabályai és gyakorlati alkalmazásuk között – olykor – mutatkozó különbségekre.

Bemutatom elõbb a szabályt (nem árt az ismétlés) egy ikes ige – alszik – ragozásá-
val. Kijelentõ mód: én alszom, te alszol, õ alszik. Feltételes mód: én aludjam, te alud-
jál, õ aludjék.

József Attila ne tudta volna a szabályt? Dehogynem! Ám azt is tudta, hogy a gyakor-
latban milyen keveredés tapasztalható az ikes és az iktelen igék ragozásában; mennyire
eltér/het/ a szabálytól a gyakorlat. Hiszen éppen a kiválasztott igénk feltételes módjában
sokkal inkább azt mondjuk: én aludnék, õ aludna; és a felszólító módjában: én aludjak,
te aludj, õ aludjon!

De van egy sereg más igénk is, ami nem viselkedik szabályosan. Nézzük meg az
iktelen igék ragozásának a szabályát. Kijelentõ mód: én adok, te adsz, õ ad.

Megfigyelhettük, hogy az ikes igék kijelentõ mód, egyes szám 2. személyében „I”
ragot kapott (alszol), az iktelen ige pedig „sz”-et (adsz).

Most jön a keveredés! Ikes igék: lakik, álmodik, megjelenik..., mégsem az „I” ragot
illesztjük hozzájuk, amikor azt mondjuk, te laksz, te álmodsz, te megjelensz...

De van ellenpélda is! Iktelen igék: ás, vesz, fõz... Ezek viszont az ikes igéket illetõ
ragot veszik fel, amikor „I” ragot illesztünk hozzájuk: te ásol, te veszel, te fõzöl.

Maguk a szabályok is változnak, miként azt a gyakorlat kiköveteli. Ma már nem
mondjuk azt, hogy én innám, õ innék egy pohár vizet, hanem így: én innék, õ inna. (Az
innám, innék alakot a tárgyas ragozásra használjuk: én meginnám a bort is, ill. innék én,
inna õ, ha lenne mit.)

Ez a keveredés nem új keletû, de egyre gyakoribb. Grétsy László így ír errõl: az ikes
ragozás még nem tûnt ugyan el, de már visszavonulóban, sõt, mit kerteljek, pusztulóban van.

Láng Miklós

Anyanyelvi rovat

„Aludj el szépen, kis Balázs”

„Karógörbítõ klub”
Nyári pótvizsga-felkészítõ foglalkozások igény szerinti tárgyakból stressz-

mentesen, ingyenesen, általános iskolások részére.  Jelentkezés, egyeztetés:
Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ, Biró Zoltán, 430-274.
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Benne vagyunk a nyaralás lázában, alig várjuk, hogy kicsit kiszakadjunk
megszokott környezetünkbõl, s átadjuk magunkat az édes semmittevésnek. Mégis
érdemes néhány jó tanácsot megfogadni. 

Napozni csak a kora délelõtti és késõ délutáni órákban tanácsos! A hirtelen
napozás bõrgyulladást, másodfokú égést produkálhat. Az ultraibolya sugarak
rákkeltõ hatásúak, a bõr korai öregedését, különbözõ foltokat, szembetegségeket,
az immunrendszer gyengülését okozhatják. Fontos a fényvédõ krémek használata,
melyet a napozás elõtt fél órával célszerû a bõrünkre kenni, hogy kellõképpen
kifejthessék hatásukat. Minél világosabb a bõr, annál nagyobb faktorszámú kenõ-
csöt használjunk. Napozás után ajánlatos vitamingazdag és hidratáló testápoló
használata. Óvatosan napozzanak a magas vérnyomásban, szív-, tüdõ-, pajzsmirigy-
betegségben szenvedõ betegek! Némely gyógyszer ugyancsak érzékennyé tesz a
fényre: pl. a nyugtatók, altatók, görcsoldók, antibiotikumok, szulfonamidok.

Könnyû, természetes anyagból készült ruházatot viseljünk. Lábbelink is legyen
szellõs, hisz a zárt tornacipõ jobban elõsegíti a gombás fertõzés elterjedését. A
talpon lévõ bõrkeményedések, berepedezések és a gombás bõr jó behatolási kapu
a különféle baktériumok számára, így akár orbáncot idézhet elõ. Uszodában,
fürdõkben mindig hordjunk papucsot. Bõrünket, a hajlatokat is töröljük szárazra a
gombás fertõzés megelõzése érdekében.

Erdõs, ligetes területen célszerû kullancs-riasztóval bekenni bõrünket. A kul-
lancsot hirtelen, csipesszel távolítsuk el, ne használjunk kenõcsöt.

Kánikulában napi 2-3 l vizet is veszíthet szervezetünk a bõrünkön keresztül,
ezért nagyon fontos a folyadékbevitel (langyos tea, szénsavmentes ásványvíz).

Felhevült testtel vízbe ugrani életveszélyes!
Allergiások frissen kaszált fûben ne heverésszenek, a füvek pollen anyaga

kötõhártya gyulladást okozhat.
Mosatlan gyümölcsöt ne fogyasszunk!
A nagy melegben gyorsan romlik a hús, tojás, tejtartalmú étel, gyakoribb a szal-

monella-fertõzés, ételmérgezés! Mindig forraljuk fel az ételeket, ne csak melegít-
sük! A tojás héját mossuk meg, mielõtt feltörnénk, nyersen ne fogyasszuk! Az ételt
csak addig tartsuk szabadon, amíg étkezünk, utána takarjuk le és tegyük hûtõbe!
A felengedett ételt soha ne fagyasszuk le újra. 

Utazáskor a hosszú ideig tartó ülés vénás trombózist idézhet elõ. Fokozottabb
veszélynek vannak kitéve a visszér betegek, viseljenek rugalmas pólyát, vagy
harisnyát. Utazás közben mozgassuk a lábfejünket, lábujjainkat, szálljunk ki több-
ször, vagy idõnként álljunk fel. 

Ha odafigyelünk a veszélyforrásokra, nem érhet baj bennünket. Kívánok min-
den olvasónak kellemes nyaralást, jó pihenést!

Kállai Tünde
városi vezetõ védõnõ

Egészségmozaik

A nyár veszélyei

Morzsák a világból
Ezzel a címmel nyílt meg június közepén Novák László Almádiban élõ ter-

mészetfotós képkiállítása a Pannónia Kulturális Központ nagytermében.
Akkora morzsák ezek, hogy mindegyik megakadna az ember torkán, ha le kel-

lene nyelnie – utalt a világ legkülönbözõbb távoli országaiban készült felvételekre
megnyitóbeszédében dr. Kalotás Zsolt természetfotós. A ’89 óta városunkban élõ
Novák László gyermekkorától „bolondul” a madarakért, azonban a tavalyi kiál-
lítás után ezúttal nem kedvenc témájának alkotásait mutatta be az itthoni közön-
ségnek, hanem egzotikus országokban készült természet- és életképeket, valamint
épületegyütteseket, embereket ábrázoló mûvészi felvételeket válogatott össze. A
fotós küldetésének tekinti, hogy elültesse a természet szeretetének csíráit az arra
fogékony emberekben, mert számára szent a természet, amely mindenek felett áll
csakúgy, mint egy mélyen vallásos ember számára Isten. Szerinte „sötéten lát az,
aki a természetfotós objektívén keresztül szemléli a világot”, jóval több alázattal
kellene lennie az emberiségnek a természettel szemben.

A kiállítás megnyitója után Novák László A tányérajkúak földjén címmel
élvezetes diaképes beszámolót tartott a közönségnek télvégi etiópiai útjának
kalandjairól. A természetfotós „lecsillapodott” embernek tartja magát, úti céljai
ennek ellenére nem hétköznapiak. Legutóbb törzseket szeretett volna fotózni, ezért
tett meg közel egy hónap alatt 3000 kilométert harmadmagával Etiópiában. Ebben
a közép-kelet-afrikai országban az emberek még nem függetlenítették magukat a
természettõl, így számtalan nehézséggel kellett szembenéznie a fotósoknak.
Semmiképpen sem vihették magukkal búbánatukat, pesszimizmusukat egy olyan
országba, ahol nem „életbiztosítás” az utazgatás. Végül elérték céljukat, hiszen
lefényképezhették (és bemutathatták az itthoni közönségnek) azokat a bennszülöt-
teket, akik a mai napig egy koronggal nyújtják meg alsó ajkukat egy régi barbár
szokást követve. A gusztustalan hagyomány a rabszolgatartás idejébõl maradt
meg, amikor eltorzították a nõk arcát, hogy elkerüljék elhurcolásukat.

A kiállítás-megnyitón jelenlévõk azt is megtudhatták, hogy a számos rangos
elismerés után Novák László elsõ helyezést ért el a BBC idei természetfotó-
pályázatának növény kategóriájában. A díjnyertes felvétel a Répce kiáradt vízében
álló tavaszi tõzikét örökít meg a vízfelületen tükrözõdõ erdõvel. A „ter-
mészetfotósok Oscar-díjának” is nevezhetõ elismerés egyik kategóriájában sem
nyert még eddig díjat magyar alkotó, így méltán lehet büszke Novák Lászlóra a
hazai szakmai és mûélvezõ közönség egyaránt. A természetfotós bevallása szerint
kizárólag magának készíti képeit, de valójában nem fényképezne, ha nem tudná
megmutatni alkotásait családjának, környezetének. Ez többet jelent számára egy
rangos szakmai elismerésnél is. Józsa Péter

„Senki nem tud olyan keveset, hogy ne taníthatna másokat. Senki nem tud
olyan sokat, hogy ne tanulhatna másoktól.” (Daniel Reyes)

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Pedagógusok!
Nanga Parbat, ezt a beszédes nevet kapta a Himalája egyik legmagasabb

csúcsa Pakisztánban. Hegymászók százai próbálkoztak vele, hiába. Ám végül
az ember, aki gondolkodni, tervezni és céltudatosan haladni is képes, ezt a
hegycsúcsot is meghódította. Ettõl kezdve a Nanga Parbat – a hegy csúcsa már
nem ismeretlen terület számunkra.

Nanga Parbat – nyugodtan nevezhetnénk így a mindenkori tanuló ifjúságot
is. Nemcsak a saját, jelenlegi diákokat, vagy volt diákjainkat, hanem vala-
mennyit, az idõ és tér korlátai nélkül. A diáksereg ugyanis számos pedagógus
képességét, türelmét próbára téve már bizonyította, hogy nem is olyan egy-
szerû pálya a tanároké, tanítóké. Mert bizony nem olyan könnyû megmászni
ezt az elõttünk tornyosuló hegyet.

Nem könnyû, de nem is lehetetlen. Kérdés, hogy hogyan kezdjünk hozzá.
Azt mondják, minden munkához kétféleképpen lehet hozzáállni: minõségi
vagy mennyiségi szemlélettel. A mennyiségi szemlélet gyõz abban az ember-
ben, aki inkább felfut nyolc dombra, de a nagy hegyeket elkerüli. A minõsé-
gi szemlélettel dolgozó ember pedig tervet készít, útnak indul és célhoz ér,
akár a legmagasabb csúcsra is, csak idõ kérdése. Mivel már sok gyermeket
tanítottunk, Önök jelenleg is tanítanak, a felületes szemlélõ azt gondolhatná:
a pedagógus a mennyiségek embere. De mi tudjuk, ebben a hivatásban –
csakúgy, mint az összes többiben – a minõség számít.

„Keress olyan mestert, akinek szelleme világos, tudása nagy és szíve jó!” Ezt
a gondolatot Al-Ghazali neves arab filozófus hagyta ránk.  Ez a gondolat rö-
viden összefoglalja mindazokat a tulajdonságokat, melyek a tanárt tanárrá, a
pedagógust pedagógussá teszik.

Ebbõl is látszik, hogy milyen nehéz mesterség, milyen komoly feladat, milyen
életre szóló hivatás ez a pálya. A pedagógus nagy dolgokra, egyesek szerint a
legnagyobbra vállalkozik, amikor a fiatalokat tudásra, szívbéli jóságra tanítja,
miközben tudását megosztja velük és a mindennapokban példaként áll elõttük.

Tudjuk jól, hogy nincs még egy munka, ahol ennyi kudarc, hiábavaló
erõfeszítés, de megannyi siker, kellemes és kellemetlen meglepetés éri az
embert naponta. Nincs még egy munka, ahol ilyen nagy hatása lehet egy-egy
jó – vagy jókor kimondott - szónak. Nincs munka, amely ennyi azonnali si-
kerrel kecsegtet, és nincs egyetlen munka sem, amelynek a valódi hasznát csak
évek, esetleg évtizedek múlva láthatjuk. De tudjuk jól, hogy nincs szebb hivatás
a tanításnál, mások nevelésénél, oktatásánál. Nincs szebb, mert ez azt az örök
folyamatot jelképezi, hogy az elõttünk élt nemzedékek tudása nem múlik el
hiába, általunk tovább él, terjed, kibontakozik és újabb tudás alapjává válik.

Talán senki elõtt sem kanyarog annyi ismeretlen ösvény, mint a pedagógu-
sok elõtt, ahol a gyermeklelkek útvesztõjében eligazodni csak nagy türelem-
mel, kitartással és elszántsággal lehet. A pedagógus munkája a csendes esõhöz
hasonlítható. A csendes esõ, amely jó sokáig tart, áztatja a földbenmegbújó
magokat. Azok magukba szívják a nedvességeket, és késõbb – akár szárazság
idején is – képesek termõre fordulni. 

A mai ünnepnapon ezt a megfeszített munkát szeretném megköszönni
Önöknek, magam és Balatonalmádi város önkormányzata nevében. Hiszen
mindannyian ki vagyunk téve nemcsak a Himalája csúcsán, hanem a meredek
hegyoldalakon is az idõjárás viszontagságainak.  Valamennyien kapkodunk
levegõ után a nagy magasságokban, mindegyikünknek feltöri egy kicsit a
bakancs a lábát, és egyikünknek sem könnyû a hátizsákja bárhol, bármely
területen is dolgozunk. De továbbra is kitûzzük az új és újabb célokat magunk
elé, és nekiállunk ezeket a csúcsokat is meghódítani. Hiszen ezért választot-
tuk egykor a legszebb és egyben legnehezebb hivatást.

A régi igaz bölcsesség szerint a dolgok nem olyanok amilyenek, hanem
olyanok, amilyeneknek megéljük õket. Kívánom, hogy további munkájuk során
sok olyan érdekes eseményt éljenek meg, amelyekre késõbb is szívesen emlékez-
nek. Mindehhez sok erõt, türelmet és kitartást, örömet kívánok, nyugdíjas kol-
légáknak további nyugodt, békés éveket.

Bízom abban, hogy ebben a nagyszerû feladatban mindenki megtalálta vagy
megtalálja mindazt, ami egy sikeres, boldog élethez szükséges.

Pedagógus nap alkalmából tisztelettel köszöntöm Önöket, a teremben ülõ
tanáraimat, óvónõimet, valamennyi volt és jelenlegi tanítványuk nevében is.
Köszönöm, hogy meghallgattak. Hoffmann Gyöngyi

képviselõ

Pedagógusnapi köszöntõ
Elhangzott a városi ünnepségen
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Süssünk-fõzzünk!
- Öhlmann Ági rovata -

ALMÁDI NYÁRI FESZTIVÁL
KIEMELT JÚLIUSI PROGRAMOK

2005. július 8-10: A BALATONI KAPUNYITÓ HÉTVÉGÉJE 

Július 8. péntek, 19 óra - Moen Brass – Norvégia  - Norvég fúvószenekar
jubileumi körútja – Balatonalmádi - Vendég: Sárvár Város Fúvószenekar -
Öregpark – Zenepavilon 

Július 8. péntek 21 óra - Janakis Görög Show - Sztárvendég: NAGY
EDMOND

Helyszín: Sportpálya - Jegyárak: felnõtt 1.500 Ft, diák, nyugdíjas 1.000 Ft.
A jegyek elõvételben július 1-tõl megvásárolhatók a Pannónia portáján.

Július 9. szombat 19 óra - Népzene és néptánc - Fellép az APTE táncegylet
– mûvészeti vezetõ: Kovács Norbert „Cimbi” - Szervezõ: Pannónia Kulturális
Központ és Könyvtár. Sportpálya 

2005. július 15-17: SZÓRAKOZÁS HÉTVÉGÉJE

Július 15. péntek, 17 óra - Labirintus – Magyar Festõk Társaságának
országos tárlatának megnyitója - Közremûködik Mester Sándor, gitár-
mûvész. - Városháza, Padlásgaléria - A kiállítás megtekinthetõ augusztus 8-ig,
hétköznap 10-17 óráig. 

Július 15. péntek, 18 óra - Almádi Séták – Ismerjük meg városunkat!
Információ: Pannónia Könyvtár – 88/438-956

Július 16. szombat 16.30 óra - A papírmerítés fortélyai – kézmûves ját-
szóház

Szervezõ: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár - Wesselényi strand,
Keleti kapu. 

Július 16. szombat, 18 óra - A brémai muzsikusok c. vásári bábkomédia
a Gabalyda Bábszínház elõadásában - Szervezõ: Pannónia Kulturális Központ
és Könyvtár - Wesselényi strand, Keleti kapu. 

Július 17. vasárnap, 19 óra - Tappancs – zenés meseszínház kicsiknek és
nagyoknak - Wesselényi Strand, keleti kapu - Belépõ 500 Ft. (Elõvételben a
rendezvény elõtti héten a Pannóniában megvásárolható!) Információ: Jóföldi
Attila – 30/202-78-52.

2005. július 22-24: KELETTÕL NYUGATIG – VILÁGZENEI
HÉTVÉGE 

Július 22. péntek 21 óra - Vodku v glotku koncert - Orosz-zsidó kocsmazene
- Wesselényi Strand, keleti kapu - Jegyárak: felnõtt: 1.200 Ft, diák, nyugdíjas:
800 Ft - A jegyek elõvételben július 10-tõl megvásárolhatók a Pannónia
portáján. 

Július 23. szombat 21 óra - Shannon.hu koncertje - Kelta energikusok ír
sztepptáncosokkal és Karácsony James-szel (LGT-tag) kiegészülve -
Wesselényi Strand, keleti kapu - Jegyárak:  felnõtt: 1.500 Ft, diák, nyugdíjas:
1.000 Ft - A jegyek elõvételben július 10-tõl megvásárolhatók a Pannónia
portáján. 

Július 24. vasárnap 21 óra - Agostones – World Music Concerts - Magyar
jazz world 

Helyszín: Wesselényi Strand – keleti kapu - Jegyárak: felnõtt: 1.200 Ft,
diák, nyugdíjas: 800 Ft - A jegyek elõvételben július 10-tõl megvásárolhatók
a Pannónia portáján. 

2005. július 28-31. - ALMÁDI NAPOK 2005.
- Helyszín: Wesselényi strand keleti kapujánál felállított szabadtéri szín-

pad

Július 28. csütörtök, 18 óra  - Megnyitó - Galambröptetés a Balatonalmádi
Galambtenyésztõ Egyesület támogatásával - Fellépõk: Bemutatkoznak a
kistérségi települések

Pannónia Balett Csoportja, a franciaországi Carcassone város balett cso-
portja - 20 óra - Irigy Hónaljmirigy mûsora - 21 óra - Winkler Kapelle
(Eggenfelden – Németország) koncertje 

Július 29. péntek, 18 óra - Hóri Horog, avagy a Hórihorgas Kompánia -
Gólyalábas, maszkos tûzfújó, tûznyelõ, zászlóforgató, mutatványos utcaszín-
házi produkció - 19 óra - Középkori bajvívó bemutató a Mathias Rex Egyesület
bajvívóinak elõadásában - 20 óra - Franciaországi Carcassone város balett
csoportjának fellépése - 20.30 óra - Nyári esti operett varázs - Jelmezes operett
mûsor az Adrianus Színpad elõadásában 

Július 30. szombat, 18 órától estig - Kézmûves játszóház kicsiknek és
nagyoknak

20 óra - Fõszerepben a humor! - Mini és Maxi elõadása - 21 óra - a fran-
ciaországi Carcassone város balett csoportjának fellépése - 21.30 óra -
Winkler Kapelle (Eggenfelden – Németország) koncertje.

Július 31. vasárnap, 19 óra - Acro Dance Rock&Roll SE fellépése - 19.30
óra - Franciaországi Carcassone város balett csoportjának fellépése - 20 óra
- Afro-Karibi Est kubai és ghánai táncosokkal, valamint afrikai ételkóstolóval.

Ribizlis a nyár kedvence
Tészta: 40 dkg liszt, 28 dkg Ráma, 4 tojás sárgája, 2 e.kanál cukor. Össze-

gyúrom. Egy gáztepsit kizsírozok, majd kibélelem a tésztával. 8 tojás fehérjét
keményre verek, gõz fölé teszem és 40 dkg cukorral addig verem, míg egészen
kemény lesz. Akkor jó, ha a habverõt felfelé tartom és nem folyik le a hab.
Egy 8 dl-es befõttes üveget megtöltök ribizlivel, lecsumázom, megmosom,
lecsepegtetem a vizet, majd a habba keverem óvatosan. A tésztát egy picit
elõsütöm és ráterítem a ribizlis habot. A sütõbe teszem. A sütõ ajtót fakanál-
lal kitámasztom, kb. egy újnyi rés lesz. A gázt teljesen takarékra állítom.
Addig szárítom, míg a hab teteje kezd keményedni. Maradjon fehér! Akkor
elzárom a sütõt, becsukom az ajtót és a sütõben hagyom kihûlni a tésztát.
Vízbe mártott késsel felkockázom.

Többen kérdezték a vadashoz illõ gombócokat. Leírom, én hogyan
készítem.

Zsemlegombóc:
Kb. 20 dkg. füstölt szalonnát apró kockára vágok, ropogósra kisütöm. A

zsírt leszûröm és ezen megpirítok 2 db. felkockázott zsemlét. Fél kg. lisztbõl,
sóval, 1 tojással nokedli tésztát készítek. Összekeverem a zsemlével, szalon-
nakockával. Forró sós vízben a gombócokat kifõzöm.

Knédli:
50 dkg. rétesliszt, 1 egész tojás, 3 dkg. megfuttatott élesztõ, diónyi zsír, só,

pici sütõpor. Félórát kelesztem. 2 rudat készítek a tésztából. Konyharuhába
csavarom. Fél óráig fõzöm vízgõzben. Ha kész, felszeletelem. Erre jön a vadas.

Helyesbítés: Az elõzõ számban megjelent „vadlábas” helyesen vaslábas. 

Fizetésemelés
A beosztott belép fõnöke szobájába és rögtön a tárgyra tér:  
- Fõnök, fizetésemelésre van szükségem! El kell mondanom, hogy három

másik cég érdeklõdik irántam! 
- Igen? – kérdi meglepetten a fõnök. – Biztosan a konkurencia... Kik azok? 
- Nos, a Díjbeszedõ, az Elektromos Mûvek és a Telefontársaság. 

Falusi mozi
Az eldugott falucska mozijának pénztárában csörög a telefon. 
– Tessék mondani, mikor kezdõdik az elõadás? 
– Mikorra ér ide?

Találós kérdés
- Mi az, ha két paraszt verekszik a falu határában?
- Tájboksz. 

A hibátlan könyv
Ebéd Széchenyi Istvánnál. Ott volt Deák Ferenc, Pulszky s több más jeles

férfiú. Döbrentei Gábor könyvvel a hóna alatt jelent meg s átnyújtotta
Széchenyinek:

- Az elsõ magyar könyv, amelyben nincs sajtóhiba.
Nagy csodálkozás. Deák azonban kezébe veszi a könyvet és fölolvassa a

címlapot:
- Shakespeare remekei. Döbrentei Gábor ordítása szerint.

Humorzsák
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Június 18-19-én a Mecsek hegységben rendezték az országos középtávú,
valamint az országos váltó bajnokságot. A Herkules Sportegyesületet öt váltó,
az egyéniben pedig 18 versenyzõ  képviselte. A középtávú bajnokságon a
legjobb eredményt Kaszás György érte el, aki szinte önmagát felülmúlva
ezüstérmet szerzett. A férfi 165 kategóriában versenyzõ Komár–Bacsó-
Horváth összetételû váltó Horváth Tivadar nagyszerû futásának köszön-

hetõen szintén második helyet szerzett. A nõi 105 kategóriában a
Csizmadiáné-Némethné-Kaszásné váltónk óriási küzdelemben állt a második
helyért. Kaszásné tetemesnek látszó hátránnyal indult a harmadik váltósza-
kasznak. Az átfutó ponton érte utol riválisát, hatalmas bíztatás mellett a befutó
szakaszon megelõzte, és így ez a váltónk is a dobogó második fokára állhatott
fel. Egyéniben Kaszásné Boa Ágnes és Komár Béláné ötödik, míg Németh
Zsoltné hatodik helye ért bajnoki pontokat. 

Szakosztályunk ezen a hétvégén 23 bajnoki pontot szerzett és a rangsorolt
46 szakosztály versenyében jelenleg a hetedik helyen áll.  

(Megjegyzés: a váltóknál a szám - 105, 125 - a versenyzõk életkor-összegét
jelenti.)

EZÜSTÖS HÉTVÉGE

Tájfutóink sikerei országos
bajnokságokon

A 2004-2005-ös labdarúgó évadban is eredményesen szerepeltek a bala-
tonalmádi serdülõkorú csapatok a Veszprém megyei korosztályos bajnoksá-
gokban. Két korcsoportban, az U 13-as (92-93-ban születettek) és az U 15-ös
(89-91-ben születettek) bajnokságokban mérhették össze tudásukat hétrõl
hétre hasonló korú társaikkal az almádi gyermekek. A fiatalabbak az U 13-as
kiemelt bajnokságban a sikeres tavaszi mérkõzéseknek köszönhetõen az erõs
mezõnyben az ötödik helyen végeztek, ami mindenképpen dicséretes teljesít-
mény. Az idõsebbek a bajnokság során végig a dobogó valamelyik fokán áll-
tak, végül az ezüstérmet sikerült megszerezniük. Mindkét serdülõ csapatnak
gratulálunk, és hasonlóan eredményes folytatást kívánunk.

A 2004-2005. évi U 13-as BSE serdülõ csapat tagjai a fényképfelvételen.
Állnak: Németh Gergõ, Fébert Ádám, Csécsi Miklós, Nánási Ákos, Kovács
Márk, Kovács Marcell, Szép Mátyás, Herendi Patrik, Meiczinger Marcell,
Boros Dávid, Szalai Róbert. Ülnek: Józsa Tamás, Buday András, Gergely
Patrik, Bécsy Dániel, Csepely Dávid, Silye Sándor, Vámos Csaba, Bódi
Ádám.

A 2004-2005. évi U 15-ös BSE serdülõ csapat tagja. Állnak: Horváth
Bence, Szolga Norbert, Donát Máté, Bolla Ádám, Brunner Zsolt, Ács Attila
edzõ, Sárossy Krisztián, Horváth Balázs, Koscsó Ádám. Pandur Attila, Szõczi
Roland. Ülnek: Albrecht Tibor, Pandur Ádám, Kovács Gyula, Heilig András,
Nagy Dániel, Grósz Szilárd, Szolga István, Vajai Dániel, Stiger Ádám, Szabó
Gábriel. (A képrõl Viszt Péter  és Csoknyai Ádám hiányzik.)

Az ezüstérmes váltók.

BSE-sikerek

MOZDULJ, BALATON!

SPORTVERSENYEK A BALATONI
STRANDOKON

Június 18. és augusztus 13. között minden szombaton 13 órától strandrö-
plabda, kispályás foci és tollaslabda versenyek a balatonalmádi
Wesselényi strandon!
Minden szombaton délután aerobic foglalkozás!
A részvétel ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

Lapostetõk és palatetõk
bontás nélküli javítása,

valamint

pincék víz elleni szigetelése
A legkorszerûbb anyagokkal, 10-12 éves garanciával
és referencia munkával, rövid határidõvel vállaljuk.

Telefonon történt egyeztetés után ingyenes helyszíni felmérés.

Tel.: 30/6323-185, 30/3856-957
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Csodálatos napra ébredhettek a Mogyoró utcai óvodások június 3-án. Ez volt az a nap, amikor a nagycsoportosok
elbúcsúztak az óvodától, ugyanakkor utoljára együtt mulathattak közép- és kiscsoportos társaikkal, valamint a
szülõkkel a gyermeknapi játékokon. Az óvoda, hagyományához híven, idén is izgalmas programokkal készült a kicsik
„nagy“ napjára. A gyönyörû napsütéses napon, a színes léggömbökkel és szalagokkal feldíszített udvaron a gyermekek,
mint valami meseváros apró lakói futkostak a szélrózsa minden irányába ki-ki a kedvenc játékához és a verseny szín-
helyéhez. A csokoládéevõ- és szörpivó versenyt, alagúton átbújást, gyöngyfûzést kétségkívül a szülõi háton való
lovagolás versenye ûberelte, amelybe szép számú szülõ-lurkó páros nevezett.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az óvónõknek, hogy megteremtették ezt a minden résztvevõ számára kedves
napot, és külön szeretnének köszönetet mondani a nagycsoportosok szülei a három éves kitartó munkáért.

Szülõk

Gyermeknapi mulatság Ismét
Ki nyer ma?
A Magyar Rádió népszerû játéka

a tavalyi sikerre való tekintettel az
idén ismét városunkból jelentkezik.
Köszönet illeti a képviselõ-testület
tagjait, akik képviselõi keretükbõl
állták a közvetítés költségeit.

Örömmel tudatjuk a komolyzenei
fejtörõt kedvelõkkel, hogy július 29-én,
pénteken 12 óra 40 perckor a Buda-
tava Strand ad helyet a 10 perces
játéknak. Kérjük a játékra jelent-
kezõket, hogy az adás elõtt 1 órával
jelenjenek meg a helyszínen. Jelent-
kezni folyamatosan a 438-820-as tele-
fonszámon lehet. A mûsor a Kossuth
Rádió frekvenciáin a Déli Krónika
után is figyelemmel kísérhetõ lesz.

Minden érdeklõdõt szeretettel
várnak a Budatava Strand dolgozói.

Dér András

Hirdetmény
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom a t. lakosságot,

hogy 2005. július 1-tõl megkezd-
jük a villanyórák és a gázórák
éves leolvasását. Kérjük, hogy
ezen mérõk leolvasását a fo-
gyasztók tegyék lehetõvé.

Aki nem tartózkodik a fo-
gyasztási helyen a megadott
idõben, azok a következõ tele-
fonszámon a fogyasztási mérõk
állásait a pontos gyári-számmal
együtt a hét bármelyik napján
közölhetik. Tel.: 06-30/685-02-52.
Vezetékes telefonon naponta 17
óra után 06-88/240-117.

Tisztelettel és köszönettel:
Galambos Istvánné leolvasó

KÖZLEMÉNY

2005. június 27-én a FIDESZ-
MAGYAR POLGÁRI SZÖVET-
SÉG balatonalmádi csoportja tiszt-
újító közgyûlésén megválasztotta
elnökségét. Elnök: Keszey János.
Alelnökök: Gergely Adrienne, Jusztin
Antalné, Varga Árpád. 

A Szövetséghez való csatlakozás-
sal kapcsolatban bizalommal fordul-
hatnak az elnökség tagjaihoz, vala-
mint Bagoly Szabolcshoz (B.almádi,
Baross u. 27/A).

(Tervezett program.)

Péntek: 730 órakor indulás a vörösberényi Posta elõtti térrõl, 

930 Gyugyon az Árpád-kori templom megtekintése, 

12 órakor ebéd, 

14 órától Kisberény, Buzsák nevezetességeinek, valamint Pusztaberényben a ménes és a fácán-

nevelõtelep megtekintése. Este vacsorával egybekötött borkóstoló a Lengyeltóti hegyközség

jóvoltából.

Szombat: 730 órakor reggeli, 8 órától Õsmagyar tábor 

13 óráig lovaglással, íjászat, stb. 

10 órától Törzsi Tanács a jurta sátorban, 

12 órától ebéd, 15 órától bemutatkozik Kisberény és környéke (Pogányvölgy), 

18 órától bál, 

20 órától hazaindulás.

Részvételi díj: 1800 Ft. (péntek ebéd, szombat reggeli, ebéd, + szállás).

Jelentkezés és bõvebb tájékoztatás a Vörösberényi kultúrházban hétköznap délutánonként 16-19 óra között.

T: 431-353, vagy a 70/2030-269-es számon.

Berényiek X. Országos
Találkozója Kisberényben

2005. augusztus 5-6., (péntek-szombat)
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SZEREZZEN JOGOSÍTVÁNYT HELYBEN
Az 1. sz. Gépjármûvezetõ-képzõ Munkaközösség

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

INTENZÍV DIÁKTANFOLYAM:
2005. július 5. (kedd) 17 óra

Következõ tanfolyam: 2005. július 25. (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

A szociális alapszolgáltatási központ idõsek klubjának 2005. július havi mûsora:
Július 5., kedd, 10 óra - gyógypedikûr Sanda Ágnessal. Idõpont egyeztetés és
helyszín: Idõsek klubja. 
Július 6, szerda, 14 óra - Grúber Sándor rendõr alezredes rendõrkapitány
elõadása: A nyári idegenforgalom veszélyei.
Július 8., péntek, 9 óra - gyógymasszázs Kissné Eszterrel. Helyszín és idõ-
pontegyeztetés: Idõsek Klubja. 13.30 - Kissné Laár Eszter elõadása:
Természetes gyógymódok, gyógynövények és termékek hatása az egészségre.
Az elõadás helye: Idõsek Klubja.
Júlis 12., kedd, 14 óra - Házi rejtvényfejtõ verseny. Helyszín: Idõsek Klubja.
Július 14., csütörtök - Autóbuszos kirándulás: Balatonalmádi–Dombó-
vár–Gunaras–Kocsola-Balatonalmádi. Indulás: 7.30-kor az Idõsek Klubja elõl.
Július 19., kedd, 14 óra - Schildmayer Ferenc elõadása: Balatonalmádi
település története. Idõsek Klubja. 
Júliús 21., csütörtök, 14 óra - nosztalgia jegyében filmvetítés. Helyszín:
Idõsek Klubja.
Júliús 27., szerda, 14 óra - klubdélután. Idõsek Klubja.

Idõsek klubja: július

Július hónapban a klub ének és tánc csoportja a városi mûsor szerint lép fel.
28-án kirándulás GYÕRBE, ahol városnézés, fürdés. Indulás a berényi

posta elõl 7.30-kor. Jelentkezés szerdai napokon 16-17 h-ig a klubban.
30-án hagyományos BÚCSÚI BÁL 20 h-tól a berényi mûvelõdési házban.

A Vörösberényi Nyugdíjas
Klub júliusban

Cégautó-adó magáncélú használatával kapcsolatban az adóellenõrzések többször tártak
fel hiányosságokat. A társaságok tulajdonában lévõ személygépkocsikat vezetõik, munkatár-
saik legtöbb esetben magáncélra is használják, ennek ellenére cégautó adót nem fizetnek, a
cégek a hivatali gépkocsik magáncélú használatát nem szabályozzák. A kiállított
menetlevelek látszólag hivatalos utakat tartalmaznak, azonban azoknak az egyéb dokumen-
tumokkal való összevetése során ellentmondások tapasztalhatóak. (A tankolási helyek és
idõpontok alapján a dolgozók a náluk lévõ autókat ünnepnapokon és szabadságuk idején is
használják, a gépkocsik olyan helyen tankolnak, amely a menetlevélen nem szerepel, vagy a
menetlevélen szereplõ útvonalon kívül esik.) Ezekben az esetekben a revízió a menetleveleket
hiteles dokumentumként nem fogadja el, mivel azok nem a valóságot tükrözik. 

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint magáncélú használat, különösen ha
a személygépkocsit a körülményekbõl (szabályzat, szerzõdés, útnyilvántartás stb.) megál-
lapíthatóan magánszemély akár állandó, akár eseti jelleggel a személygépkocsi egyéb
használatától függetlenül személyes céljaira használja. Természetbeni juttatásnak minõsül
a kifizetõ belföldi forgalmi engedéllyel és rendszámmal ellátott személygépkocsija
magáncélú használatára tekintettel keletkezett jövedelem. Az adó mértéke a személygép-
kocsi beszerzési árától és beszerzésének idejétõl függ, melyet a kifizetõ fizet meg. A ter-
mészetbeni juttatás után százalékos egészségügyi hozzájárulás, valamint munkaadói
járulék fizetendõ. Továbbá nem vonható le az elõzetesen felszámított általános forgalmi
adó a személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához kapcsolódó termékek beszerzése,
szolgáltatások igénybevétele esetén.

Kiutalás elõtti személyi jövedelemadó,
lakáscélú kedvezmény igénybevétele

Az adóellenõrök a 2004. évi személyi jövedelemadó bevallás leadását követõen
elvégzett kiutalás elõtti ellenõrzések során jelentõs számú adózónál tettek
lakáscélú hiteltörlesztéshez kapcsolódó adókedvezmény téves igénybevétele miatt
megállapítást.

Többen a lakáscélú kedvezmény mértékét helytelenül határozták meg, használt lakás
vásárlásához kapcsolódó lakáshitel törlesztés után is 40%-os mértékû adókedvezményt
számoltak el annak ellenére, hogy ebben az esetben a kedvezmény mértéke 30 %. Volt
olyan adózó, akinek jövedelme meghaladta a kedvezmény igénybevételére jogosító
összeghatárt. Gyakori hiba volt a lakáscélú hiteltörlesztésre fordított összeg ked-
vezményének házastársak közötti megosztása annak ellenére, hogy a törvény szerint az
adóstársak közül csak egy magánszemély jogosult az adókedvezmény igénybevételére.

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
Veszprém Megyei Igazgatósága

APEH-tájékoztatás

Cégautó-adó magáncélú használata

Hasonlóan a legtöbb dohányoshoz, bizonyára Ön is felteszi önmagának ezt a kérdést.
Hiszen szeret cigarettázni, élvezi a rágyújtást, az elsõ slukkot…. Ugyanakkor tudja,

talán már érzi is, hogy árt – nemcsak önmagának, hanem a környezetében élõknek –
elsõsorban saját családtagjainak, azoknak, akik legközelebb állnak Önhöz.

Tudja-e Ön, hogy... 
- a dohányzás függõvé válása döntõen fiatal korban alakul ki, 
- körülbelül 80%-a az aktív dohányosoknak 18 éves kora elõtt kezdi el a cigarettázást,
- egy aktív dohányos, akár 20-25 évet is elvehet saját életébõl,
- a ma dohányzásra rászokó tizenévesek fele várhatóan a dohányzástól fog meghal-

ni, élete derekán,
- a dohányfüstbõl eddig kimutatott 4000 anyagból 43-ról kísérletesen bizonyított,

hogy rákot okoz,
- a rákkeltõ anyagok változásokat okoznak a sejtekben, ami késõbb a sejtek rendel-

lenes mûködéséhez vezet,
- a dohányzó férfiaknál csökken a spermiumok életképessége, és impotenciához vezet,
- nõknél a dohányzás megnöveli a csontritkulás esélyét és fokozott szõrnöveke-

déshez vezet,
- a dohányzó kismama károsítja saját magzatát, a szoptatáskor az anyatejbe is bejutnak

a káros anyagok és így átjutnak az újszülöttekbe és bizony megbetegedést okoznak.
És sokáig lehetne még sorolni a dohányzás káros hatásait. Én viszont szeretném fel-

hívni arra a figyelmet, hogyha valaki leteszi a cigarettát annak milyen elõnyei vannak
az utolsó cigaretta elszívása után:

- 20-40 percen belül csökken a vérnyomás, a szapora szívmûködés mérséklõdik,
- 8 órán belül a vérben lévõ szénmonoxid jó része kiürül, a vér oxigén tartalma nor-

mális értékre emelkedik,
- 48 órán belül kezd megszûnni az idegvégzõdések bénultsága, visszatér az ízérzõ-

és szaglóképesség,
- 72 órán belül a hörgõgörcs oldódik, a légutak kitágulnak, könnyebb lesz a légzés.

Javul a tüdõ teljesítõképessége,
- 2 hét és 3 hónap között javul a vérkeringés, könnyebbé válik a járás, különösen a

lépcsõnjárás és a futás, a tüdõ teljesítõképessége 30%-kal megnõ,
- 1 és 9 hónap között mérséklõdik a fáradékonyság, a köhögés, a váladékürítés, tisz-

tulnak az orrmelléküregek, csökken a légszomj, javul a tüdõ öntisztulása, ezáltal
mérséklõdik a légutak fertõzésének veszélye, javul az általános teljesítõképesség,

- 5 éven belül csökken a tüdõrák elõfordulása, ami dohányosoknál a nem dohány-
zókénak 15-20-szorosa,

- ha Ön naponta 1 doboz cigarettát szív, 182.500 Ft-ot takarít meg 1 év alatt. (500 Ft-al
számoltam dobozonként.)

Kérem, hogy a cikk elolvasása után döntsön.
Szívjam..., ne szívjam...?

Szentesiné Gergely Mária, egészségfejlesztõ

ÁNTSZ

Szívjam..., ne szívjam...?
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APRÓHIRDETÉS
Ági pedikûr új helyen, Budatava, Fûzfõi út 63. (tel.: 06/30/33-27-632)

várja régi és új vendégeit. Ugyanitt fénymásolás.

Megbízható, munkájára igényes bejárónõt keresek családi ház
teendõinek ellátásához heti 1-2 alkalomra. Tel.: 06/20-9666-921

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

Tel.: 06/30/9565-660
TÜZIFA

KONYHAKÉSZ KUGLI
BÜKK, GYERTYÁN, CSER, TÖLGY 1450,- Ft/q 1350,- Ft/q
AKÁC 1650,- Ft/q 1550,- 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 tanfolyamnyitót tart július 15-én 18 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. Tel.: 06-30-916-3286, 06 88/593-960

T

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, 
SELYEMBÕR 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.

Új!      Új!     Új!     Új!     Új!     Új     Új! 

VÉGLEGES SZÕRTELENÍTÉS IPL villanófény technikával!
Fájdalom mentes, gyors és hatékony!

A test bármely területén biztonságosan alkalmazható!
Nagy múltú angol lézercég legújabb orvos-kozmetikai berendezése!

Bõrfiatalítás, pigment foltok eltüntetése, akne és hajszálerek kezelésére is, elérhetõ áron. 
(pl.: bajusz végleges szõrtelenítése: 5000 Ft!)

„MARCSI-Szépítõ kezek” Kozmetika, Balatonalmádi, Baross G. u. 18.
Tel: 88/430-301, 20/9461-423

A hirdetés felmutatója 2005. szeptember 30-ig 20% kedvezményben részesül!
(személyenként 1 szelvény váltható be)


