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1985. augusztus 15. reggel 6 óra 29 perc, föld-

rengés Almádiban. Az idõpont a perceket illetõen
nem hivatalos, miután saját feljegyzésem. A
könyvespolcról leesett egy kis kerámia angyalka,

letörött a feje, amit visszaragasztottam és a szobor aljára írtam a fentebb
említett dátumot.

Az Új Almádi Újság 2000. szeptemberi számában, Földrengések a Balaton
környékén címen megjelent írásban, ismeretek olvashatók az 1038. augusztus

15-én történt földrengéssel kezdve az 1896. szeptember 14-i Balaton-melléki
földrengés eseményeiig. Utóbbi a Balaton északi partján, Balatonalmádi és
Balatonudvari közötti területet érintette, Veszprém és Alsódörgicse
települések kiterjedésében. A Balaton Tudományos Tanulmányozásának
Eredményei címû, sokkötetes kiadvány egyik 1912-ben megjelent,
Földrengések a Balaton környékén címû kisebb kötete foglalkozik térségünk
földmozgásaival, 1038-1912 között. 

A 20 évvel ezelõtti földrengés nem okozott jelentõs károkat Almádiban,
noha a Kossuth rádióban, a reggeli híradásban azt jelezték, hogy
„Balatonalmádiban a községháza súlyosan megsérült”, ami szerencsére erõs
túlzásnak bizonyult. Természetesen nagyon sok épületen keletkeztek kisebb-

nagyobb károk, amelyek elsõsorban kémények megrongálódásában,
esetenként ledõlésében jelentkeztek.

Két jelentõs épületet bontottak le, hivatkozván erõs károsodásukra, illetve
ennek következtében a „gazdaságosan nem állítható helyre” minõsítésre.
Természetesen mindkettõ korábban államosított, lakóházként funkcionáló
épület volt. Nincs ismeretünk arra vonatkozóan, hogy magántulajdonban levõ,
hasonló épületet lebontottak volna, inkább a gyors helyreállítás volt a
jellemzõ.

A lebontottak egyike az 1908. körül épült Bóor-féle villa volt. Az emeletes

épületet, eredetileg nyaralónak építette Bóor Alajos veszprémi iparos, ame-
lyet 1950-ben államosítottak. Ma nagyjából a Jókai utca 1. sz. alatti
Szolgáltató Ház és a szomszédos épület áll a helyén.

A másik, szintén emeletes, elõbbihez hasonló nagyságú épület a Sirály
Panzió volt, amelyik az államosítása óta lakóházként volt használatban. Az

épületet az 1902-ben alakult Almádi Kör építette „Olvasókör” céljára. Ez a
funkció a korabeli tudósítások szerint a nyaralók számára könyvtár (4500
kötetes!), folyóirat és újságok olvasására alkalmas épületet jelentett. Ez az
1905. körül épült ház volt az elsõ, kizárólag mûvelõdés céljára létrehozott

létesítmény Almádiban. Az 1920-as években történt eladása után jelentõs
kibõvítésére és átalakítására került sor és ettõl kezdve Sirály Panzió néven
funkcionált államosításáig. Ma parkoló van a helyén.

Az említett épületek lebontásával szegényebb lett Almádi, két
településtörténeti emlék tûnt el a város képébõl. Fõleg az egykori Olvasókör
épülete, egyedisége folytán említhetõ ilyen szempontból. Megkockáztathatjuk
azt a feltevést, ha magántulajdonban lettek volna akkoriban, nem bontják le
olyan nagy igyekezettel, ugyanis volt még hozzájuk hasonló nagyságú és
sérüléssel bíró épület, amelyik még ma is áll.

Schildmayer Ferenc

Pászti György arckép-sorozatot tervez lapunk szerzõirõl. Az elsõ a minap
Czuczor Sándor cikke mellett jelent meg lapunk szerkesztõbizottsági tagjáról,
állandó cikkszerzõnkrõl,  most pedig Schildmayer Ferenc írása mellett látható
meg a fotográfus fölvétele.

Bóor-féle villa képe 1910 körül.

Sirály Panzió épülete a bontás elõtt néhány évvel.

Sirály Panzió Baross utcai homlokzata.

Olvasókör épülete 1908 körül.



32005 - AUGUSZTUS

Balatonalmádi az ég felöl...
Többször láttam már kisvárosunkat felülrõl és mindig rendesen rá is

csodálkoztam. Elõször talán a városházán látott rettentõ részletes mozaikkép
ragadott meg, amit helikopterrõl készítettek hivatásos térképészek. Itt tûnt fel
elõször, hogy utcáink számát és az állandó lakosságot tekintve akár a Guinness
rekordok könyvébe is bekerülhetnénk, csak ne a téli hóeltakarítás idején
hívjuk ide a nemzetközi hitelesítõ bizottságot...

A második világháború alatt a Balaton keleti medencéje a legjobb
tájékozódási pont volt a szövetséges légierõ számára. Mindig innen változtat-
tak irányt, vagy itt gyülekeztek eredményes szõnyegbombázásaik után.
Valahogy egészen meghatódtam, hogy Fûzfõt sohasem bombázták, mintha

tisztelték volna a tájat, amíg meg nem tudtam, hogy a magyar-angol érdekelt-
ségû üzemóriás tabu volt még nekik is. Pedig itt volt még Tripolisz és Tobruk
is, ahová eleget ledobtak a Földközi-tenger mellékén. Talán ezért szórták meg
Balatonalmádit, meg a többi parti települést...

Szelényi Károly fotómûvész légifelvételeit is kedveltem, mert teljesen
mást látott, mint a hivatásos katonafotósok. Még azt is megtette, hogy
épülõ házamat is lefényképezte, cserébe csak azt kérte, hogy meséljem el
amerikai kalandjaimat. Valahogy úgy, ahogy az Új Almádi Újságban
kilenc részben leírtam, csak egy kicsit rövidebben. Hovatovább kilencedik
éve, hogy nem meséltem neki és még mindig nincsen saját Szelényi
fotóm...

Londonból hazafelé jövet felettébb meglepõdtem, hogy a rendszerváltás
nyomán nem Esztergomnál közelítenek a magyar gépek Ferihegy felé, hanem
Bécsen át. Pápa után a Balaton felé kanyarodnak és nagyjából Balatonalmádi
felett ereszkednek ötezer méterre. Elképesztett a látvány, különösen azért,
mert akkor még a mezei igazgatóknak is elõre lehetett menni a pilótafülkébe,
ahonnan teljes panoráma tárult elém. Káptalanfüred és Budatava,
Vörösberény és Almádi minden utcája látható volt, olyan tisztán, mintha csak
álmodnám. Megpróbáltam leírni egyszer ezt az élményt, de még most sem
vagyok teljesen elégedett a megjelent szösszenettel, mert halovány árnyéka
volt csak annak, amit éreztem, láttam és látni véltem.

A múlt héten viszont Almádi-imádó amerikai barátom képesztett el két
felvétellel: az egyik 20 mérföld magasságban készült, a másik meg 300 láb-
nyiról. Magyarítva ez úgy 37 kilométer, a másik meg 90 méter. Az elsõ képen
látható célkeresztet már ô állította kisebbre és rögtön megszámolhatta, hány

vízi jármû kószál partjaink mentén. Ha lejjebb veszi, akkor a nádasban pecázó
barátainkat is ellenõrizheti és így tovább. Mi lesz, ha a halellenõrök erre rájön-
nek?

Úgy hírlik, hogy ma már a 10 centis tárgyakat is meg tudják különböztet-
ni, ezért nem lenne kunszt az utcán cigarettázó embereket összeszámolni. A
strandokon pihenõ nyaralók egy szempillantás alatt összegezhetõk, és ha a
belépõjegyeket a homlokukra teszik, akkor mindegyik strand forgalmát
naponta lehet rovancsolni. Korai szürkületben le lehetne leplezni azokat, akik
más kukájába öntik a szemetüket és infravörös szûrõvel meg a polgárõrség
tudná az egész város területét éjjel is szemmel tartani. A parlagfû populációk
ellenõrzésével és büntetésével kezdi kormányunk ezt a nagyszabású A NAGY
TESTVÉR MINDENT LÁT címû akciót, amihez illene helyben is csat-
lakozni.

Nekem mégis Slawomir Mrozek jut az eszembe - különösen azután, hogy
Vincze Eszter szerkesztõtársam felhívta rá a figyelmem. Mrozek az Ez nem
fair címû novellájában az egyszerû cseh polgári igazodást írja le a mûholdak

uralta világhoz, bár akkor még csak félméteres dolgokat tudtak kimutatni
onnan felülrõl. Mrozek nyugdíjaztatása nyomán fogta magát és kért egy
világûr-fényképet magától az ENSZ-tõl. Mivel ilyent nem küldtek neki, ezért
fogta magát és kiment egy távoli mezõre, ahol csak a legelészõ tehenek láthat-
ták. Letolta a nadrágját és az ég felé tartotta a fenekét, mondván, hadd tudják
meg róla, hogy mit gondol róluk. Akár hiszik, akár nem, teljesen egyetértek
Mrozek-kel.

Czuczor Sándor

SZEREZZEN JOGOSÍTVÁNYT HELYBEN
Az 1. sz. Gépjármûvezetõ-képzõ Munkaközösség
augusztusi kedvezményes elméleti tanfolyamai: 

(személygépkocsi, motorkerékpár, segédmotor-kerékpár)
2005. augusztus 17. (szerda) 17 óra

és
2005. augusztus 31. (szerda) 17 óra

Foglalkozások: hetente háromszor az esti órákban

Az elméleti tanfolyamok helye: az iskola kirendeltsége
Balatonalmádi, Jókai u. 7. (Ipartestület - Szolgáltatóház)
Adó-visszatérítés, részletfizetés, gépkocsi-választás!

Ügyfélfogadás: H,Sz,P: 8-12  K,Cs: 13-17  Tel: 06/20/471-6988
OKÉV.reg.sz.: 02-0088-03 AL-858

T
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Csütörtökön 20 órától
PARASZTLAKODALMAS

korlátlan borfogyasztással, ingyenes transzferrel*.
4500.- Ft/Fõ

Kedden, pénteken, vasárnap
VENDÉGPÉNZTÁRCA-BARÁT

AKCIÓS NAPOK
(999.- Ft)

Szombaton este
ÖTCSILLAGOS CIGÁNYZENEKAR

MUZSIKÁL

Kitûnõ konyha, jó borok, jó áron, mulatás...
Lovaglás, kocsikázás, - Élmények Pinkóczon

PINKÓCZI CSÁRDA és LOVASUDVAR
Balatonalmádi, Vödörvölgyi u. 12. 

Tel.: 88/439-315, 30/9-485-850
E-mail: pinkoczi@vnet.hu  •  www.pinkoczicsarda.vnet.hu
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A rendszerváltozás után megal-
kotott önkormányzati törvény –
többek között – szabályozta az álla-
mi tulajdonú és addig tanácsi ke-
zelésben lévõ ingatlanok sorsát.
Ennek során tulajdonhoz jutottak a
települések is, azonban a megyei
tanácsi kezelésû területek „egy toll-
vonással” a Megyei Önkormányza-
tokhoz kerültek. Városunkat ekkor
többmilliárdos kár érte, hiszen így
nem lett a miénk a korábbi nevelõ-
otthon területe, a Kolostor, a Neptun
strand, a Kristóf motel és a Yacht
Kemping. Meggyõzõdésem, hogy
kevés kistelepülést ért akkora vesz-
teség, mint Almádit. Az utóbbi más-
fél évtizedben történtek kísérletek és
voltak kezdeményezések a korrek-
cióra, azonban teljesen természetes,
hogy a mindenkori megyei testületek
a tulajdon védelme és a kötelezõ
feladatok biztonságos és színvonalas
ellátása érdekében elhárították az
esetleges ingyenes átadást. Amit a
törvény számunkra (és sok helyi
önkormányzat számára is) hátrá-
nyosan oldott meg, az érintettek nem
tudtak mindkét félnek megfelelõ
módon megváltoztatni. 

De miért is hozom fel újra ezt az
érzelmeket is borzoló témát?!

A Megyei Önkormányzat nem-
régiben értékesítette a Balatontourist
Rt. részvényeit, mert a kempingek-
ben indokolt és a versenyképes-
séghez szükséges fejlesztéseket nem
tudta biztosítani a mûködtetõ gaz-
dasági társaságnak. Ezzel új tulaj-
donosa van a Kristóf motelnek és a
Yacht Kempingnek. Az érintett tele-
pülési önkormányzatokkal tettünk
kísérletet egy konzorciumban tör-
ténõ vásárlásra, azonban a meg-
határozott minimális vételárat (4
milliárd forint) a települések jelenle-
gi anyagi helyzetükben csak hitelbõl
tudták volna elõteremteni, így valós
esélyünk nem volt erre.

Az új tulajdonos, az SCD Holding
Rt. a Balatonalmádi ingatlanokon
minõségi szállásférõhely bõvítést
kíván végrehajtani. Ennek meg-
valósítása és a városnak fizetendõ
adók jelenthetnek számunkra némi –
valóban csekély mértékû – kárpótlást
a nem kellõen megfontolt, helyi ér-
deket figyelmen kívül hagyó törvény
miatt.

Balatonalmádi, 2005. 08. 02.
Pandur Ferenc

polgármester

Néhány sor
az 33. hónapról
a Városházán

2005. július
A soproni születésû Kánya Kálmán, Balatonalmádi

egyik elsõ díszpolgára, a Trianon utáni Magyar
Királyság önálló külügyminisztériumának meg-
szervezõje 1933 és 1938 között az ország külügymi-
nisztere volt. Közel ötven éves diplomáciai pálya-
futásának csúcspontjaként, mint külügyminiszter ott
lehetett 1938. november 2-án Bécsben, a Belvedere-
palota aranytermében, ahol a döntõbíráskodásra felkért
Németország és Olaszország képviselõi kihirdették az
elsõ bécsi döntést, amely visszacsatolta Magyar-
országhoz a Felvidék magyarlakta területeit. 

Kánya Kálmán mindig a magyar érdekeket tartotta
szem elõtt, így a háborúra készülõdõ Német
Birodalomnak többször is keresztezte a terveit. Végül
német követelésre 1938 õszén, 69 évesen lemondott

hivataláról, és visszavonult a politikai élettõl.
Balatonalmádiban töltötte utolsó éveit, a 2002 óta
emléktáblával jelölt Kánya-villában. Balatonalmádi
képviselõtestülete 1938. december 18-án választotta
díszpolgárrá rendkívüli közgyûlésén. Az 1944 õszén
hatalomra került nyilasok a villájából hurcolták
Sopronkõhidára, ahonnan csak röviddel halála elõtt
szabadult. Az ostrom alatt halt meg Budapesten, a
Gellérthegy alatt kialakított sziklakórházban, s
szülõvárosában, Sopronban temették el.

A Nemzeti Kegyeleti Bizottság döntése a soproni
Régi Szent Mihály temetõ VI. falának 19-20-as sírját,
Kánya Kálmán nyughelyét a Nemzeti Sírkert részévé
nyilvánította.  

Bálint Sándor

Kánya Kálmán nyughelye a
Nemzeti Sírkert része lett

Közbiztonsági fejlesztések
Almádiban

A Biztonságos Magyarországért Közalapítvány két
munkatársa Almádiban járva ellenõrizték a korábbi
pályázatokat nyert berendezéseket, és megállapították,
hogy ezek a feladatuknak megfelelõen mûködnek, és
ezért elismerésüket fejezték ki a városnak. Almádi ennél
az alapítványnál nyerte a térfigyelõ rendszer árát,
valamint a bûnmegelõzéssel kapcsolatos rendezvények
szervezésére vonatkozó összeget, 600.000 forint érték-
ben. Ez utóbbi két esemény megrendezését tette lehe-
tõvé: országos bûnmegelõzési tanácskozást, melynek a
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár adott otthont,
valamint az 500 gyerek részvételével lezajló egy ifjúsá-
gi napot. Ezen túl egy médiapályázaton is sikeresen
szerepelt a város, s az ott nyert 720.000 forintot szintén
a bûnmegelõzéssel kapcsolatos propagandaanyagra
költötték el. A Biztonságos Magyarország Közala-
pítvány újabb pályázatán is sikerrel szerepelt Almádi. 

A július elején tartott sajtótájékoztatón részt vett a
Veszprém Megyei Rendõrfõkapitányság részérõl Váradi
Károly ezredes, a Fûzfõi Tûzoltóság részérõl Papp
József parancsnok, az önkormányzatot Pandur Ferenc
polgármester és Balogh Csaba bizottsági elnök kép-
viselte, valamint számos újságíró is jelen volt. A tájékoz-
tatón elhangzott, hogy a korszerû, kétmillió forint értékû
berendezést a nyáron a többszörösen terhelt 71-es fõútra
telepítik, s így a rendõrség kötelékében mûködõ rend-
szer segítségével és a megyei polgárõrség által használt
másik rendszámfelismerõ berendezéssel együttmûköd-
ve az eddiginél is nagyobb hatékonyságot érhetnek el a
közbiztonság területén. A mûszaki eszközök mellett a
nyaralók biztonságára és nyugalmára idén nyáron is több
rendõr vigyáz majd, így az idevezényelt erõk mellett a
fõszezonban német rendõrök is szolgálatot teljesítenek a
Balaton északi partján. Vincze Eszter
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Rendõrségi hírekVeszprémvármegye
Ismét egy súlyos bûncselekmény elkövetésérõl szóló infor-

mációval kell kezdenem a mostani cikkemet. Talán emlékez-
nek még arra, hogy a legutóbbi lapszámban is írtam egy cso-
portos rablásról. Sajnos az elmúlt idõben is ismertté vált egy
újabb ilyen, az elõzõnél még brutálisabb bûncselekmény.

A hónap elején Káptalanfüred Vasútállomásáról érkezett a
bejelentés, hogy az ott dolgozó, jegyárusítással foglalkozó alkal-
mazottat többen megtámadták, bántalmazták, majd a számí-
tógépével és néhány tízezer forint készpénzzel távoztak az
elkövetõk. A sértettõl kapott személyleírás adatai alapján (be-
vonva ebbe a munkába a környezõ kapitányságok, Balaton-
füred, Veszprém, Várpalota, Siófok rendõri egységet is) nagy
erõkkel kezdtük meg az öt fõs támadó csoport felkutatását.

Röviddel a bejelentés után az egyik füredi kollégának
valamiért ismerõs volt ez a csoport, s ezért a Balatonfüred
városában mûködõ térfigyelõ képeit ellenõrizve sikerült bea-
zonosítani a csoport tagjait. Több kolléga is emlékezett már
arra, hogy korábban találkoztak – ha nem is ebben az
összetételben – az elkövetõkkel. A sértett is felismerte a
képekben a támadóit. Innentõl már aránylag gyorsan meg-
tudtuk a fényképeken látható személyek adatait is. Hárman
közülük várpalotaiak, ketten budapestiek, s életkorukat tek-
intve a legidõsebb is alig lépte át a huszadik életévét, de a leg-
fiatalabb éppen hogy elmúlt tizennégy éves.

Amint a vizsgálatból kiderült, és ez súlyosbítja hely-
zetüket, elõzetes terv alapján kiosztották a résztvevõk fela-
datait, azaz, hogy ki lesz, aki megtámadja az áldozatot, ki
lesz, aki a bejáratot biztosítja, és ki lesz az, aki az értékeket
szedi össze a helyiségben. S hogy tovább fokozzam, a lap-
topért kapott pénzt, melyet egyébként Budapesten értékesí-
tettek, hárman kábítószer vásárlására fordították. Még arra is
marad az elkövetést megelõzõ idõszakban energiájuk, hogy
úgy idõzítsék a bûncselekmény elkövetését, hogy még idõ-
ben fel tudjanak szállni a Budapestre közlekedõ autóbuszra.

Jelenleg, miután mind az öt fõt néhány nappal a bûncse-
lekmény elkövetése után elfogtuk, egy kivételével õrizetben
vannak. Ritkán történik ilyen súlyú bûncselekmény a
területünkön, azonban úgy éreztem, hogy ezúttal részlete-
sebben is ismertetnem kell a történteket, hiszen a tanulságok
levonására így módja és lehetõsége van minden újságolvasó-
nak.

Ahhoz képest, hogy a nyár közepén járunk, feltûnõen
kevés bûncselekményt követtek el Balatonalmádi városában.
Igaz, az idõjárás alapjaiban befolyásolta azt például, hogy a
strandi lopások száma 80%-kal, az egyéb lopások száma
60%-kal esett vissza a tavalyi évhez képest. 2 besurranásos
lopás történt a tavalyi 24-gyel szemben, de a betöréses lopá-
sok száma is jelentõsen visszaesett, hiszen mindössze 2 ilyen
bûncselekményrõl kaptunk bejelentést.

Ami a legnagyobb gondot okozza, továbbra is a közle-
kedés, az ezzel a területtel összefüggõ bûncselekmény
számok drasztikus emelkedése. Ezen belül is az ittas vezetés
van az élen, csak Balatonalmádi városában 17 személy ellen
indult büntetõeljárás, s megközelíti a 30-at azok száma, akik
ellen ugyanezért szabálysértési eljárást indítottunk. Igaz,
ezen esetek érintettjei nem kizárólag helyi polgárok, azonban
bennünket, helyieket is érinthet az, hogy a hozzánk látogató
vendégek tudnak-e arról, hogy Magyarországon az ittasság
tekintetében a nulla tolerancia van érvényben. Meglepõen
sok német, osztrák és dán állampolgár vezet ittas állapotban
gépjármûvet. Teszi ezt talán azért is, mert nem hívtuk fel
kellõ hangsúllyal a figyelmüket a fentiekre.

E területnél maradva, sajnos továbbra is sok a közlekedési
baleset. Majdnem kétszer annyi közlekedési eseményhez
vonulnak ki kollégáim, mint a tavalyi évben. Már az ittas
vezetésnél korábban is elmondtam, a balesetet okozók egyre
nagyobb hányada kerül ki a szebbik nem képviselõi körébõl.
A figyelmetlenség, a durva, erõszakos, agresszív vezetési
stílus szerepel a kiváltó okok között leggyakrabban. 

Eddig is és a továbbiakban is találkozhatnak a város
legkülönbözõbb pontjain ellenõrzõ-igazoltató rendõrökkel,
akiknek legfõbb feladata a közlekedés biztonságára veszélyt
jelentõ személyek kiszûrése. Emellett lényeges, hogy figyel-
ni tudjuk, s ezzel együtt ellenõrizni az ismert bûnelkövetõk
mozgását, megelõzve, megakadályozva, hogy bûncselekmé-
nyeket követhessenek el területünkön. Különösen a kiemelt
napszakokban és napokon igyekszünk jelentõs rendõri erõket
összevonni annak érdekében, hogy Önök, illetve a hozzánk
látogató vendégek nyugodtan élvezhessék a nyaralás, a
pihenés örömeit. 

Grúber Sándor r.alezredes
rendõrkapitány

30 éves a speciális szakiskola 
Ünnepélyes keretek között köszöntötte

Kuti Csaba a megyei közgyûlés elnöke a fen-
nállásának 30 éves évfordulóját ünneplõ ajkai
Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális
Szakiskola diákjait, pedagógusait. A három
napos rendezvénysorozatot Mesterházi Attila
államtitkár nyitotta meg. Az egybegyûlteket
Mádai Péter alpolgármester és Vörös Kálmán
irodavezetõ is köszöntötte.

Számítógépek ajándékba
Az Allianz Hungária Biztosító Rt. öt darab

számítógépet ajándékozott a Kozmutza Flóra
Általános Iskola, Készségfejlesztõ Speciális
Szakiskola és Kollégiumnak. Az átadás alka-
lmából Kozma Attila regionális igazgató és
Pusztai István alelnök köszöntötte a tanulókat.

A Magyar Sport Napja
A Magyar Sport Napja alkalmából a

Veszprém Megyei Testnevelési és Sport-
hivatala körzetek sportreferenseivel sport-
egyesületekkel közösen sportversenyeket ren-
dezett a megye sok településén. Csatlakoztunk
a Magyar Diáksport Szövetség futóak-
ciójához. Megkoszorúzták Esterházy Miksa
síremlékhelyet Gannán. A koszorúzáson részt
vett dr. Kovács Zoltán országgyûlési kép-
viselõ, megyei közgyûlés tanácsnoka, Pápa
város polgármestere és Csik Ferenc sportigaz-
gató.

Adj helyet magad mellett!” „Adunk helyet
magunk mellett!”

Adj helyet magad mellett! - Adunk helyet
magunk mellett! mottóval az Útkeresõ Ala-
pítvány a Gyermekekért és a Csecsemõ és
Fogyatékos Személyek Otthona immár hagy-
ományosan harmadik alkalommal idén is
megrendezte, a sportdélután-hangverseny
rendezvényét Veszprémben, a Jutasi úti volt
Schönhercz pályán. A rendezvényt - amelyen
ismert sportemberek és elõadómûvészek
bevonásával a Veszprém megyei intéz-
ményekben ellátott fogyatékos személyek
közös sport és szabadidõs tevékenységének
megvalósítása volt a cél - a megyei önkor-
mányzat képviseletében Talabér Márta ta-
nácsnok, a szociális és gyermekvédelmi
bizottság elnöke nyitotta meg.

Párbeszéd a vidékért fórum
A Magyar Tudományos Akadémia

Társadalomkutató Központja Glatz Ferenc
elnök felhívására Párbeszéd a vidékért fórum
keretében vitatták meg a vidékpolitika fõbb
kérdéseit Gyõrött. Korábban hat akadémiai
munkacsoportban elemezték az intézmény-
rendszer és finanszírozás, a vidék gazdasága,
táj- és környezetgazdálkodás, infrastruktúra, a
vidéki társadalom” és a helyi önszervezõ-
dések kérdéseit. A fórumon részt vett
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök is.

I. András király szobra Zircen 
Zircen, az arborétumban felavatták I. And-

rás király szobrát, melynek alkotója Raffay
Béla Salföldön élõ szobrász. A kivitelezés
költségeihez a megyei önkormányzat köz-
gyûlése 1 millió forinttal járult hozzá. Avató
beszédet mondott Horváth László polgár-
mester, Szentiványi István az Európa Parla-
ment képviselõje és Patka László, a megyei
önkormányzat kulturális munkatársa.

Lovasbemutató Füreden
A Sándor Huszárok Lovas Klubjának

lovasbemutatója lesz a balatonfüredi Tagore
sétány végén, az Annabella Szálló mellett 3
hétvégén. Füred híres hagyományõrzõ
szándékáról, törekvésérõl. A város ad otthon

az immár 180. alkalommal megrendezett
Anna-bálnak, valamint több fesztivál és ren-
dezvénysorozat is várja a vendégeket. A
lovasbemutató tökéletesen beleillik ennek az
idillikus, kedves, történelmi atmoszférával
feltöltött kisvárosnak az életébe.

A Sándor Huszárok Lovas Klubjának létét
és mûködését a lovas életnek szentelte. Tevé-
kenységét a tenyésztés, a sport, a hazai és a
nemzetközi idegenforgalom és nem utolsósor-
ban a hagyományõrzés határozza meg. A
lovaglás-oktatáson, túrákon kívül a hagyo-
mányok õrzése is fontos helyet foglal el a kör
életében. A klubon belül mûködõ hagyo-
mányõrzõ huszárszakasz kapcsolatban áll
hasonló hazai és nemzetközi egyesületekkel.
A Sándor Huszárok Lovas Klubja bejárta
Európa számos országát, ahol megismertették
az érdeklõdõket a „huszáros” élettel. 1993
õszén a klub sikerrel rendezte meg
Veszprém–Lipcse útvonalon a nemzetközi
hagyományõrzõ lovas túrát, 2004-ben pedig
1300 km-t lovagoltak Lyontól Rómáig, a
Szentszékig. 

A lovasbemutatókat július 30. és augusztus
14. között rendezik az alábbi idõpontokban:
július 30. (16-17.30 h), július 31. (11-12.30 h),
augusztus 6. (16-17.30 h), augusztus 7. (11-
12.30 h), augusztus 13. (16-17.30 h), augusz-
tus 14. (11-12.30 h).

Kerékpáros Tour de Hongrie – Magyar Kör a
Balatonnál

Idén 80. alkalommal rendezik meg a Tour
de Hongrie nemzetközi kerékpárversenyt. A
viadal augusztus 2-án, hétfõn Veszprémben az
ünnepélyes megnyitóval kezdõdik és augusz-
tus 7-én, vasárnap Budapesten fejezõdik be. A
karaván a hat versenynap alatt hazánk vala-
mennyi táját érintve összesen 700 kilométert
tesz meg – az idei körversenyen várhatóan 15
ország 120 kerekese áll rajthoz. A Tour de
Hongrie elsõ, 50 kilométeres szakaszát (a
Balaton Nagydíjért) immár második éve
Balatonfüreden kerekezik végig a nemzetközi
verseny résztvevõi.

Schrammel-tárlat Alsóörsön
Július 30-án nyílt meg s augusztus 30-ig

látható Alsóörsön Schrammel Imre Kossuth-
díjas szobrász és keramikusmûvész kiállítása,
amelyet Dvorszky Hedvig mûvészettörténész
nyitott meg. A neves mûvész tárlatát a szom-
széd falu pompás kiállítóhelyén, a Törökház-
ban nézhetik meg az érdeklõdõk. (Felvé-
telünkön Schrammel Imre egyik mûve
látható.)
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M E G R E N D E L É S
AZ ÚJ ALMÁDI ÚJSÁGBAN MEGJELENÕ

HIRDETÉSHEZ

Megrendelem az Új Almádi Újság 

2005.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . havi számában/számaiban

Megnevezés terjedelem nettó nettó negyedéves féléves éves
egységár havi díj folyamatos folyamatos folyamatos

Reklám cikk 1 flekk 1/4 oldal 25 000 Ft

Reklám cikk 2 flekk 1/2 oldal 40 000 Ft

Reklám cikk 1 oldal 1 oldal 65 000 Ft

Hirdetés 1 oldal 56 000 Ft 160 000 Ft 300 000 Ft 600 000 Ft

Hirdetés 1/2 oldal 28 000 Ft 80 000 Ft 150 000 Ft 300 000 Ft

Hirdetés 1/4 oldal 14 000 Ft 40 000 Ft 75 000 Ft 150 000 Ft

Hirdetés         10*10 cm 10 000 Ft 28 000 Ft 54 000 Ft 108 000 Ft

Hirdetés         5*10 cm 6 000 Ft 17 000 Ft 32 000 Ft 64 000 Ft

Az árak a 25%-os áfát nem tartalmazzák.
A fenti lehetõségeken túl, egyedi igényeknek megfelelõen külön megál-
lapodást kötünk.

Megrendelõ neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Címe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bankszámlaszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Számlázási cím: (ha nem egyezik meg a megrendelõvel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Balatonalmádi, 2005.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
megrendelõ aláírása

Kérjük a hirdetéseket lehetõleg lemezen, ha ez nem lehetséges gépelt
szöveg formájában legkésõbb a megjelenés elõtti hónap 25-ig, minden
esetben pontos név, cím, telefonszám, átutalás esetén bankszámlaszám
megadásával a szerkesztõségbe eljuttatni!

Új Almádi Újság Szerkesztõsége
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

Az „Almádiért” Közalapítvány nevében örömmel számolunk be arról,
hogy a 2005. június 18-án megrendezett hagyományos évadnyitó jótékonysá-
gi célú Hattyú bál közel 200.000 forint tiszta eredménnyel zárult. Ezt a
bevételt a kuratórium döntése alapján a városunkban mûködõ amatõr
mûvészeti csoportok között osztjuk el.

Ezúton köszönjük meg a rendezõknek, a bálon résztvevõknek, a fel-
lépõknek, a többi támogatónknak, hogy munkájukkal és adományaikkal hoz-
zájárultak a rendezvény sikeréhez. A bál támogatóinak névsora: Balogh Ervin
festõmûvész, Bartha József fésûs, szarumûves; Borbács Attila; Bótáné
Kelemen Borbála, Böcskeiné Vankó Katalin – ROYAL Cukrászda
Balatonfüred; Budai Sándorné – Delikát Bolt; Dobos Lajos festõmûvész,
Erdõs Sándor, Fábián László; Gönci Anita – Baltazár Állateledel kereskedés;
Hégely Sándor – Fatherm Kft.; Illés Tibor; Kapus István és a PIAZZA Étterem
és Kávéház; Kádárné Hegedûs Vera elõadómûvész, Kiss László takarító vál-
lalkozó (B.almádi, Dózsa Gy. út. 58.); Kochné Török Eszter – Hattyú
Virágbolt; Kovács István és Istvánné; Kovács László (ELKO Kft.); Kun
Lászlóné; Kutics Balázs – PORCIÓ Vendéglõ; Lovas Jánosné - Clívia
Virágüzlet; Markó Rafaelné; Mentes Tiborné – MANNA TEXTIL; Mészáros
Miklós – Halásztanya; Mészáros Miklósné; Milos József fotómûvész,
Molnárné Perus Zsuzsa; Nagy Lajosné – festékbolt; Némethné Hollander Éva;

Hattyúbáli beszámoló
Nyúl Csabáné; Pászti György, Pergerné Balogh Ágnes fodrász; Polgár Attila,
Polyák Sándor – CBA üzlet; Pozsgai Nándor férfifodrász, Zsóka nõi fodrász,
Pucsek Sándor fuvarozó, Rendes Ferencné – PRIMA Parfüm és Rendes
Ferenc – PRIMA Vendéglõ; Rothweil Gábor; Sári János - SÁ-GÁ Viteki Kft.
és Sári Jánosné, Simon László – Fészek kisvendéglõ Veszprém; Szabó László;
Szabó Ildikó, Szóládi Ferenc - Mozart Cukrászda, Takácsné Pór Bernadett –
Borostyán Virágüzlet; Tánczos Marianna - ÉDEN Bio- és Ezoterikus Üzlet;
Winkler Lajosné – Takarmánybolt Piac tér; Zsapka Jánosné, Zsapka Andrea
és Zsapka Anita, Veszeli Lajos festõmûvész, Pandur Ferenc polgármester és
Schildmayer Ferenc, Balogh Csaba, Boros László, Keszey János, Szabó Jenõ,
Walter Rózsa  képviselõk; Abbázia Kft. – Hattyú Cukrászda; Martinovics
üzletház LIMIT Üzlete; a Baross G. utcai írószerbolt, ajándékbolt, bõrdíszmû
bolt, férfidivat, gyógynövénybolt; Bora Fotó; Keresztes Vendéglõ; Kleopátra
Szépségszalon (Lovasné Dörfner Katalin, Limfer Istvánné); Kuckó Butik; LA
VILLA Étterem és Pizzéria; Oázis Virágbolt; PEISO TOURS Hajózási Kft.;
Pufi Pékség; ; ROLLSTAR Kft;  Szabó Pékség; TRADEORG Nyomda;
ÖBÖL TV; Szentesi István és a B.almádi–Vörösberényi Lovas Egyesület; az
ACRO-DANCE SE táncosai, a Veszprémi Petõfi Színház jelmeztára és Kolti
Helga mûvésznõ, Fábiánné Sáray Anna, Turupoli Nóra, Vincze Eszter, Kócs
Lajos, Kovács Krisztián  és a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár
munkatársai.; Kucserka Tamás, Kucserka Tímea, Schofhauser Viktória;
Veszprémi Gépjármûvezetõi Munkaközösség. 

Újságunk júliusi számában közölt képes beszámolónkból láthatták,
hogy a bált megelõzõ vidám utcai felvonulás, amelyen városunk lakói
század eleji ruhákban vonultak fel, és a Városház téren megtartott
szabadtéri mûsorok jelentõs számú érdeklõdõt vonzottak, viszont a bálon
kevesen vettek részt.

Mivel a bálozók száma és a pénzügyi eredmény évrõl-évre csökken, egyre
nagyobb az érdektelenség a hasonló jellegû rendezvények iránt, ezért a
kuratórium megfontolás tárgyává teszi, hogy jövõre megrendezzük-e a bált.
Célunk továbbra is városunk szebbé tétele, az amatõr mûvészeti csoportok, a
kultúra és a mûvészetek támogatása, ezért megpróbálunk valamilyen más,
hatékonyabb, népszerûbb formát találni arra, hogy adományokat gyûjtsünk e
célokra. Kérjük az olvasókat, hogy erre vonatkozó ötleteiket, javaslataikat jut-
tassák el alapítványunkhoz. Schildmayer Ferencné

a kuratórium elnöke

Egyesületünk és annak baráti köre július 16-án tartotta idei vidám nyári
összejövetelét, hagyományosan, a megszépült, gondozott Köcsi-tónál. Öröm-
mel üdvözöltük egymást. Míg az idõsebbek megbeszélték az utolsó találkozás
óta történt eseményeket – család-szaporulat, unokák bizonyítványa, stb. -, a
fiatalabbak már meg is jöttek a fagyûjtésbõl.

Pásztor Lali sikeres tûzcsiholása után mindenki elõvette a magával hozott
„sütnivalóját”, s lelkesen készítette a nyársat. Hamarosan érezni lehetett a sült
kolbász-, hagyma-, szalonnaillatokat. A férfiak étvágygerjesztõként
végigkínálták a társaságot a legjobb saját termésû, szüretelésû és egyéb
borokból. A vacsora és bormustra után a nótafa Földes Jenõ is munkához látott.
Az Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt után Ez a nóta-nóta körbejárt s min-
denkire rátalált. Egymás után énekelte ki-ki kedven magyar nótáját, vagy nép-
dalát. Úgy belemerültünk, hogy észre se vettük, bizony már jól besötétedett.

Ekkor az egyik régi cserkész, dr. Juhász Géza javaslatára cserkész módra
zártuk az estét. Körbeálltuk egymás kezét fogva a már hamvadó parazsat és
elénekeltük a Szellõ zúg távol címû dalt, melynek végsõ sorai: …halkan szól
a harang bim-bam, bim-bam, lelkünk mélyén kél a visszhang bim-bam. Jó
éjszakát! Jó éjszakát!

Mindenkinek, de elsõ sorban a szervezõ Kacskovics házaspárnak köszön-
jük a szép estét, amelyet emlékként a téli estéken majd felidézünk.
Legközelebb augusztus 6-án káptalanfüredi kápolnánk kertjében találkozunk,
ahol káptalanfüredi kötõdésû zenemûvészeti fõiskolát végzett fiatalok
elõadásában gyönyörködhetünk. Földes Jenõné

Morzsák a Káptalanfüredi
Fürdõegyesület életébõl

Vörösberényi Nyugdíjas Klub
- 2005. augusztus - 

Augusztus 18-án KIRÁNDULÁS IGALRA, városnézés, fürdés. Indulás 7,30-
kor a berényi posta elõl. Részvételi díj 800.- Ft.
Közlemény: kellõ létszám hiányában az Eger és környéke kirándulás elmarad.

Boros Gyula elnök
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Augusztus 11: Szent Klára
Klára gazdag assisi arisztokrata család elsõszülött gyermeke volt. Gondos

nevelést kapott és a kor szokásai szerint a családfõ, az öreg nagybácsi egy
jómódú ifjúhoz akarta férjhez adni. De Klára nem akarta alávetni magát a
nagybátyja terveinek. 18 éves volt, amikor meghallotta Szent Ferencet
prédikálni, és eldöntötte, hogy a Szent Szegénységet választja élethivatásául.
Ferenc tanácsára egy közeli bencés apácakolostorba szökött és a család sem-
miféle követelésére nem tért haza. Nem sokkal késõbb követte Ágnes nevû
húga is, akiért a család már 12 erõs férfit küldött, hogy az esztelen leányt ha-
zahozzák. Klára imáinak hatására Ágnes teste annyira súlyos lett, hogy nem
bírták megmozdítani, és szégyenkezve kellett hazatérniük.

A család zaklatásai miatt egy apácakolostor sem akarta hosszabb idõre
befogadni a nõvéreket, akiket így Ferenc a San Damiano-kápolnába telepített.
Több szûz csatlakozott hozzájuk, végül megözvegyült édesanyjuk is. Az
apácáknak valamely meglévõ rend reguláját kellett volna elfogadniuk, de min-
den regulában létezett közös vagyon. A személyes vagyonukról lemondtak a
nõvérek, de közös vagyonuk lehetett. Klára egész életében küzdött egy olyan
reguláért, amely megtilt mindenféle vagyont. A regulát, mely engedélyezte a
nõi kolduló rend mûködését, halála napján kapta kézhez.

A klarissza nõvérek szegénysége olyan mértékû volt, hogy elõfordult,
napokig nem ettek, majdnem éhen haltak. Ilyen alkalomkor egyszer az
mentette meg õket, hogy Klára Jézushoz hasonlóan megszaporította a kenye-
ret. Klárának sok fizikai szenvedésben volt része, hosszú éveken át volt ágy-
ban fekvõ beteg, de így is szeretõ és gondoskodó anyja volt a kis kolostornak.
Legendája szerint halálakor egy fényes nõalak jött érte. Testét ma is romlat-
lanul õrzik Assisiben.

Augusztus 15: Nagyboldogasszony
A legnagyobb és a legrégebbi Mária ünnep a magyar katolikus egyházban

Nagyboldogasszony. Mária Mennybemenetelét ünnepli ezen a napon az egy-
ház. Mária Jézus kereszthalála és feltámadása után még hosszú esztendõkig
élt. Együtt volt az apostolokkal az egyház születésnapján, pünkösdkor, õrá is
leszállt a Szentlélek, és erõt kapott ahhoz, hogy a születõben lévõ egyház édes-
anyja legyen. Mária mindvégig segítette, támogatta az apostolokat, hiszen Õ
volt az, aki leginkább ismerte a Megváltót. A szent hagyomány szerint, amikor
elérkezett Mária halálának pillanata, Jézus eljött érte és édesanyját a Mennybe
vitte. A Szûzanya teste nem ismert meg romlást, az övé a Mennyországban
Krisztusé után a második megdicsõült test. Ilyen lesz majd mindazoké, akik a
világ végekor, az Utolsó Ítéletkor - testileg feltámadva a halálból - méltóak
lesznek Isten szeretetére, barátságára.

Nekünk, magyaroknak különösen fontos Nagyboldogasszony ünnepe,
hiszen ezen a napon hunyt el Szent István királyunk, aki felajánlotta az orszá-
got, a frissen megtérített magyar népet Máriának. Az õ kezébe helyezte a

Augusztus – Kisasszony hava
A hónap egyházi ünnepei

koronát, és kérte, legyen nemzetünk pártfogója, vezetõje. Azóta vagyunk
Mária országa, Mária népe. Ezért szól Máriához évszázadok óta a csodálatos
könyörgés:

Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk!
Nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk:
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Augusztus 20 : Szent István ünnepe
Az államalapító, népünket a keresztény hitre térítõ, a nyugati, európai

kultúrához csatoló királynak egyetlen tulajdonságát emelném itt csak ki. Ez
pedig az alázat. A hatalmas király, aki legyõzte az ellene támadó pogány csa-
patokat és egy kézbe fogta össze a Kárpát-medence népeit, minden esz-
tendõben letette királyi hivatalát a Szent István vértanú tiszteletére szentelt
templomban Passauban, ahol megkeresztelték. Letette hivatalát jeléül annak,
hogy hivatalát, hatalmát Istentõl kapta és neki tartozik felelõsséggel. Nem az
õ személye a fontos, hanem a feladat, amit Isten rábízott, és az igyekezet, hogy
a hatalmas feladatnak megfeleljen. Mennyire sokat ér az a vezetõ, aki tudja,
hogy munkájával, életével Istennek fog elszámolni. 

A hónap népszokásaiból

Nagyboldogasszony napjától tiltja a néphagyomány a nõknek a folyókban
való fürdõzést. A két Boldogasszony közét (augusztus 15-szeptember 8.)
szerencsés idõszaknak tekintették különösen a nõi munkákat illetõen. Ekkor
ültették a tyúkokat, hogy jó tojók legyenek, ekkor szellõztették a búzát, hogy
ne legyen dohos, zsizsikes. Augusztus 20-ához, Szent István napjához 1818
óta kötõdik a Szent Jobb körmenet.

Augusztus 24. Szent Bertalan napja. Bertalan a szûcsök és csizmadiák
védõszentje. E naphoz kapcsolódó idõjárásjóslás:

Amint Szent Bertalan magát mutogatja,
Az õszi idõ is magát mind aszerint tartja. 

Szabó Kalliopé

Újabb sümegi zarándoklat

Felhívás és meghívás
Minden kedves almádit szeretettel várunk az immár hagyományossá váló,

3 napos gyalogos zarándoklatra (szeptember 9-11.) „Almáditól Sümegig,
Szent Istvántól Máriáig!” Jelentkezés és részletes tájékoztatás Domján
Rózsánál: 430-419.

Külföldi kórusok Balatonalmádiban
Minden kultúrára és szórakozásra vágyó almá-

di, akár állandó lakos, akár vendég, észrevehette,
hogy ezen a nyáron városunk bõvelkedik a jobbnál
jobb, szebbnél szebb eseményekben, rendezvé-
nyekben. Folyamatosan bõvül a helyszínek köre is.
A komolyzene kedvelõinek igazi nyári cseme-
geként új helyszínen, az almádi református temp-
lomban is felcsendült az ének. Az Istent dicsérõ,
magasztaló ének.

A Péter-Pál napi vigadalomra városunkba
érkezõ lengyel vendégek között nemcsak pompás
népi táncosoknak, kézmûveseknek örülhettünk,
hanem egy nagyszerû kórusnak is. Köztudott,
hogy a lengyelek döntõ többségükben római kato-
likus vallásúak, méghozzá igen sokan gyakorolják
is vallásukat. Annál érdekesebb, hogy a hozzánk
Usztronyból evangélikus kórus érkezett. A refor-
mátus templomban a délelõtti istentisztelet kere-
tében hallhattuk õket, megbizonyosodva arról,
hogy a zenei istentisztelet átível országhatárokon,
s nem ismer felekezeti elkülönülést. A Maria
Cieslar vezette vegyes-kar régi és új keletû lengyel
egyházi zenével mutatkozott be, de énekeltek más
nemzetek egyházi zenéjébõl is. Rám legnagyobb
hatással Julius Stowacki, mai szerzõ mûve volt, az
Apostoli hitvallás szövegére komponált Hiszek
címû darab. Városunk vegyeskarának vendége-
ként külön ünneplésben is részesültek.

Nem telt el két hét, és újabb zenei ajándékot
kaphattunk a református templomban. Az Észak-

jüllandi Leánykórus magyarországi turnéja végál-
lomásaként városunkat látogatta meg. A helyszín
ezúttal is telitalálat volt, hiszen a kórusmuzsika
számára ideális a szakrális, intim tér, ahol mégis
szabadon szárnyalhat a
legnemesebb hangszer,
az emberi hang. A nagy
múltú, gyermekkarból
leánykarrá növekedett
kórus jelentõs hazai és
nemzetközi sikereket
tudhat magáénak. Ezen
cseppet sem csodálkoz-
hatunk, hiszen a 12-18
éves, az egész hang-
verseny ideje alatt végig
mosolygó leánysereg
mindnyájunkat elbûvölt.
A kristálytiszta, csengõ
hangok, a hangulatok változatossága, a mûvek sok-
színûsége, az elõadás dinamikussága, a közön-
séggel kialakított meghitt kapcsolat mind-mind
hozzájárult az est sikeréhez. Mûsorukon hallhat-
tunk dán dalokat, klasszikus és modern egyházi
mûveket, egészen a legmodernebb ritmikus, moz-
galmas egyházi zenéig. A mindvégig fergeteges
sikert azzal tetõzték be, hogy Kodály Túrót eszik a
cigány címû, magyar kórusokat is próbára tevõ
csodás mûvét csaknem hibátlan kiejtéssel ma-
gyarul adták elõ. Ráadásként megörvendeztettek

egy gyönyörû mûvel, amely a hazától távol élõ dán-
ról szól, akit a szíve végül hazahúz, s a mû Dánia
dicséretének apoteózisával zárul. Dinamikus
vezénylésével Anne Nörby Nielsen egy pillanatig

sem hagyta pihenni a lányokat, s méltán részesült a
fergeteges tapsviharból. Ennek az estnek a fényét
az is emelte, hogy mintegy „pihenésül” a hazai
kórust, az Almádi Vegyeskart is hallhattuk. Az õ
muzsikájuk is nagy sikert aratott a hazai közönség
soraiban éppúgy, mint vendégeink körében.

Köszönjük a református testvérek vendég-
szeretõ, vendégvonzó magatartását, s reméljük,
hogy még sok esetben töltõdünk fel náluk lelki
ajándékokkal, gyönyörû muzsikával.

Dr. Péterfia Katalin
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Akiknek az életben találkozniuk kell, 
azok mindenképpen találkoznak!

Hogy is mesélte nekem azt a Krisztus-
történetet a nagyapám? Illetve akit annak
gondoltam, pedig tudtam, hogy nem a
nagyapám, csak hát annyira szerettem
volna magamnak egy nagyapát, hogy
Andrásbá lett az én nagyapám. Így is hív-
tam: nagyapám. Õ meg engem így:
kisunokám. De ez nem rögtön lett, eleinte
András bácsiztam, tulajdonképpen õ mond-
ta elõször a kisunokámat, most úgy gondo-
lom, hogy sajnálatból, de akkor nem gon-
doltam semmit, csak örültem. És adott egy

szem Diana sósborszeszes cukorkát. Egy kicsit rá is ragadt a selyempa-
pír, amibe becsavarták, úgyhogy abból is jutott a számba, meg abból a jó
kis szeszes lébõl is, ami átitatta. Mert egy kissé megrepedt a cukormáz, és
kifolyt belõle a sósborszesz.

Egyszer, régen, még azelõtt, hogy a faluba kerültem, ettem már ilyet. Nem
is egyet. Klári hozta be az intézetbe búcsúzóul. Nem tudom, honnan szerezte
abba a nagy éhínségbe, de hozott, az biztos. Õ még az ostromban is szerzett
nekem csokoládét. Kis téglácskák voltak, tejbocik a pince éhségpárás kõkoc-
kái közt. Cigarettáért cserélte, mert az volt neki doszt. Klári féltében ezernyi
cigarettával bódította magát. 

– Ez nekem narkotikum – mondogatta. – Ettõl kicsit elbódulok. 
A Dianából egész zacskóval hozott. Azt mondta, nem szabad egyszerre

megenni, mert berúgok tõle. De nem tudtam megállni, csak az utolsó két
szemet hagytam meg, azok meg összenyomódtak a párnám alatt. Ugyanúgy
rájuk száradt a papír, mint erre, amit nagyapám adott.

Nagyapám széket faragott, miközben mesélt. Fakókék vászonmellényt
akasztott a nyakába, ami kemény volt a rászáradt enyvtõl. A vastagüvegû
szemüvegét minduntalan igazgatta, mert folyton az orrára csúszott. Amin ült,
azt úgy hívták, hogy bak. Mint a kecskét az Édesék óljában. Eleinte nagyon
nehezen mondtam ki azt a szót, hogy Édes. Legalábbis megszólításul. Mert
azt gondoltam, hogy az nekem nem édes, akkor inkább már a Klárit hívnám
úgy, pedig az sem az édesem, csak a testvérhúga. 

Én az Édesemre jól emlékeztem. A hajára. Az nagyon szép volt. Fényes,
göndörfekete. És ha nyáreste kimentem a kertbe, az illatát is éreztem. Meg
álmomban néha a hangját is hallottam, de azt reggelre mindig elfelejtettem.
Pedig nagyon szerettem volna emlékezni rá, hogy mit mondott. Mit mondhat
egy anya a gyerekének? Talán, hogy legyek jó. Meg hogy szeret. Erre vágy-
tam a legjobban. Hogy legalább álmomban mondja valaki. Az Édesék nem
mondták a saját gyerekeiknek sem. A Klári biztosan szeretett, de ezt is csak
most gondolom, akkor nem tudtam. Azt tudtam csak, hogy elment. És ha
elment, akkor nem szeret. Ezt ráadásul még az Édes is mondta.

– Minek sírsz utána? Elment abba az Izraelbe, és téged itt hagyott. Így hát
neked most nincsen senkid. Csak mink. Úgy becsüld magad.

Nem volt semmi fenyegetés a hangjában, én mégis annak vettem. Éppen-
séggel elég jó volt hozzám. Mindig úgy hívott: na gyere, te kis málé. Ezt se
gúnyból, hanem mert õ így gondolta. Mondta is mindenkinek, hogy milyen
mulya vagyok. Ez igaz is volt. Mindenhez, amit csinálnom kellett volna,
ügyetlen voltam.

– Mit bámulsz, te – szólt rám néha – fogd azt a dézsát, oszt vidd a mala-
coknak.

A bámulás is igaz volt. Csak meredtem bambán a levegõbe, és történeteket
gondoltam ki, amik mind velem estek meg. Többnyire állatokat szelídítettem
képzeletben. Puhanézésû õzeket, amilyeneket egy fedele hagyott képeskönyv-
ben láttam. Meg azt is magam elé tudtam képzelni, olyan élesen, mintha meg
is történt volna, hogy van egy szakállas férjem, egy erdõ közepén élünk vele
egy kis házban, õ egy nagy bõrfotelben ül, és mesél nekem, én meg kisszéken
kuporgok mellette, körben a falakon szépen polcra rendezett könyvek, meg
egy mókus kalitkában.

Édeséknél nem voltak könyvek, sem bõrkarosszék, arra csak a régi életem-
bõl emlékeztem. Bementem a házba estefelé, ha megéheztem. A tûzhelyen fél-
rehúzva egy nagy fazékban, kékkockás fehér ruhával szépen letakarva héjába

fõtt krumplit tartott Édes. Arra, ha valaki megéhezik. Korahajnalon fõzte,
odatette a vizet és begyújtotta a spórt, mielõtt még megetette az állatokat. Mire
mindent elvégzett, amit reggelente az udvaron kellett, meg is fõtt a krumpli.
Addig nem ettünk. Õ se, mi se. Még sötétben kelt. Õ is, az ura is, akit nem hív-
tam sehogy. Pedig Feri volt a neve, mint az igazi apámnak. Nem hívott õ se
engem sehogy. Keresztülnézett rajtam. Csak egyszer volt, hogy észrevett,
amikor beteg voltam. Úgy köhögtem, hogy nem lehetett nem észrevenni.
Hallottam, hogy esténként mondja Édesnek:

– Segíteni vetted ide, oszt micsinál? A nagy semmit. 
Az meg csak nyugtatgatta, hogy még kicsi. Voltam vagy öt. De már hur-

colásztam a dézsát, a
vizesvödröt, meg a tüzelni
való fát. Egyebet nemigen
bíztak rám, mert egyszer el-
ejtettem egy szakajtó tojást.
Alig maradt belõle ép. Édes
kettõt rám vágott a fakanál-
lal, de csak az ülepemre, nem
úgy, mint a szembéli szom-
szédok, akik lilára verték a
gyerekeiket. 

Nem volt rossz sorom.
Meg aztán ott volt a Nagy-
apám is a ragacsos dianás
cukraival. Ha nem tudtam
volna, hogy volt egy fé-
nyesfekete hajú, jó szagú
édesanyám, azt hihettem
volna, hogy az Édes az. A
saját gyerekei is kaptak
olykor a fakanállal, és õk is
csak a krumplit ették a fazék-
ból, ha megéheztek. Meg
néha tejet. Ünnepen pu-
liszkát. Egyszer túróval ettük.
Szótlanul, hogy ki ne hulljon
egy morzsa is a szánkból, ha megszólalnánk. Aludni a kemence köré vetett
szalmazsákon aludtam én is, mint a többi gyerek. Csak mikor beteg voltam,
akkor aludtam Édesék ágyában, lábtól, nehogy megfertõzzem a többieket. A
testvéreimet: Imit, Józsit, Karit, Lalit, Zolit, Ferit, Istit. Csupa fiúból állt az
utódlás, ahogyan Nagyapám mindig mondta. Engem már csak azért vettek
oda, vagyishogy az Édes azért vett oda, mert semmiképpen nem akart lánya
születni, és akart egy lányt. Aki szemrevaló, ahogy az Édesnek az ura mond-
ta. Pont egy málét sikerült kiválasztaniuk. 

(Vermes Éva regénye a közelmúltban látott napvilágot Budapesten a Móra
Ferenc Könyvkiadó gondozásában. A kötet címlapja Veszeli Lajos fest-
ményének fölhasználásával készült. E részlet közlésével köszöntjük új könyve
megjelenése alkalmából az Almádiban élõ újságíró-írónõt.)

Vermes Éva

A fecskék délre szállnak
(Részlet a regénybõl)

Merre is szállnak a fecskék?
(Vermes Éva új kötetének köszöntése)

Több mint tíz éve kedvelem Vermes Éva minden írását, legyen az szép-
próza, szerkesztõi szösszenet vagy újságcikk. Könyvei mindig összegeznek és
keserédes kitételei mellett is lelket öntenek az emberbe. Minden oldalon ott
bújkál bölcsessége, miközben saját  életének megélt mozzanatai ritmikusan
szövõdnek a szövegbe. Egy bomlott század borzalmai után tudnak kiegye-
nesedni hõsei, ráadásul mosolyogni is képesek korábbi önmagukon. Ezért
érdemes – többek között – búval-bélelt barátainkat is meglepni mûveivel.

Szerinte „A fecskék délre szállnak” – amint legfrissebb könyve sugallja,
szerintem viszont tavasszal mindig visszatérnek. Van ez a mû olyan szép,
hogy folytatását sem lehet sokáig halogatni!

Czuczor Sándor
(Költ a Székelyföldön, Szovátafürdõn július 28-án.)
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Csigaverseny a Balatonon
Olyan sûrûre nõtt itt a nád, hogy valóságos élõ

sövényt alkot. Nekifeszül a sok nádszál a csónak
orrának, és se té, se tova. Hiába feszítem az
evezõlapátot, a sekély vízben feneket ér, nem si-
kerül beljebb jutnom a rejtélyes birodalomba. Már
megelégednénk ennyivel is, eléggé bent vagyunk,
jócskán magunk mögött hagytuk a tükörsima
Balatont. Csak a fiam szeretne beljebb hatolni.
Mert sok titkot rejt egy ilyen nádtenger, madarak,
halak, bogarak, csigák százát bújtatja, szállást ad
vöcsöknek, szárcsának, elrejti õket kíváncsi
szemünk elõl. 

Míg a csónakkal bajlódunk, zajt csapunk,
felverjük a nádas nyugalmát.

Persze csak az hiszi, hogy a nádas csendes, nyu-
galmas, aki messzirõl nézi a szélborzolta nád-
tengert. Alighogy sikerült a csónakot megtámasz-
tanunk, máris csörtetés, robaj veri fel a víz csend-
jét. Vadkacsák emelkednek az orrunk elõtt a ma-
gasba. Egy kéktollú gácsér pompás tollazatán
gyöngyözve gurulnak a vízcseppek. Két kisebb
tojó kíséri nagy hápolással. S robajjal. De még
milyen robajjal! Úgy látszik, a nádas kis tisztást
rejteget, ott fürödhettek a kacsák. Elrepülnek felet-
tünk, aztán nagy ívben megfordulnak, és kétség-
beesett sápolással vágnak neki a végtelen vizek-
nek. 

Sokáig bámulunk a kacsák után, hiszen azért
jöttünk, hogy madarakat, halakat, bogarakat lás-
sunk, megismerjük a nádas titokzatos világát.
Hogy is van minderre idõnk? Hát bõven van, nem
kell elsietnünk a dolgot; mind a ketten
nyaralunk. Én is, meg a fiam is, akinek ez az utol-
só ártatlan nyara. Szeptemberben a virgonc kis
csikót hámba fogjuk. Úgy ám! Hiába rúgkapál
majd! 

Ahogy megérkeztünk Kenesére, összeállítottuk
a két hét mûsorát.

Most épp a negyedik napnál tartunk. A papíron
az áll a negyedik sorban: „Csónakkirándulás a
nádasba. Halak, madarak, csigák, vízisikló, kagy-
lók. Minél beljebb megyünk, annál többet látha-
tunk. Jó lenne fogni egy siklót, ezért viszünk ma-
gunkkal különféle üvegeket!”

Nem is kell mondanom, hogy a fiammal állí-
tottuk össze ezt a mindent felölelõ nyaralási tervet.
Itt is van a csónakban a hátizsákra kirakva két
befõttes üveg, egy kisebb kosár a tavicsigáknak, s
egy hosszabb zsineg, ha netán meg hagyná magát
fogni egy vízimadár, legyen mivel összekötni a
lábát. 

A meleg júniusi nap csak úgy lövöldözi a su-
garát, mégis kellemes az idõ itt a nádasban. A víz
tiszta és fenékig áttetszõ, csodálatos világa feltárul
elõttünk. A vízinövények, a nyüzsgõ ezüstös hasú
halak, fekete csíborbogarak. Ó, ti rohangászó, ide-
odakapkodó emberek, nem is láttatok még ti
szépet! Ha önfeledten nem lestétek még a nádas
csendjében a tiszta tavak tükrét. S az úszkáló,
nyüzsgõ, csodálatos szörnyûségeket. Egyelõre
nem is velük törõdünk, itt van a felszín, kínál
éppen elég látványosságot. 

Ahogy a kacsák odábbálltak, s mi is magunk-
hoz tértünk a meglepetéstõl, éppen igazítani aka-
rok a csónakon, amikor int a fiam, hogy ne moz-
duljak. Alig pár méterre valami vízi szörnyeteg
közelít csónakunkhoz.

– Óriáskígyó – súgja a fiam.
Én ugyan csak siklónak vélem, de egyelõre nem

közlöm vele észrevételemet.
A sikló persze ezzel mit se törõdik, cikázva

szántja a langyos víz színét, tarka, csíkos fejét ki-
csit a víz fölött tartja, teste meg szüntelen
csavarog, fodrozódik. Ó, micsoda régi, letûnt
koroknak dísze lehettél, te lelkes szörnyeteg – gon-
dolom magamban.

Most megpillant bennünket, szemügyre vesz,
egy gondolatnyi idõre megáll, két okos szemét
ránk veti. Vajon mit gondolhat rólunk? Gondol-e
egyáltalán valamit? Igen, gondol! Kicsit oldalt for-
dul, és gyorsan szeli a vizet, arra fordul, ahol a
tavirózsák levelein békák sütkéreznek.

Mindketten izgatottan figyeljük a portyázó sik-
lót, mert biztosak vagyunk benne, hogy nem hiába
sétafikál a júniusi verõfényben.

– Vadászik a sikló – súgom a fiamnak.
– Kire vadászik? – veti rám kíváncsi tekintetét.
– Mindjárt kiderül.
Ami ezután történt, az az apró tragédiák közé

tartozik, amelyekbõl százat és százat figyelhetsz
meg naponta a nádasban. Az állatvilág könyörte-
len törvénye: az erõsebb, az ügyesebb legyõzi a
gyengét. Az õshüllõk világa jut hirtelen eszembe,
amikor a zauruszok és sárkányok vívták harcukat
egymással. Hát azok is ily alattomosan közelítet-
ték meg prédájukat? Hát nem furcsa? Csendre,
békességre, nyugalomra vágytunk, s itt van az
orrunk elõtt ez a falánk szörnyeteg. Mindjárt
lenyeli ezt a szép, nyári világot!

Míg ezeket a gondolatokat forgatom a fejem-
ben, a kígyó már ott csúszik a tavirózsák levelei
közt.

A felriasztott, zöldbugyogós békák nagy ívben
cuppannak bele a tóba.

Már azt hittük, hogy a sikló hoppon maradt,
hogy kezdheti elölrõl a vadászatot.

De mi történt?
A kígyó abbahagyta a tekergõzést. Mereven

fekszik a víz hátán. Nem mozdul, csak magasab-
bra emeli a fejét, s áll, mintha megbûvölték volna.

Dehogy is bûvölték meg! Inkább õ bûvöli az
elõtte remegõ békát, aztán egy hirtelen mozdulat,
nyakon csípi, s lenyeli nagy buzgalommal.

Az evezõlapát kiesett a fiam kezébõl. Nagyot
loccsant a víz, a megzavart kígyó bemenekült
áldozatával a nádasba. (Ó, sikló, és én még terád

mondtam, hogy lelkes szörnyeteg. Azt is elfele-
dem, hogy valaha láttalak!)

Megmozdítottam a csónakot, s odább álltam.
Pista is lassan magához tért, õt jobban megviselte
a kígyókaland:

– Siklót nem viszünk haza!
– Nem! – feleltem határozottan. – De még békát

se!
Ha nem is akartunk többé kígyót hazavinni,

akadt itt egyéb, jámborabb jószág, csak éppen le
kellett hajolni értük a nagy természeti akváriumba.

Tavicsigák és lomha kagylók úszkáltak a
vízben. A sikló gyorsvonati sebességgel mozgott,
ezek meg olyan lassú tehervonatok, csak éles szem
veszi észre a mozgásukat. Ide bizony nem kell for-
galmi rendõr, ezek a csigák nem ütköznek össze
soha. Kitérnek egymás elõl, ügyesen kitapogatják
az utat szarvukkal, s csak arra mennek, amerre
szabad az út.

A csigák még nálunk is jobban ráérnek, nem
erõltetik meg magukat! Úgy tesznek, mintha
örökké nyaralnának!

Már vagy tizenöt tavicsigát sikerült kihalász-
nunk, amikor Pistának kitûnõ ötlete támadt. 

– Csigaversenyt rendezünk! – kiáltotta, s
menten ki is rakta õket a csónak orrába, egymástól
egyenlõ távolságra.

– Fognak versenyezni, mit gondolsz? – pillan-
tott rám, amíg a csigákat rakosgatta.

– Csak türelem kérdése az egész! – feleltem. –
Ha türelmes leszel, talán.

– Én türelmes vagyok! – felelte.
– Akkor rajta, járjunk a végire! A türelem rózsát

terem, no, lássuk, igazat mond-e a közmondás?!
Csigaversenyt még én se láttam. Magam is

kíváncsian vártam e különös torna kimenetelét.
Még a nádirigókról, szárcsafiókákról is megfeled-
keztünk, pedig egészen közel merészkedtek a csó-
nakunkhoz.

Csigáinkkal voltunk elfoglalva. Pista a leg-
nagyobbra bökött az ujjával, szerinte annak kell
megnyernie a versenyt. Én óvatos voltam, és nem
nyilatkoztam. Késõbb aztán bebizonyosodott,
hogy nekem volt igazam!

Az öreg csiga, amelyikre Pista rábökött, az
indításkor kidugta a fejét, körülnézett, aztán újra
visszabújt, mintha csak azt mondaná ezzel: „Én
bizony megelõzlek benneteket akkor is, ha félóra
múlva indulok, kis csigák, minek annyira sietni!”

A többi cikcakkban csúszott ide-oda. Csak egy
kis fényes hátú csiga tartott szép csendesen, egye-
nesen a cél felé, mintha tudta volna, hogy mit
akarunk. Amazok gyorsabbak, nagyobbak is
voltak, de úgy látszik, mind elbizakodtak, biztosak
voltak a dolgukban. Mire aztán az öreg csiga
észbekapott és nekiveselkedett, a kicsi már célba
ért.

– Akárcsak a mesében! – tapsolt a fiam.
– Hogy érted ezt? – kérdeztem. 
– Hát ott is a legkisebb fiú gyõz mindig – és su-

garas szemét boldogan rajtam legeltette. A fejére
tettem a kezem, s már én is mosolyogtam. „Kis
csigám, te is most vágsz neki az életnek – gondol-
tam –, mint a legkisebb fiú a mesében, ha ily kitartó
leszel, mint ez a kis csiga, te is gyõzni fogsz, hiába
vagy most a legkisebb!”

Talán megértette, talán nem. Nem tudom!
A kicsi csigát külön üvegbe tette. A többit meg

kagylókkal vegyest belegyömöszölte a befõttes
üvegbe.

Mire a csigaverseny véget ért, be is esteledett.
Elhagytuk a nád birodalmát. Gyors evezõcsapá-
sokkal szeltük a bársonyos esti Balatont. Gond-
talan nyaralók kiáltása szállt felénk, öregeké, fiat-
aloké, iskolásoké, akik itt üdülnek a Balaton
partján.

Zsákmányunkkal gyors léptekkel siettünk
üdülõtelepünk kedves kis akácosa felé.

Komjáthy István Botond címû könyvébõl.

Mécs László

Hogy muzsikál a hordó
Bokor Istvánnak emlékül szeretettel.

Hogy muzsikál a hordó,
ha a vincellér a csorgó
must-lét úgy zengeti,

mint Március a zagyva
hólét, mely zeng szaladva
barázdás dombokon.

Így muzsikál a lélek,
amíg üres s az Élet
tölt zengõ zûrzavart.

Ó színes szép üresség:
fiatalság, szüzesség,
csók, ábránd, hõsi vágy!

S mily csendes, szólni lusta
hordó, lélek, ha mustja
arany borrá leszen!

A zengõ zûrzavarból
bölcsesség lesz: arany bor,
arany misék, arany

lagzik arany derûje.
A lélek nézi tûrve,

hogy vénség, kór, halál
mint lopja legutolsó

csöppjét is! Ó koporsó!
Ó szörnyû, néma csend!

Badacsonytomaj, 1958. okt.

(Váth János almádi hagyatékában megõrzött költemény.)
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Mindennapi 
Beszélgetés az új kenyér ünnepén Nagy Árpádné Szabó  

Akedves kis sárgára festett ház, a pékség, a 
délutánonként befûtött kenyérsütõ kemence
füstje hosszú évtizedek óta hozzátartozik

Almádihoz. Jó bejönni, az ember egy kicsit otthon érzi
magát. Hiszen olyan régóta járunk ide mi almádiak,
már a negyedik, sõt ötödik nemzedék. Idejárunk nem-
csak kenyérért, hanem melegségért, emberségért, jó
szóért, egy rövid beszélgetésért...

– Hogyan kezdõdött a Szabó Pékség története?
Ilonka néni: – A férjem Sárvárról származik.

Tizenketten voltak testvérek, nem voltak gazdagok.

Eredetileg asztalos mesternek készült, de olyan sokáig
söpörtették vele a mûhelyt, hogy megunta, és
Celldömölkön Baross pékmester mellé állt be segéd-
nek. Ahogy kitanulta a mesterséget, egy köl-
csönkerékpárral elindult munkát keresni. Ideérkezve a
Megyehegy tetejérõl meglátta ezt a
szép községet, a Balatont, és eldön-
tötte, hogy itt marad, még ha kenyéren
és vízen is kell élnie. Almádiban ekkor
3 pékség mûködött, és õ Albrecht
Ármin pékségében lett legény 1936-
ban. 

Ez a mostani pékség már akkor is
megvolt a Hattyú épületegyüttesének a
részeként. Ma már csak a pékség van
meg, de akkor volt itt szálloda, étterem,
mészárszék, fodrászüzlet, fûszer- és
csemege-kereskedés, szódagyár. 1938-
ban kibérelte Kosala Ödöntõl, a tulaj-
donostól a pékséget. Két évig nagyon
szûkösen élt, de megérte, mert így tudta
1940-ben megvenni.

– És Ilonka néni hogyan találkozott a pékmesterrel?
– Éppen katona volt akkor 1941 nyarán, és

eltávozáson volt. Én pedig Márkón a nagybátyámnál
voltam, aki vajmesterként dolgozott, és jól ismerte a
férjem testvérét, a herendi molnárt. Ennek az
ismeretségnek köszönhetõ, hogy találkoztunk. Én 17
éves voltam akkor, de rögtön tudtam, hogy megtalál-

tam a párom. Többet nem néztem másra. 1942 január-
jában házasodtunk össze.

– Mi lett a pékmûhely sorsa a háború alatt?
– A férjemet többször is behívták katonának, addig

én vittem a pékséget. A mûhely tele volt katonákkal,
menekültekkel, üldözöttekkel. Lengyelek, zsidók búj-
tak meg nálunk. Pintér Sándor, a plébánosunk segített
sok embert, menekültet, és õ küldte õket a pékségbe
kenyérért, melegedni. A férjem szokta mondani, hogy
pékségben sem fázni, sem éhezni nem lehet, és ez így
is volt.

A háború alatt egy bomba eltalálta a pékséget,
éppen a közepén, csak a külsõ falai marad-
tak meg. Akkor, akik bent voltak, mind
meghaltak, köztük egy kisgyermek is. Én
a szállodában voltam akkor, így
megmenekültem.

A háború után családi segítséggel
tudtuk újraépíteni a mûhelyt. A kemence
anyagát össze tudtuk gyûjtögetni a romok
közül. 1946 karácsonyán fûthettük be
újra a kemencét. Kovászt a szomszéd
pékségbõl hoztunk, így kezdõdhetett újra
a munka.

Aztán nehéz idõk következtek. 1950-
tõl jegyrendszer lett. Nagyon kicsik voltak
a fejadagok, de a baj közel hozta az

embereket egymáshoz. Nagy volt a bizalom és a
szeretet az almádiak között akkoriban. Aki megte-
hette, leadta a kenyérjegyét, és ránk bízta, annak adjuk
az adagját, aki nagyon rászorul. Így segítették egymást
az emberek.

1952-ben aztán államosították a pékséget, és a
mester a saját üzletében alkalmazott lett, a Megyei
Sütõipari vállalat alkalmazottja. De mindig csak úgy
tudott itt dolgozni, mint a magáéba. Végül 1987-ben
visszakapta a pékséget, és a következõ évben kiváltot-
ta az iparengedélyt, és újra sajátjában dolgozhatott.

– Nagyon nagy szó, hogy immár a 67. esztendeje
mûködteti a család a pékséget.

SZARVASÉNEK
(Regölés István királyról)

Ahol keletkezik egy ékes nagy út,

Amellett keletkezik egy halastó állás

Haj regõ rejtem, regõ rejtem.

Azt is felfogá az apró sásocska,

Arra is rászokik csodafiú szarvas

Haj regõ rejtem, regõ rejtem.

Noha kimennél uram, Szent István király

Vadászni, madarászni,

De ha nem találnál sem vadat, sem madarat.

Hanem csak találnál csodafiú szarvast

Haj regõ rejtem, regõ rejtem.

Ne siess, ne siess, uram, Szent István király,

Az én halálomra,

Én sem vagyok vadlövõ vadad.

Hanem én is vagyok

Az Atyaistentõl hozzád követ.

Haj regõ rejtem, regõ rejtem.

Homlokomon vagyon fölkelõ fényes nap,

Oldalamon vagyon árdeli szép hold.

Jobb vesémen vannak az égi csillagok

Haj regõ rejtem, regõ rejtem.

Szarvam vagyon, ezer vagyon,

Szarvam hegyein vannak

Százezer szövétnek,

Gyullasznak, gyullasznak,

Oltatlan alusznak.

Haj regõ rejtem, regõ rejtem.

Szent István dénár



112005 - AUGUSZTUS

 kenyér
Évával és Szabó Gyuláné Ilonkával

Éva asszony: – Én itt születtem ebben a házban. A pékmûhelyben nõt-
tem fel, minden iskolai szünidõben itt dolgoztunk testvéreimmel. Édes-
apám a munkára nevelt. Mi nem láttuk édesapámat másként csak dolgoz-
va, mindig úgy emlékszem rá, ahogyan verejtékben fürödve áll a kemence

mellett. Azt mondta, tanuljatok többfélét, ha nem lesz rá szükségetek,
szerencsétek lesz.

– Amíg fõiskolára, egyetemre jártunk, addig is nyaranta itthon voltunk,
segítettünk. Nem akartunk máshová menni dolgozni, így édesanyám
1972-ben megnyitotta a reggelizõt, amely nyaranta mûködött. Én sokat
tudtam neki segíteni, mert testnevelõ tanár lettem, és az iskolai szünetek-
ben mindig itthon voltam és a pékségben dolgoztam.

– Mi a titka ennek a kenyérnek? Mitõl olyan finom?
– Ez a kenyér hagyományos kovászos eljárással készül, semmiféle

lisztjavító vegyszert, adalékanyagot
nem tartalmaz. Ezért olyan ízletes,
és ezért lehet sokáig eltartani. Aztán
különleges az épített fafûtésû
kemence is. Ilyen, úgynevezett
„magyar kemence” már csak néhány
van az országban. A kemencének
köszönhetõen a pékségünknek
fontos, még honvédelmi szempont-
ból is jelentõs szerepe volt és van ma
is. Ugyanis nálunk mindig lehet
kenyeret sütni, akkor is, ha nincsen
áram.

– Már több mint 10 éve, hogy vis-
szaköltöztek Ajkáról. Most egyedül
vezeti a pékséget. Mi indította arra,
hogy nap mint nap ezt a nem könnyû
fizikai munkát végezze, miközben
még a Györgyi Dénes Iskolában is
tanít gyógytestnevelést?

– Ezt a munkát nem lehet kényszerbõl csinálni. Csak lélekkel, szeretet-
tel. Ez a munka hatalmas öröm, mert a kenyér különleges dolog. A kenyér
az élet.

Régebben, amikor nem volt ilyen gazdag a világ, még a gyermekko-
runkban is, ha nagyon szegények voltak is az emberek, kenyér mindig
volt. Kenyérrel jól lehetett mindig lakni. A kenyér alapvetõ, az mindig kell
az embernek.

– És ahogyan édesanyám is mondta, meg a vers is írja, a mindennapi
kenyér és a lelki kenyér, összetartozik. Ez nálunk mindig így volt. Mindig
tudták a szüleim mindenki baját, mert itt a pékségben elmesélték. És
telente most is egész kis beszélgetõ klubok alakulnak a pékségben. Az
emberek megnyílnak egymásnak. Sok barátság szövõdött itt, édes-
anyámhoz most is járnak egy kis lelki felfrissülésre, a szeretetben való
megmártózásra a régi barátok, ismerõsök. 

És ez a munka és szeretet továbbadódik, folytatódik, nem múlik el. Ha
dolgozom, úgy érzem, édesapám velem van, együtt fogjuk a lapátot és
tesszük be a kemencébe a kenyeret.

– Lesz-e a családból valaki, aki továbbvigye, folytassa ezt a szép
mesterséget?

– Most vannak segítségeim, akik szinte a családhoz tartoznak. És a fér-
jem is, aki korábban vegyészmérnökként dolgozott, sokat segít. A lányom
Olaszországba ment férjhez, és a Milánói Scala hegedûse. A fiam viszont
itthon van. Õ a Kandó Kálmán Mûszaki Fõiskolán végzett. Nagyon örül-
nék, ha õ folytatná és továbbvinné a pékséget, mert tudom, hogy édesapám
is nagyon örülne neki. Ameddig lesz erõm, én biztosan folytatom.

Gyönyörû szép ez a nemzedékrõl nemzedékre átadódó hagyomány. A
mesterség, a mindennapi kenyér, melyen keresztül a családi összetar-
tozásból és szeretetbõl, emberségbõl, melegségbõl nemzedékek óta mi

almádiak is részesedünk. Most augusztus 20-a közeledtével, amikor a
Szabó Pékségben sütött hatalmas kenyérbõl minden almádinak jut néhány
falat, illõ megköszönnünk ennek a családnak, hogy 67 éve adja az almá-
di családok asztalára a mindennapi és a lelki kenyeret. 

Isten Áldása legyen ezen a családon! 
Szabó Kalliopé

(A fényképfelvételeket Boros Hanga készítette.)

„Amit én álmodom:

Nem fényûzés, nem fûszer, csemege,

Amit én álmodom:

Egy nép szájában betevõ falat.

Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,

Lelki kenyér az éhezõ szíveknek

Asztaláldás mindenki asztalán.”

(Reményik Sándor: Mindennapi kenyér)
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Szomszédolás Alsóörsön

Azok a régi balatoni nyarak
Méltósággal úszott e szép júliusi napon az alsóör-

si kikötõ mólójához a tó legendás hajómatuzsáleme,
a Jókai, fedélzetén népes, vidám, színes füredi tár-
sasággal. Vendégségbe érkeztek az immár hagy-
ományos Jókai-Endrõdi bableves partira. Harsány
zeneszó és a helyi, sõt a széles környék idesereglett
vendégsokasága köszöntötte az érkezõket.

Gyönyörû látványra tapadt tekintetük! Magyar
huszár uniformisban apró legényke vezette a partra
lépõket. Férfiak XIX-XX. századi polgári divat-
öltönyökben. Délceg hajóskapitány aranysújtásos
zubbonyában... Hanem a szép hölgyek bájos ko-
szorúja emelte csak igazán a méltó csodálatot.
Korabeli finom ruhák, csipkék, drága selymek bokáig
omló pazar változatában libbentek közénk. Bájos
derû, igézõ mosoly a virágos kalapok alatt... Valódi
meglepetés, valaha volt múltbeli pillanatok díszes
fölidézése volt az alsóörsi, kikötõbeli esemény.

Alsóörs múltjának jeles darabja elõtt tisztelgett a
díszes társaság, midõn az Endrõdi ligetben emlékezõ
koszorúzással emlékezett híres költõjére. Endrõdi
Sándor éppen itt, Alsóörsön, a tó búgó partjainál tel-
jesítette ki költõi munkásságát s emelkedett nemzeti
líránk magaslatára. Írói, irodalomtörténészi életmûve
öröklétû üzeneteket tartogat számunkra. A Balaton-
kultusz, a tó-parti élet széppé formálását maga is
jelesül gyarapította. A vízi sportok, a fürdõkultúra
missziósaként élt, híven a derûs vidámsághoz.
Szerette a bort s hozzá a finom ételeket.

Nos, ez a magyarázata az alsóörsiek hagyományõrzõ
bableves-partijának is. Endrõdi utánozhatatlan bable-
vesével örvendeztette mindig kedves vendégeit. Ezzel
várta annak idején Füredrõl Jókaiékat is az alsóörsi pa-
szitára. A tervezett vitorlásút – Füredrõl Örsre – ugyan
nem a legjobban sikerült (hajójuk szélcsendbe „hor-
gonyzott” a tavon), ám végül is a fölséges Endrõdi-
bableves feledtette az utazás váratlan bosszúságát...

A mûvelõdési ház zsúfolásig telt szín-
házterében Katona Csaba, a Magyar Országos Le-

véltár tudományos munkatársa tartott elõadást. A
balatoni nyarak különféle szórakozási formáiról, a
fürdõzés divatjának kialakulásáról, különös tekin-
tettel a XVIII., XIX. századi füredi kezdeti és
fölöttébb jellemzõ eseményeire. A felvilágosodás
korában az ember fölfedezte a természet szépségét
s ezt természetesen a maga hasznára igyekezett

fordítani. Sikk lett az egyre szélesebb méretekben
kialakuló fürdõhelyekre járni. Részint a gyó-
gyulás, a pihenés, részint a szórakozás céljából.
Lassan kialakult a sajátos fürdõhelyi életvitel,

kultúra, az ott meghonosodott irodalmi, zenei, tár-
sasági élet.

Közelünkben Füred e tekintetben élen járt,
mintaadó példaként is. Mindez a nemzeti tudat gyara-
podását, a múlt megismerését is jól szolgálta. Tehát a
fürdõélet, a fürdõhely életének ilyetén alakulása
egyszerre volt szórakozás és gyógyulás, nyugalom
vagy épp ellenkezõleg, a vigalom helyszíne. Tehát a
fürdõk a gyógyulás elõmozdítása mellett a társasági
érintkezés sajátos kereteiben is mûködtek. Tekin-
télyes számban akadtak olyanok, akik csak szóra-
kozni akartak e divatos helyeken – mondta Katona
Csaba. Az öncélú örömszerzés formáit szolgálták a
lakomák, szerenádok, a kártya partik, céllövöldék.
Örömeiket természetesen az evés-ivásban élték ki tán
legfõképpen a fürdõvendégek.

Nagy téma volt az illegális szórakozás. Ter-
mészetesen elsõsorban az örömlányok révén. „A pros-
tituáltak a nemkívánatos vendégek sorait gyarapítot-
ták Füreden. A vendégek véleménye nyilvánvalóan
megoszlott a kéjleányok persona non grata voltát
illetõen, máskülönben azok aligha ütöttek volna tanyát
a fürdõn.” A fent említettek mellett a fürdõ vélhetõen
melegágya volt a házasságon kívüli, alkalmi kapcso-
latoknak is, amit valós példákon keresztül tételesen
bizonyítani persze nagyon nehéz lett volna. 

A fürdõélet hasonlóságait Füredtõl Almádiig,
Siófoktól Földvárig, és egyáltalán, Balaton-part
szerte fölsorakoztathatnánk. Minden örömével, gond-
jaival. Akkor, másfélszáz esztendõvel ezelõtt s akár
napjainkban is.

Alsóörsön az ízletes a la Jókai-Endrõdi bableves
kanalazása közben a visszaemlékezés végtelen
tengerén ringattuk megszámlálhatatlan emlékeinket.
Közösen alsóörsit, füredit, almádit. Közben föl-
idéztük szeretett költõnket, Endrõdit, aki egyik ver-
sében meghagyta: „Ha majd hiányzom, üljétek meg a
holt pajtás torát. Koccintsatok az emlékemre s vigad-
jatok tovább...” Albrecht Sándor

Nem volt odáig a Balatonért, annál jobban meglepõdött, amikor olyamirõl
tájékoztatta valamelyik tóparti cimborája, hogy a magyar tenger világa nem azonos
azzal, amit az üdülési fõidényben lát az errejáró kiránduló, nyaraló, vagy épp egy-
napos (dolog, átutazás miatt idetévedõ, errekényszerülõ) futóvendég. A Karcagon
élõ Körmendi Lajos (Arany János-, Darvas József-, József Attila- és Kölcsey
Ferenc-díjas író,  Petõfi Sándor Sajtószabadság-díjas újságíró, a csopaki írótábor
nagydíjasa) a hagyományos értékek tisztelõjeként a Balatonnál is azt kereste, amire
büszke lehet valamely táj népe: azokat az értékeket, amelyek csak erre a kisvilág-
ra jellemzõek. 

Rácsodálkozott a hírhozóra, hogy a Balatonnál a bennszülöttek õrzik a helyi
nyevjárást – például a lelleiek a lölleiségüket –, hogy a vérbeli balatoniak éppen
annyi õsi mondát ismernek, mint a magyar világ más tájain élõk – mondjuk ilyen
a kenesei Rákóczi-fához, vagy a pécselyi Himfy-várhoz, a badacsonyi Rózsakõhöz
kapcsolódó megannyi szép történet –, hogy a pompás litéri és csopaki gyermek-
együttes, meg a veszprémi felnõtt néptáncegyüttes világszínvonalon mûveli a ma-
gyar táncmûvészetet. Hogy tisztelettel õrzik a balatoniak õseik foglalkozásainak
az emlékét – éppen nálunk, Almádiban szép példa erre a kõfejtés-kõfaragás ha-
gyományának az ápolása.

Körmendi nem valamiféle ideológiai konzervativizmusból tekintett tisztelettel
mindarra, amit népünk megalkotott: a kétkezi és a szellemi munkával létrehozott
értékek híveként tekintett jókora gyanakvással mindarra, ami talmi, gagyi, kerti
törpe. Ezt is bizonyítja húszegynéhány kötete (elbeszélés- és riportkönyvei,
mûfordításai, táj- és mûvelõdéstörténei munkái), meg sokezer újságcikke a pesti
és a vidéki sajtóban. 

Baráti unszolásra 2003-ban családostul néhány napot Almádiban pihent az 1998
óta rákkal viaskodó író. Miután a mozgást egyre kevésbé birta, itteni napjait jó-
szerint szobájában számítógépe mellett töltötte: míg családja a várossal ismerkedett,
írta a Szabad Földnek Almádiból is a jegyzeteit, tudósításait, riportjait. Fél év múlva
a bereki önkormányzat vezetõivel látogatott el városunkba, hogy rövidesen a
betegség elhatalmasodása szakítsa meg – sajna, végleg – itteni barátainak a reménye
szerint a továbbiakban rendszeressé váló almádi kiruccanások sorát.

Az elmúlt évtizedben tudatosan a Karcag melletti Berekfürdõre készült: telket
vett, hogy azon otthont építhessen magának, házat, amely helye lehetne a tájhoz
kötõdõ irodalom emlékmúzeumának is... Berekfürdõ kitûnõ melegvizes fürdõhely
– vize a közeli szoboszlóiéval vetekszik –, s bár egymaga több vendéget fogad
(évente átlag 300.000 a bereki vendégéjszaka), mint a többi falu és város Jász-

Nagykun-Szolnok vármegyében együttvéve, hangulata nyáron is õrzi eredeti
hangulatát. Ami miatt különösen kedves volt Körmendinek e gyógyfürdõs nyaraló-
falu: a község vezetõi és lakói tudatosan õrzik a nagykun hagyományokat. 

Messzirõl nézve úgy vette – mert így láttatjuk magunkat? ilyennek mutat ben-
nünket a tisztelt országos és miegyéb sajtó? –, hagyománytalanított s maradék
önmagából kivetkõzõ nép a balatoni, melynek minden számít, csak az nem, amit
eleink ránk hagytak. Hogy megörült, amikor lapunkból – a halála elõtti hetekben
– megtudta: vagy kétszáz éve Körmöndi nevû betyárral bajlódtak a veszprémvár-
megyei meg zalavármegyei perzekutorok! Ha a Mindenható másképpen gondolja
s ad Körmendinek még néhány évet, netán évtizedet, a két balatoni megye határán
fekvõ csárda környékét bejárva tán elbeszélés vagy esszé írására ihleti a
Körmendiség-Körmöndiség... Mert a kitûnõ írót mindennél jobban izgatta az ele-
settek és az elesettségük miatt föllázadó emberek világa. 

Nem akármi lett volna Körmendi Körmöndi-regéje!
Bevallhatjuk: egyik itteni cimborája effélékre bátorította.
Most meg már csak a Nyugodjék békében. 
(Körmendi Lajos 2005. január elsején életének 58. évében húnyt el. Berekfürdõi

– kunhalomnyi virág borította – sírjára Almádiban  készült koszorú is került.)
S. M.

Kis almádi irodalomtörténet

Körmendi a Balatonnál

Holland használt bútorok és kiegészítõk boltja
Balatonalmádi-Vörösberény, Árpád u. 23. Tel.: 88/431-605 Mobil: 06-20/213-6377

LAKÁSKIEGÉSZÍTÕK, DÍSZTÁRGYAK, BÁLÁS RUHÁK (200 Ft-tól)
KANAPÉK, HEVERÕK, ÁGYAK, ÁGYBETÉTEK OLCSÓN KAPHATÓK

BÚTOROKAT BIZOMÁNYBA ÁTVESZÜNK
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat AKCIÓS árainkkal!
Nyitva: H-P-ig de. 9-12-ig, du. 15-18-ig Sz.: 9-13-ig
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Benn voltunk a tv-ben...
… Persze nem szó szerint, és még csak nem is a mûsorban, hanem a Hír TV

stúdiójában. De így is maradandó élmény volt. Ez sokkal kevesebb embernek
adatik meg, mint mondjuk bekerülni a Hajós András show-ba. És az értéke,
értelme is több, és sokkal érdekesebb is. Kellemes meglepetés volt számunkra
a stáb viselkedése - az, ahogyan viccelõdtek egymással -, a hírolvasók komoly
ábrázata tulajdonképpen csak szerep. Késõbb az is kiderült, hogy az egyik
hírolvasó, Sárfalvi Péter (akit szemtõl-szemben és élõ adásban láttunk egy-
szerre), egykori öttusázó bajnokunk volt. Sokoldalú ember lehet...

Lányi Tamás, mûszaki igazgató vezetett el bennünket a mûterembe, ahol
a stúdiófelvételek egy része és a híradó készül. Ez hangszigetelt terem, tele
kamerákkal és a mennyezetrõl lelógó lámpákkal. A terem érdekessége, hogy
természetes fény oda nem jut be. A napsugarakat reflektorokkal helyettesítik,
a túl erõs fényeket fekete anyagokkal, vásznakkal nyelik el. Egyszerre több
kamera is dolgozik, veszi az adást. 11 órakor épp belecsöppentünk egy
híradásba. Bent maradhattunk a stúdióban, de néma csendben kellett lennünk.
Az adás élesben ment, egy halk pisszenés sem hangozhatott el, mert az ebbõl
származó esetleges hibákat már nem tudták volna kijavítani.

Kipróbáltuk, milyen a hírolvasó helyén ülni, miközben ráirányul a kamera,
és azt is, hogy milyen az úgynevezett „süketszobában” lenni.  Ez a helyiség
teljesen hangszigetelt, bent az embernek olyan érzése támad, mintha
megsüketült volna. Nagyon érdekes volt.

Megtudtuk, hogy 2002. december 7-e óta létezik a Hír TV, és hogy ma már
1.600.000 háztartásba jut el.

...és benne voltunk a rádióban
Nagy izgalommal vártuk, hogy megláthassuk a Rádió 1 stúdióját is.

Busszal mentünk Veszprémbe, és végre beléphettünk a számítógépekkel és
különbözõ technikai felszereléssel ellátott helyiségbe. Megtudhattuk, hogyan
készül a mûsor, és kipróbálhattuk, milyen hírolvasó válna belõlünk, sõt
belekóstolhattunk a hírszerkesztésbe is. Élményekkel tele tértünk haza, és biz-
tos, hogy ezután már másképp hallgatjuk a rádiót, nézzük a televíziót.

Tettük mindezt a július 11-tõl 15-ig tartó almádi médiatáborban.
Táborvezetõink  Vecsey Kiss Mária és Völgyi Zsuzsa voltak. Tanultunk a
kommunikációról, sajtótörténetrõl, sajtómûfajokról, és még ezernyi dologról.
Közvélemény-kutatást végeztünk, montázsplakátot készítettünk, fogalmazá-
sokat írtunk, szituációkat játszottunk. Azt hisszük, mindenki számára a csúcs-
pont a közös film elkészítése volt, aminek kivitelezésében Végh Attila opera-
tõr volt a segítségünkre.

Az utolsó napi újságkészítés a heti események élményekkel teli, kissé
fáradságos, de szórakoztató munkáját foglalta össze. Csak ajánlani tudjuk a
tábort mindenkinek, a csapat nevében  pedig ennyit üzenünk: mindent
köszönünk, reméljük jövõre is találkozunk!

Lamperth Rita,  Schlakker Dóra, Nyerges Kati

Anyanyelvi rovat

Bevállalja?
A címbeli kifejezést csak pár évvel ezelõtt hallottam a televízió egyik

mûsorában, ám azóta mintha rohamosan terjedne. Pedig csúnya!
Mindenesetre arra alkalmas, hogy egy kicsit elgondolkozzunk az igekötõk

használatáról. Mert bizony errõl a témáról sokat lehetne írni. Érdekes, hogy a
Black and Withe Kft. kiadásában megjelent Helyes beszéd, helyes írás címû
könyvben alig egy oldalt találunk róluk Szathmári István tollából. Pedig az
igekötõkkel érdemes foglalkozni, mert helytelen használatukkal gyakran
találkozhatunk. Talán éppen az a leggyakoribb, amire a cím is utal: az igekötõ
fölösleges használata. Mirõl is volt szó az említett adásban? Föltettek egy
kérdést, majd hozzáfûzték: bevállalja? Ebben az esetben az igekötõ nem csak
fölösleges, hanem egyenesen helytelen használatról van szó. Hogyan lenne
helyesen? Így: vállalja, elvállalja? 

Újsághírben olvastam: „A védelmet végül egy ügyvéd mégis fölvállalta”.
Ebben az esetben a fel- igekötõ még elfogadható; valami olyasmit jelez, hogy
az ügyvéd bizonyos kényes ügyet hajlandó magára vállalni. A fölvállal itt
nyomatékosabb, mint az elvállal lenne.

Nézzük meg egy példa segítségével, hogy a különféle igekötõk miként
módosíthatják egyetlen ige jelentését. Legyen az ige ad, ehhez tegyük hozzá
a különféle igeidõket: átad, bead, elad, elõad, elõread, felad, hátraad, haza-
ad, hozzáad, idead, kiad, közread, lead, megad, odaad, ráad, túlad…

Van egy érdekes szerepe is az igekötõnek; figyeljük csak! A figyel ige
folyamatos, tartós cselekvést fejez ki, de ha eléje tesszük a fel- igekötõt, akkor
ez a cselekvés hirtelen, gyors bekövetkezésére utal: felfigyel valamire.

Az igekötõvel olykor szinte látjuk a cselekést. Legyen a példaigénk, a mos.
megmos(sa a kezét); felmos(sa az elõszobát); lemos(sa a csempét); átmos(sa
a kissé megsárgult fehérnemût); kimos(sa a szennyest).

Végül felhívom a figyelmet arra, hogy a lenni igéhez is járulhat igekötõ,
amit egybeírunk az igével, tehát: Majdnem megvan a leckém, de holnapra biz-
tosan meglesz. (De: majdnem meg van írva - ilyenkor ugyanis az igekötõ az ír
igéhez tartozik.) Láng Miklós

Immár a V. Országos Fúvószenekari és Mazsorett Találkozót rendeztük
Balatonalmádiban. A július 1-3-ig tartó, 3 napos rendezvényen szinte az
ország minden tájáról érkeztek fellépõk, 12 település 22 mazsorett csoportja
és 5 fúvószenekar vett részt a találkozón. Az ország távolabbi részérõl újra
láthattuk a gyomaendrõdi Színfolt Mazsorett Csoport, a dunaföldvári Löfan
Mazsorett Egyesület Mazsorett Csoportja, a Solti Aranykulcs Mazsorett
Csoport, a Hajdúszoboszló Mûve-
lõdési Központ Mazsorett Csoportjai,
a budapesti Varga Jenõ Közgazdasági
Szakközépiskola és Szakiskola Ma-
zsorett Csoportja szépen kidolgozott
koreográfiáját. Meglepetés volt az
izsáki Mamarett nyugdíjas csoport fel-
lépése, s nagy közönségsikert aratott.
Az országos rendezvény hírére részt-
vevõk külföldrõl is  jelentkeztek, így
Szlovákiából a Perbetei Margaréta
Mazsorett Csoport, és Németország-
ból az eggenfeldeni Big-Band Fúvós-
zenekar. Balatonalmádi színében a
Hattyú Mazsorett Csoport képvisel-
tette a várost. Az ország távolabbi
részeibõl érkezõk mellett a megyei
összetartást erõsítve, nagy élményt
nyújtva léptek fel a balatonfüredi maz-
sorett csoportok, Márkó mazsorett
csoportjai, a várpalotai Black Dia-
mond Mazsorett és Showtánc csoportjai, a veszprémi Fortuna és Kék
Gárdisták Mazsorett és Showtánc csoportjai, a balatonfûzfõi Kagyló
Mazsorett Csoport. A magyar fúvószenekarok közül a Veszprémi Ifjúsági
Fúvószenekar elõször vett részt a találkozón, a Várpalotai Bányász Fúvós
Zenekar, a budapesti Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Oktatási Intézmény
Fúvószenekara és a Kunszentmártoni Fúvószenekar már évek óta visszajáró
vendégeink. 

A kellemes idõ, a jó hangulat, valamint a színes, érdekes programok,
felvonulások, a csodálatos zene, a szép ruhák és bonyolult tánc-koreográfiák
az évek során egyre több nézelõdõt, kíváncsiskodót csalnak kedves, Balaton-
parti városunkba. Bár az idén az idõjárás eleinte nem kedvezett nekünk, a pén-
teki fúvószenekari koncerteket elmosta az esõ, de szombatra szép számú
közönség gyûlt össze, kicsik és nagyok egyaránt jól érezték magukat.

Minden csoport aján-
dékkal hagyta el a talál-
kozót. Kiemelten díjazott-
jaink ebben az évben: Az
Almádi díjat a Gyo-
manendrõdi Mazsorett
csoport és a budapesti
Lajtha László Alapfokú
Mûvészeti Oktatási Intéz-
mény Fúvószenekara
nyerte, hûségdíjat a Kun-
szentmártoni Fúvószene-
kar kapta, s a rendezvény 5

éves szimbólumát, az 1méteres zsákegeret Eggenfelden vihette haza. A Találkozó
legjobb tamburmajorja címet a Hajdúszoboszlói Balla Petra vihette haza.

A rendezvényhez Balatonalmádi önkormányzata biztosított anyagi
alapokat, támogatta a  Balaton Fejlesztési Tanács, Nemzeti Kulturális
Alapprogram, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, s az Almádiért
Közalapítvány. A rendezvény sikeréhez nagymértékben hozzájárult a
Balatonalmádi kulturális értékeiért, életéért tenni akaró helyi lakosok, vál-
lalkozók, iparmûvészek, egyéb szervezetek (Algida Jégkrémgyár, Alsóörs
Polgármesteri Hivatal, Árnyas Park Ifjúsági Tábor, Balatonalmádi
Polgárõrség, Balatonalmádi Rendõrség, Balloous 4 You Dekoráció, Balogh
Csaba, Bora Fotó, CBA Élelmiszerbolt, Debreczeni Józsefné, Diófa Étterem,
Györgyi Dénes Általános Iskola, Hangadó Produceriroda, Hidvégi Gábor,
Játék és Rajzmûhely Szentkirályszabadja, Keresztes Vendéglõ, Keszey János,
Kiss László, Kolostor Hotel, Liget Kávéház, Lovas Polgármesteri Hivatala,
Manufaktúra Kézmûves Stúdió, Molnár Éva,  Nagy András, Nagyné Söjtöry
Etelka, Németh Imre, Nyúl Csaba, Porció Vendéglõ, Pinkóczi Csárda, Silyéné
dr. Walter Rózsa, Szabó Karola, Szegedi István, Szõlõsiné Séllei Katalin,
Tárai Sándor, Tászler László, Tradeorg Nyomda, Zóna Étterem, Zsapka
Jánosné) támogatása, közremûködése, munkája, akik segítsége nélkül ez nem
valósulhatott volna meg. A támogatók segítségével a mazsorett csoportok és
fúvószenekarok itt tartózkodását, nyaralását tudtuk szebbé tenni. 

Balatonalmádi város nevében köszönetünket fejezzük ki a támogatóknak
A SZERVEZÕK

V. Országos Fúvószenekari
és Mazsorett Találkozó

Balatonalmádiban
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Negyvenegy éve – amikor a Nitrokémiánál
elkezdtem dolgozni – többen kaptak szak-
szervezeti beutalót egyhetes al-dunai hajóútra.
Sajnos nekem nem adatott meg, hogy ilyen
csodálatos utazáson részt vehessek. Azóta is
sajnálom, mert pótolhatatlan vesztesége életem-
nek. Pótolhatatlan, mert azóta az Al-Duna a
Kazán szorostól a Vaskapuig át lett „szabva” ,
tehát az ember nem azt látja, amit évtizedeken át
elképzelt és soha, senki olyannak nem láthatja,
mint amilyen volt évtizedeken át 1963. novem-
beréig, amikor is Románia és Jugoszlávia
egyezményt kötött, amelynek értelmében  az Al-
Dunának ezt a szakaszát újból szabályozták és
közös hidroenergetikai és hajózási létesítményt
(magyarán vízierõmûvet) építettek. 

Megelõzvén az eseményeket, visszatérek az
utazáshoz, mely teljesen váratlanul ért és még
egy hónappal a hazatérésem után is gyönyörû
álomnak tûnik. Hétfõi napon megtudtam, hogy
szerdán ötnapos dél-erdélyi utazáson vehetek
részt, mivel az egyik utastárs édesanyja
betegsége miatt nem tudta vállalni a hosszú utat.
Ebben az évben Kárpátaljára szerettem volna
utazni, de sajnos nem sikerült. A bánatom nem
tartott sokáig, mert jött ez a váratlan lehetõség és
én gondolkodás nélkül, örömmel elfogadtam. 

Május 25-én reggel elindultunk a hosszú útra.
Szeged után Kiszombornál léptük át a  román
határt. Elsõ megállónk Nagyszentmiklóson volt,
ahol megnéztük Bartók Béla szülõházát. Ezután
Temesvárra utaztunk, ahol megálltunk rövid
városnézésre. A város nem volt teljesen
ismeretlen, mivel 26 éve már jártam itt a csalá-
dommal és jó érzés volt, feleleveníteni az
emlékeket. Temesvár – a lakosságának a számát
tekintve – Románia egyik legnagyobb városa,
Temes megye székhelye. Sík területen fekszik.
A városon átfolyó Bega-csatorna mentén a
ligetek egész sora terül el. Jelentõs ipari és kul-

turális központ. Elsétáltunk a Fõtérre, meg-
néztük az Állami Operaházat és Nemzeti
Színházat; a szerb püspöki palotát és székesegy-
házat; a görögkeleti székesegyházat. Az 1514.
évi nagy parasztháború leverése után Dózsa
Györgyöt és társait válogatott kínzások
közepette Temesvárott végezték ki, s azon a
helyen 1906-ban Mária–kápolnát és szobrot állí-
tottak fel Dózsa emlékére, melyet évszázadok
hagyománya õriz. 

A Mária-kápolnához közel van az a ház,
ahonnan a diktatúrát megdöntõ forradalom
indult 1989. december 15-én. Az épület falán
emléktábla van, amelyen Szabolcska Mihály
(1861-1930) mindig idõszerû, gyönyörû sorait
olvashatjuk:

A szeretet a világ megváltója.
Ez fedi a bûnt, az árvát ez óvja.
Ez ád kenyeret a koldus kezébe.
Az elhagyottnak ez a menedéke.
Csak egy szentség van a világ felett,
Örökkévaló: a szeretet!
Az idõ gyorsan elszaladt és el kellett indul-

nunk, mivel Herkulesfürdõ – ahol a szállásunk
lesz – még 170 km-re van Temesvártól. Lassan
elhagytuk a Nagy Magyar Alföldet és
Karánsebes után már elõtûntek a Ruszka havasok

és a Szörényi havasok hófödte csúcsai. Innen már
a táj csodás szépsége teljesen lekötötte a
figyelmemet, feledtetve ezzel a 12 órás út fáradt-
ságát. Este hét órára Herkulesfürdõre érkeztünk,
ahol három éjszakát töltünk. A szállásunk na-
gyon jó, kényelmes, a vacsorát ugyan másik
épületben kapjuk, de ez a kis gyaloglás jót tesz az
egész napos ülés után. Az étterem elõtt 5-6
kutyus heverészett, várták, hogy a vendégek
nekik is juttatnak pár falatot a vacsorájukból.
Nem bántottak senkit, csak csendben szemlélték
a körülöttük zajló eseményeket.

Herkulesfürdõt már a rómaiak is használták.

A fürdõhely a népvándorlás viharaiban fölte-
hetõleg elpusztult. A fürdõ romjait a XVIII.
században véletlenül fedezeték föl. 1773-ban
egy bécsi orvos elemezte Herkulesfürdõ vizét és
megállapította, hogy csodálatos gyógyító ereje
van. Ettõl kezdve egyre több beteg kereste fel.
1801-tõl kezdõdött igazán a fürdõhely kiépítése,
amely a XIX. század utolsó és a XX. század elsõ
évtizedeiben alig változott. Amit ma látunk, ki-
csit lehangoló. A 200 éves fürdõház és a
csodálatos paloták majdnem romos állapotban
felújításra várnak. Remélem, ha egyszer még
eljutok ide, akkor újra a régi fényükben fognak
tündökölni. Kár lenne ezekért a csodálatos
épületekért! Szállásunk körül óriási, modern
épületek vannak, de azok meg sem közelítik a
régi, patinás épületek szépségeit.Herkulesfürdõ
fekvése gyönyörû, a Cserna folyó két oldalán
öreg és új házak vannak, egyik-másik a sziklák
tövében, amelyek felfogják az erõs szeleket.
Ezért a tél enyhe, a nyár nem forró, az ég pedig
többnyire derûs. Amikor elmentünk a régi fürdõ
bejáratához, ragyogóan sütött a nap, de már lát-
szott, hogy a felhõk sûrûsödnek a hegyek felett;
aztán hamarosan nyári zivatar mosta tisztára az
út porát. Az addig tiszta vizû Csorna folyó pil-
lanatok alatt sártengerré változott. 

Reggel meglepetésként közölte velünk az ide-
genvezetõ, hogy elmegyünk Turnu Severinbe, a
Vaskapuhoz. A Dáciát meghódító rómaiak ide-
jében ezen a helyen Drobeta állt, mely település
fontos közlekedési gócpont volt (a magyar közép-
korban Szörényvár, a szörényi bánság székhelye
állt itt – a szerk. megjegyzése!) Az utunk
gyönyörû volt, csodálatos napsütésben követtük a
Csorna folyó útját, amely Orsovánál folyik a
Dunába. Orsova 1918-ig magyar határállomás
volt az akkori román határon. Turnu Severin
gyakorta hallott név volt, amikor reggelenként a
rádió bemondta a Duna vízállását. Végre megpil-
lanthattuk a Dunát, amely Orsovánál olyan,
mintha egy nagy tó lenne. Negyven éve itt 30
méterrel alacsonyabb volt a vízállás és gondolom
sziklafalak között kanyarodott. Az Új Magyar
Lexikon (1961) úgy ír errõl a Duna-szakaszról:
„Szûk mederben sziklák, zuhatagok között nagy
sebességgel folyik. Esése 28 méter. Hajózása ma
is nehéz. Korszerû továbbfejlesztése egy duzza-
sztómû- erõmû, melynek tervei a KGST
kezdeményezésére már készülnek.”

Sajnos a papíron kevés a hely, a mondandóm
meg sok, de ha érdekli a kedves Olvasót a foly-
tatás, a következõ számban újra jelentkezem.

Patkásné Zsuzsanna

Kazán-szorostól a Vaskapuig
kirándulás az Al-Dunára

Gyermekünk megszületése életünk legnagyobb csodája,
mérhetetlen boldogsága.

Mindannyian azt szeretnénk, ha kiegyensúlyozottan és
egészségesen fejlõdne, szeretnénk õt megóvni minden ve-
szélytõl és betegségtõl. A szoptatás az a csodaszer, amely
minderre egyszerre képes.

Az anyatej tökéletes táplálék a csecsemõ számára és
általában féléves korig nincs is okunk arra, hogy bármi mást
adjunk gyermekünknek – a szoptatás semmi mással nem
pótolható. Az anyatej az egyedülálló, egyetlen táplálék,
amelyre az elsõ hat hónapban szüksége van a kisbabának,
mégis sok csecsemõnek nélkülöznie kell ezt a csodaszert. Az
édesanyák gyakran azért nem szoptatják kellõ ideig gyer-
meküket, mert nincs elegendõ és szakszerû ismeretük az
anyatej és a szoptatás elõnyeirõl.

A szoptatás hagyományának újraélesztése és annak a
tévhitnek a végleges eloszlatása céljából, hogy a korszerû táp-
szerek egyenértékûek az anyatejjel, az ENSZ Egészségügyi
Világszervezete, a WHO kezdeményezésére augusztus else-
jén ünnepelhetjük az anyatej világnapját és hazánkban 1993-
tól augusztus elsõ hetében a szoptatás világhetét.

Az anyatej élõ folyadék, a kisbaba szervezetében biológiai
változásokat idéz elõ.

Falósejtjei elpusztítják a gyermek szervezetében a kóroko-
zókat, ezért ritkábban betegszenek meg. Életfontosságú
alkotóelemeket tartalmaz, melyek az agy, a központi ideg-
rendszer fejlõdését szolgálják. Elõsegítik a bélflóra felépü-
lését, ezért jobban hasznosul a csecsemõ szervezetében, mint
bármi más táplálék s nem terheli meg az emésztõrendszert.

Az anyatej megfelelõ hõmérsékletû, tiszta, mindig kéznél
van. Mivel egyszerre táplálék és szomjoltó is, nincs szükség
folyadékpótlásra. Az anyatej csökkenti az allergiás meg-
betegedések kockázatát, mert nem tartalmaz testidegen fehér-
jét, véd az elhízás ellen. Nem áll fenn a túletetés veszélye.
Ritkábbak a légúti és enterális megbetegedések, a cukor-
betegség és az autoimmun betegség. Ha egy csecsemõt fél
évig szoptatnak, fele akkora esélye van arra, hogy rákos meg-
betegedést kapjon, mint tápszeres társainak.

A két mellbõl szoptatás segít a kéz- és szemmûködés
összhangjának a kialakulásában. 

A szoptatás elõsegíti az áll, a fogak és a beszéd helyes
fejlõdését. A legújabb kutatások szerint a szoptatott gyerme-
keknek magasabb az intelligencia-hányadosuk, nyugodtab-
bak társaiknál.

Az anya jelenléte, illata megnyugtatja õket. A szoptatással
alakul a legjobban az anya-gyermek kapcsolat: a cumisüveg
elválaszt, az anyamell összeköt. A szoptatás csökkenti az
anyuka esetében a mell és petefészekrák, valamint a csont-
ritkulás kialakulásának esélyeit. 

A szoptatási hormonok elõsegítik a méh visszahúzódását,
csökkentik a szülés utáni vérzés veszélyét, többnyire késlel-
tetik a termékenység visszatérését.

Ha egy édesanya szoptat, könnyebben megszabadul a
felesleges kilóktól. Az éjszakai gondozást megkönnyíti, ha
nem kell tápszert keverni. Könnyebben kimozdulhat a babá-
val, hiszen bárhol megetetheti. Idõt és pénzt takarít meg.
Ahhoz azonban, hogy sikerüljön a szoptatás, további is-
meretekre van szükség, hisz a szoptatást tanulni kell. A szop-
tatásra való felkészülés már a várandósság idején elkezdõdik.

Mit tegyünk annak érdekében, hogy tudjunk szoptatni?
A legfontosabb a bizalom: bízni önmagunkban, hogy képe-

sek vagyunk a szoptatásra, s bízni gyermekünkben, hogy ügye-
sen fog szopni. Az anyák 98%-a képes a szoptatásra, s ez 70%-
ban az önbizalmukon múlik! Szükséges a támogató környezet
kialakítása, a megfelelõ munkamegosztás a családtagok között. 

Fontos eloszlatni a tévhiteket s elhinni, hogy nincs rossz,
vizes, átlátszó anyatej! A szoptatás életstílus: híd az anya és
csecsemõje között. Nem fárasztó, hanem kényelmes, hisz
mindig kéznél van. Az anyatej egyszerre szünteti meg az
éhséget és a szomjúságot. A szoptatás nem rontja el az alakot,
nem idéz elõ lógó mellet. A vas biológiai hozzáférhetõsége
50%-os az anyatej esetében, míg a tápszereké mindössze 7%.

El kell sajátítani a helyes szoptatási technikát, így nem lesz
fájdalmas, sebes mellbimbó! Az édesanya a csecsemõ igénye
szerint szoptasson! Szoptatás után általában akkor nem szük-
séges fejni, mert a kereslet–kínálat elve alapján áll be a tejter-
melés: minél többet szopik a baba, annál több tej termelõdik.

A cumisüveg, a cumi szopási gondokat okoz az eltérõ mód-
szer miatt, ezért mellõzzük használatukat! Más káros hatásuk
is van: rögzülhet a kóros szopási mechanizmus, de kóros
kötõdés is kialakulhat. Gyakoribb a középfülgyulladás, a
kórokozók, gombák megtelepedése a szájüregben. „A
cumisüveg a gyermek magányának elsõ állomása.” 

Ne felejtsük el: felelõsek vagyunk gyermekeinkért! 
Kívánom, hogy sok öröme teljen az édesanyáknak a szop-

tatásban, s hogy rátaláljanak azokra, akik ebben támogatják! 
Kállai Tünde, városi vezetõ védõnõ

Egészségmozaik

Az anyatej világnapja
A cumisüveg elválaszt, az anyamell összeköt
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1940. november 1-én vonultam be sorkatonai
szolgálatra a kecskeméti Horthy laktanyába, a
távbeszélõ századba. 1941. tavaszán foglaltuk vissza
Bácskát. 1942. júniusában a II. Magyar Hadsereg
13. Könnyû Hadosztályának (parancsnok Vitéz
Grassi József) 7. gyalogezredében, mint R/3 járõr-
parancsnok tizedesi rangban a Don kanyari had-
színtérre kerültem.

1942. június végén indított támadásban, az ott
„viselt” cselekedeteimért, vitéz Vasváry Frigyes
ezredparancsnok személyesen terjesztett fel nagy
ezüst vitézségi éremre és soron kívül szakasz-
vezetõnek léptetett elõ. De ez egy másik történet.

1943-ban hazakerültem és szabadságom után a
litéri tiszti gyakorló táborba vezényeltek. Amikor
az oroszok a Kárpátok keleti részére értek, az
újjáalakult 7. gyalogezreddel (parancsnok Tormási
Szlávi ezredes) Skoljénél vettük fel a harcot. Fõ
feladatunk a német visszavonulás fedezete. Az
utóvéd-harcok, valamint az isten tudja hányadik
kitörés után október 28-án Ungvár fölött értünk ki
az erdõbõl. Itt láttuk, hogy az elõttünk elterülõ
lapályon már távolban is égnek a települések.
Ekkorra már az összes lõszerünk elfogyott, az
élelmezésünk megszûnt. (Az ellátó alakulatok
idõben visszavonultak.) Igaz, utoljára szakaszom
személyenként kapott egy fejnélküli füstölt mala-
cot. Én ezt a húst feldaraboltam és a zubbonyom
zsebeibe tömtem. Ez tette lehetõvé, hogy a fegyver
letétele idején aránylag jó erõben voltam.

Tanúja voltam Tyll százados és az ezredparancs-
nok vitájának. Tyll azt nehezményezte, hogy ha egy

hivatásos tiszt megadja magát, az elõléptetésnél
hátrányba kerül. Végül az ezredparancsnok rá bízta
a döntést, és õ egy õrmesterrel eltûnt az erdõben.

Fegyverletétel után, valami szedett-vedett társaság
mindenféle öltözetben, fõként civilnek ható ruházat-
ban bekerített bennünket (akkor már kb. 60-70-en
lehettünk), és módszeresen elkezdték a fosztogatást.
Mivel a birgeri csizma számukra újdonság volt, és ezt
a fûzõs csizmát a tisztek zöme használta, pár perc
múlva az egész tiszti kar mezítláb topogott a havas
esõben felázott sárban. Azt pedig csak megemlítem,
hogy a magyar orvos-százados nem akarta odaadni
az eü-táskáját, és ott rögtön kancsukával agyonverték
ezek a lovakon száguldozó suhancok.

Amikor az alapos rablással végeztek, menet-
oszlopba vertek azzal, hogy a Munkácsi fo-
golytáborba kísérnek. Útközben több ilyen
rablóbandával találkoztunk, akik még mindig
találtak elvenni valót.

Itt meg kell említenem, amikor az én zubbo-
nyom zsebeiben turkáltak (a köpenyemet vették el
elõször) és kivették a zsebeimben elrejtett fel-
darabolt füstölt cupákokat, undorral eldobták (úgy
látszik, a kirabolt kárpáti településeken már belak-
tak), annyira azért érdemesítettek, hogy kezüket a
zubbonyomba törölték. Idõközben megindult az
õszi havas esõ, és ebben a latyakban hajtottak ben-
nünket (a jobb lábbeli tulajdonosai mezítláb),
amikor két nap múlva október 30-án visszahozták
Tyll Géza századost (természetesen õ is mezítláb
volt), az õrmester már nem volt ott. Gondolom,
mikor nem látták, õ is megadta magát. Azóta sem

tudom felérni ésszel, hogy egy Ludovikát végzett
hivatásos katonatiszt nem ismerte az orosz ellen-
ség foglyokkal való bánásmódját (nesze neked
Genfi Egyezmény). Hogy életét pár héttel meg-
hosszabbítsa, nem „dicsõ halált halt”, hanem a
nyomorultnál nyomorultabb viszonyok között, a
kiszállító vonatban vérhasban elpusztult.

Október 30-án este a Latorca folyó melletti
kukoricásba tereltek bennünket (idõközben a
fogolylétszám igencsak felduzzadt), az éjszaka
második felében az õrök figyelme is lankadt, a
szüntelen zuhogó havas esõ alól mind többen
tartózkodtak az ideiglenesen felvert sátrak alatt.
Ezt az idõt kihasználva becsúsztam a megáradt
Latorcába és az árral levitettem magam az õrzõink
táborán túlra. Ezután az ellenkezõ oldalon kimász-
tam és futottam virradatig, amikor egy falu szélsõ
házához értem. Szerencsére magyar napszámosok
voltak, segítettek, levetkõztem, utána száraz ruhát
kaptam (olyan madárijesztõ minõségben). Elláttak
egy fél kenyérrel, plusz szalonnával, amit tarisz-
nyába rakva, vállra vetve vittem. Mindez kb. egy
órát vett igénybe, és máris futottam tovább. Ez
1944. november 1-én történt. November hó 11-én
értem haza Kecskemétre. Az oroszok november 7-én
rohanták le a várost. 

Tehát másodszor is elkerültem a fogságba esést,
így nem a nagy-nagy Szovjetúniót építettem, mint
sok ezer szerencsétlen katonatársam, hanem itthon
hazámat munkámmal igyekeztem feltámasztani. 

vitéz Jávorka Géza
almádi veterán

II. világháború

Egy közkatona visszaemlékezései

A kiállítások világában viszonylag ritkák azok
az alkalmak, amelyek egyetlen témát járnak körül.
A Magyar Festõk Társasága által, hét szervezet
támogatásával megrendezett kollektív tárlat
Padlásgalériánkban kapott helyet, amely tér a kiál-
lítást megnyitó Simon Magdolna mûvészettör-
ténész szerint is kitüntetett helyszín. Az alkotókat
Czuczor Sándor, a városi önkormányzat oktatási és
kulturális bizottságának elnöke köszöntötte, aki
kifejezésre juttatta, hogy e jeles alkalom okán is
büszke Balatonalmádira.

A kiállításon szereplõ 72 mûvész egy-egy
alkotással vett részt az egységes összkép kialakítá-
sában, amelyet a meghirdetett, mûvek rejtelmei-
ben munkáló mottó („labirintus”) foglal egységbe.
Keresve sem lehetett volna a vizualitáshoz illõbb
„tárgyat” választani a labirintusnál, amely nem
csak mint formáció kínál ábrázolási lehetõségeket,
hanem ókorba vetített asszociációi révén is. A
felkínált „anyagban” kevés az olyan kép, amely
konkréten utal valamely alakban is felismerhetõ
tárgyra, így a mûvek az absztrakció egymástól
elkülönbözõ szintjein jelennek meg, a csigavo-
nalas alapképlettõl a teljesen elvont textúrákig. Az
egymással különbözõ fokon rokonítható alkotások
egyidejûleg önálló ópuszokként is szemlélhetõk,
értelmezhetõk. 

Az egyik „legkonkrétebb” labirintus Orvos
András Seol, a pokol címû olajképe, melynek
körkörös „csavarmenete” mintegy vonzza a nézõt
a fekete végtelenség irányába. A kép ijesztõ
hatásával épp ellentétes Haász Ágnes pozitív
jelentésû, Labirintus gyûjteményem címû alko-
tása, amelynek derûjét a 12 egymás mellé sorolt
kékes alaptónusú labirintus adja. Veszeli Lajos
bravúros Látomása a kép anyagának virtuóz meg-
dolgozásából fakad, abból, ahogy nyomvonalai

mentén egy táj látszik körvonalazódni. A kevéssel
sokat mondás az eredménye Hajdu László Panasz
címû vászna, annak csaknem geometrikus tisz-
tasága, valamint Sebeõk Éva Cím nélkül címet
viselõ olaja. Ezeken a képeken a labirintus-gondo-
lat áttételesen jelentkezik. Utóbbi éji homályon
átütõ bolygót ábrázol. Ebbe a körbe tartozik Áztai
Csaba Böszörményi legendákja és Molnár Péter
Knossos kövezete is. Külön kell megemlíteni az
érdekes térjátékot mutató Labirintust (F. Farkas
Tamás munkája), amely a nézõt térbe utalt kockák
konglomerátumára emlékezteti. 

Meg kell vallani, hogy a kiállítás a már sokszor
elparentált nonfiguratívokat is elõnyben részesíti.
Ilyen egyebek mellett Nagy Imre Gyula Kapcso-
latok labirintusa címû mûve, valamint Mayer Berta
Labirintus II. címû, vegyes technikával megalko-
tott kompozíciója. A témaválasztás és a feldolgo-
zás milyensége egy látásra alig követhetõ, itt utal-
nék Kovács Péter Lényére, „aki” a kiállítás
közegében tradícionálisnak hat, mert finom raj-
zosságával emberalakot ír körül. Mindez persze
csupán sugallat, s mint ilyen az egész kollekció egy
lehetséges ábrázolásbeli véglete. Ebbe az irányba
haladva kitûnik a Kerti utak öntött rongylapja
(Balla Attila alkotása), amely nem vázlat, sem nem
részletezõn megjelenítõ képmás, hanem fényvil-
lanásokkal tarkított sötét kertrészlet, igazi
táblakép. A labirintus önleplezõ képe Bráda Tibor
Labirintusban címû pasztellje, amelynek egy-
másba futó körei falként veszik körül „foglyukat”.
Egészen más irányból érkezik Csengeri Béla
Jéglabirintusa, amely a rianásokkal szabdalt jég
világát nem másolja, hanem stilizáltan megidézi.
Ganczaugh Miklós enteriörbe szelídíti a labirintus-
elemeket, míg Kováts Borbála Rétegek-Járatok
címû ópuszán elemeire tördeli a barna alap-

anyagot, hogy varázslatosan bevilágítsa a kép
felületét. 

A méltató ilyen gazdag, esztétikailag értékes
kollekció láttán legfeljebb ha önkényesen ragadhat
ki néhány mûvet, amelyekhez tájékoztató gondo-
latokat kíván társítani. Ezt tettem az eddigieknél is,
s ezzel is fejezem be írásomat. Guti J. Soma
alkotásáról van szó, a Kultikus jelekrõl, amely iga-
zolja azt a tételt, hogy az egyszerûig hosszú út
vezet, hogy az alkotási folyamatban nem egy
csapásra talált rá az alkotó a végleges „változatra”
A barna háttér elõtt kis, világos, mértanilag
definiálható alakzatok jelennek meg a kép köz-
pontjában, magukra irányítva a nézõ figyelmét. 

Csak elismerõen szólhatok e jelentékeny kiál-
lítás koncepciójáról, létrehozóinak munkájáról, és
azokról, akik kitüntetett kiállító helyünkre álmod-
ták azt mindnyájunk épülésére. Szelényi Pál

Kiállítás a Padlásgalériában

Labirintus címmel nyílt meg július 15-én a Magyar
Festõk Társaságának kiállítása a városházi
Padlásgalériában. Felvételünkön Mayer Berta
alkotása látható. A kiállítás augusztus 6-án zárult. 
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Süssünk-fõzzünk!
- Öhlmann Ági rovata -

Gyümölcslepény
Tészta: 21 dkg liszt, 14 dkg margarin, 7 dkg cukor, 2 tojás sárgája, csipet

só. Összegyúrom. Fél gáztepsi nagyságú tepsit picit kikenek margarinnal és
belesodrom a tésztát. Elõsütöm egy picit. Vékonyan meghintem zsemle-
morzsával. Beterítem friss gyümölccsel, majd a következõ masszát óvatosan
ráterítem. 4 tojás fehérjét kemény habbá verek. 2 evõkanál cukorral még
verem egy kicsit. 2 tojás sárgáját egy kis tálkában elkeverek 1 dl kemény
tejföllel. Óvatosan fakanállal belekeverem a tojáshabba a tejfölös tojást és 2
evõkanál réteslisztet. Forró sütõben addig sütöm, míg a teteje rózsaszín lesz,
majd takarékra téve a gázt addig sütöm, míg a beleszúrt fogvájó nem ragad.
Kicsit tovább sül, mint a piskóta. Ha betartunk minden lépést, a habbal
óvatosan bánunk, jól sütjük, nagyon finom nyári sütemény. Óvatosan kell fel-
szelni. A tetejét egy picit bekarcolom, aztán szelem fel egészen.

Nagyon finom: cseresznyével, meggyel, de igen különleges ringlóval vagy
húsos kékszilvával. Utóbbiakat félbevágva teszem a tésztára héjával lefelé.
Télen ritkán sütöm, hiszen ez a nyár süteménye, de nagyon finom ananásszal is.

Besameles zöldség
Itt a zöldségek ideje. Nagyon finom egytálétel, de lehet köretnek kínálni

rántott hús, sült csirke mellé is. Ízlésünknek megfelelõ zöldséget válogassunk
és enyhén sós vízben picit fõzzük meg. Brokkoli, karfiol, sárgarépa, zöldbab,
akár együtt mindegyiket vehetjük. Margarinnal kikent jénai tálba lerakjuk és
ráöntjük a besamelt.

10 dkg margarint felolvasztok, annyi lisztet elkeverek benne, amennyit
felvesz. Fél liter tejjel csomómentesen elkeverem. Só, fehér bors, szerecsendió
a fûszere. Felforralom. Ha kezd hûlni, 2 egész tojást belekeverek. Lehet
hajszálvékonyra szelt vagy reszelt sajtot tenni a tetejére. Finom a füstölt sajt
is rá. Forró sütõben átsütjük.

Kérdések és válaszok

Hogyan hívják a nemzetközi birkát? 
- Interjuh! 
Hogyan hívják a szerelmes birkát? 
- Lavju! 
Hogyan kell megállítani a szerelmes birkát?
- Ájlavju!
Mi van a birka fürdõszobájában?
- Bari-kád!
Honnan lehet tudni, hogy a bort erõsen vizezik?
- A pohár felett nem muslincák keringenek, hanem sirályok.
Hogy hívják a legjobb szibériai békeharcosok alakulatát?
- Mirelit.
Hogy néz ki Tarzan, miután nekiment a fának?
- Torzan.
Mi a különbség a statisztika meg a bikini között?
- Semmi. Mindkettõ sok mindent látni enged, de a lényeget eltakarja.
Hogyan lehet eleven nyulat fogni?
- Az ember beül a szántóföldön egy barázdába és utánozza a répa növekedését.
Ugyan mit mondhatott Góg, valahányszor nem értett egyet fivérével?
- De Magóg!
Mi az abszolút korszerû?
- Ha a számítógép pszichiáterhez fordul, mert nem érti meg a programozója.
Kik az igazi borúlátók?
- A jól tájékozott bizakodók.

Humorzsák

Adótanácsadó
A jogkövetkezményekrõl

Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. tv. VIII. fejezete tartalmazza azon elõírá-
sokat, amelyek az adózással összefüggõ szabályok betartásának elmulasztásával vagy
nem megfelelõ teljesítésével kapcsolatosak. Ezen fejezeten belül tehát a késedelmi
pótlék, önellenõrzési pótlék, illetve az adó- és mulasztási bírság megállapítására és
számítására vonatkozó szabályok találhatók.

Az állami költségvetés pénzeszközeinek használata esetén – idegen pénz
használatáért járó kamat mintájára – késedelmi pótlékot kell fizetni. Az adózás rend-
jérõl szóló törvény tartalmazza azokat az esedékességi idõpontokat, ameddig az adózók-
nak adófizetési kötelezettségüket teljesíteniük kell.  Ha az adózó az esedékességi
idõpontig nem fizeti meg kötelezettségeinek teljes összegét, akkor az elmulasztott
határidõtõl a megfizetés idõpontjáig kell a pótlékot megfizetnie. A késedelmi pótlék
mértékét minden naptári nap után a felszámítás idõpontjában érvényes jegybanki alap-
kamat kétszeresének 365-öd részében határozza meg a törvény. 

Annak érdekében, hogy az adózók ismerjék adófolyószámlájuk állását, az állami
adóhatóság az adózók adószámlájának egyenlegérõl és az esetleges tartozásaik után fel-
számított késedelmi pótlékról a magánszemélyek részére augusztus 31-ig, más adózók
részére pedig október 31-ig értesítést ad ki.

Az önellenõrzéshez is kapcsolódhat pótlékfizetési kötelezettség, amennyiben az önel-
lenõrzéssel módosított adófizetési kötelezettség meghaladja az eredetileg bevallott adó
összegét. Az önellenõrzési pótlékot az adózónak kell az önellenõrzési bevallásában megál-
lapítania. Az önellenõrzési pótlékot a késedelmi pótlék 50%-ának, ugyanazon bevallás-
nak ismételt önellenõrzése esetén 75%-ának megfelelõ mértékben kell felszámítani.

A jogkövetkezmények közül a legsúlyosabb szankciónak minõsül az adóbírság. Az
adóhatóság ezen szankciót legtipikusabban a bevallás utólagos vizsgálatára irányuló
ellenõrzés keretében feltárt adóhiány után állapítja meg. Az adóbírság mértéke a feltárt
adóhiány 50%-a.

Speciális pénzügyi-adójogi szankció a mulasztási bírság. E jogintézmény célja, hogy
az állampolgárok és egyéb gazdálkodó szervezetek az adó megfizetése érdekében, a
törvény által elõírt bevallási, bejelentési, nyilatkozattételi valamint adatszolgáltatási
kötelezettségeiknek határidõben és teljes körûen tegyenek eleget. A törvény meghatároz-
za az egyes mulasztások megvalósítása esetén a kiszabható bírság felsõ határát is. Ezáltal
a magánszemélyek (ideértve az egyéni vállalkozókat is) 100 ezer forintig, míg más adózók
(pl. gazdasági társaságok) 200 ezer forintig terjedõ mulasztási bírsággal sújthatók.
Kiemelendõ, hogy az adatszolgáltatással kapcsolatban kiszabható mulasztási bírság felsõ
határa az adatszolgáltatással érintett magánszemélyek számának és a bírság adózóra
egyébként vonatkozó, törvényben rögzített legmagasabb értékének szorzatáig terjedhet.

Az adóhatóságot a törvény a mulasztási bírság kiszabása során mérlegelésre kötelezi,
mely azt jelenti, hogy az eljárás alkalmával a mulasztás súlyát, gyakoriságát is vizsgálni kell.

Fontos hangsúlyozni, hogy az adóhatóság a bírság kiszabását a megvalósított
mulasztás megnevezésével és a szankció összegének pontos megjelölésével minden
esetben határozattal közli az érintett adózó vagy képviselõje részére. A határozat ellen
kivétel nélkül jogorvoslati jogot biztosít a törvény.

Postázza a folyószámla kivonatokat az APEH
Az adóhatóság megkezdte és augusztus 31-én fejezi be az egyéni vállalkozók és

magánszemélyek részére a túlfizetést vagy tartozást mutató, illetve a múlt évre késedel-
mi pótlékkal terhelt folyószámla kivonatok kiküldését. A gazdálkodó szervezetek
részére október 1-31. közötti idõszakban történik meg az értesítõk postázása.

A folyószámla kivonatok postázását az adóhatóság számára az adózás rendjérõl szóló
törvény írja elõ, amely kimondja, hogy az adóhatóságnak évente egyszer azokat az
adózókat értesítenie kell, akinek késedelmi pótlékot számított fel, és/vagy a folyószám-
la adónemein tartozást vagy túlfizetést tart nyilván. E törvényi kötelezettség alapján
Veszprém megyében augusztus 31-ig több mint 40 ezer egyéni vállalkozó és magán-
személy kap postai úton folyószámla értesítõt.

Nem minden adózó kap azonban folyószámla kivonatot, csak az, akinek a folyószám-
lája túlfizetést vagy hátralékot mutatott 2004. december 31-én, illetve akinek a 2004.
évre késedelmes adófizetés miatt késedelmi pótlék került felszámításra, és ez a késedel-
mi pótlék egyéni vállalkozó (és gazdálkodó szervezet) esetében meghaladja az 1000 Ft,
adószámos magánszemély és magánszemély esetén a 100 Ft elõírást. A késedelmi
pótlékokat az egyéni vállalkozóknak és magánszemélyeknek 2005. szeptember 15-ig,
gazdálkodó szervezeteknek november 15-ig kell megfizetni függetlenül attól, hogy az
értesítést mikor kapják kézhez. Az értesítõvel késedelmi pótlék befizetésre alkalmas
csekket is postázunk a bankszámla-nyitásra nem kötelezett adózók részére. A
bankszámla-nyitásra kötelezett adózóknak átutalással kell teljesíteni a befizetést.

Ha valaki eltérést tapasztal az egyenleg-értesítõ és saját nyilvántartásai között,
észrevétellel élhet. Kérjük adózóinkat, hogy az észrevételeik megtétele elõtt a folyószám-
la kivonathoz csatolt TÁJÉKOZTATÓ-t figyelmesen olvassák el, mert az abban leírtak
szerinti eljárással az esetleges eltérések rendezésének ügyintézési idejét lerövidíthetik. Az
adóhatóság javasolja továbbá, hogy észrevételeket elsõsorban írásban tegyék meg az érin-
tettek, de természetesen a központi ügyfélszolgálatunkon és ügyfélszolgálati kirendelt-
ségeinken, irodáinkban is várjuk kérdéseikkel. Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal

Veszprém Megyei Igazgatósága

Balaton-parti színvonalas nyaralóházakat keresünk fõleg
német vendégek számára 2006-ra és azt követõen. 

Kölcsönös megfelelés esetén szerzõdést kötünk és a nyaraló
ismertetõjét megjelentetjük katalógusunkban 

és a német interneten.
Jelentkezést az alábbi címre várunk:

Gránit Kft.
8201 Veszprém, Pf. 163., vagy e-mail balaton@granit-utazas.hu 

(tf.: 20/9564-801, honlap: www.granit-utazas.hu). Határidõ: augusztus 25.
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Július utolsó szombatján rendezte meg a Vörösberényi Horváth József
Honismereti Egyesület, valamint a Pannónia a Káposztáskertek Ünnepét. A
berényi rendezvény meghívóján látható kép a valamikor Vörösberény életében
is fontos szerepet betöltõ szerzetesek jelentõs kertészeti tevékenységére utal.

Felnõttkorba lépett városunk egyik legrégibb hagyományokkal rendelkezõ
kulturális és szórakoztató rendezvénye, az Almádi Napok. A 18. születés-
napon az eddigi hagyományokhoz képest változások is történtek. Elsõsorban
a helyszín tekintetében, hiszen idén elsõ alkalommal a Szent István Park
árnyas fái alatt zajlottak az események. 

A program elõestéjén a szépkorúak szórakoztatása volt a cél. A Tisztelet
Társaságának szervezésében sokak kedvencei léptek színpadra. Aradszky
László, Korda György és Balázs Klári legnagyobb slágerei fergeteges hangu-
latot varázsoltak a forró nyári estén, s a hangulatot csak fokozta, hogy az
Idõsek Klubja nagy értékû ajándékkal távozhatott a Tisztelet Koncert végén. 

Az Almádi Napok nyitónapján Pandur Ferenc, polgármester mondott
beszédet, melyben kifejtette, hogy város egyik legrangosabb rendezvénye
immár túlnõtte az országhatárokat, hiszen ez alkalommal nemcsak a német-
országi testvértelepülés, Eggenfelden küldöttsége vett részt a programokban,
de a dél-franciaországi Carcassonne város (Eggenfelden testvértelepülése)
balett és tánccsoportja is ellátogatott hozzánk, hogy különleges koreográ-
fiáikkal, csodaszép jelmezeikkel, kedvességükkel és nem utolsó sorban fan-
tasztikus tánctudásukkal a rendezvény minden estéjén elkápráztatták a közön-
séget. 

A nyitónapon a Kelet-Balatoni Kistérség több településének mûvészeti
csoportja is bemutatkoztak, így színpadra lépett a balatonfûzfõi Néptánc
Csoport, Baksa Kata, népdalénekes Litérrõl és a kenesei Szivárvány
Népdalkör. 

A francia csoport produkciója elõtt a Pannónia Balett Csoportjának
mûsorát élvezhette a közönség, majd a carcassonne-i lányok adtak számot
kimagasló tánctudásukról. 

Az est ajándékprogramja, s a talán a legtöbbek által várt esemény az Irigy
Hónaljmirigy fellépése volt, melyre több ezren voltak kíváncsiak. A nyitó-
napot az eggenfeldeni Winkler Kapelle könnyed slágermuzsikával zárta. 

A pénteki tikkasztó hõségben gólyalábas, maszkos tûzfújók és zászlófor-
gatók toborozták a látogatókat, akik az alig elviselhetõ melegben is szép
számban vettek részt a rendezvényeken. A Hórihorgas Kompánia
mutatványos, utcaszínházi produkciója után, képzeletben visszautaztunk az
idõben, s a Mathias Rex Alapítvány tagjainak segítségével bepillantást
nyertünk Mátyás király udvarába, végigkísérhetünk a reneszánsz mûvészet
hazai térfoglalását és egy szinte már élethû bajvívó bemutatót is megtekinthet-
tünk. A markos legények után ismét a finom francia hölgyek vették át a szín-
padon a fõszerepet, akikkel folytatódott az utazás. Táncaik segítségével
Oroszországba, Kínába és Tahitire kalauzolták el a közönséget, hatalmas si-
kerrel. Az est végén a budapesti Adrianus Színpad Ezerszínû Operett címû
elõadásában a legismertebb operettslágerek csendültek fel, majd a napot a
Petõfi Musical Stúdió fantasztikus musicalgálája zárta. 

Szombatra mit sem enyhült a forróság, ennek ellenére sok gyerek vett részt
a kézmûves foglalkozáson, ahol hûtõmágneseket és gyöngyékszereket készít-
hettek, s a vállalkozó kedvûek egy Guinnes Rekord kísérlet megvalósulásánál
is szerepet vállalhattak, így õk is hozzátették a maguk kis darabját a MIMI
nevû százezer lábú papírfigurához.  

A Magyar Gimnasztráda Válogatott gumilábú lányainak emberi gúlákkal
és fergeteges ugrásokkal tûzdelt produkciója után Mini és Maxi, a két
humorista szórakoztatta a közönséget. Ezen a napon is nagy sikerrel lépett
színpadra a Carcassonne város balett csoportja, majd az estet a Winkler
Kapelle koncertje zárta. Eggenfeldeni vendégeink azonban nem csak
muzsikával segítették az Almádi Napok jó hangulatát, de a gyerekek és szüleik
legnagyobb örömére igazi német finomságokkal is szolgáltak. Így az aprósá-
gok örömmel és jó étvággyal kóstolhatták meg az ingyen osztott Leberkäse-t
(német húskenyér), mely mellé német zsemlét, mustárt és uborkát kínáltak, s
az ízletes vacsorát finom, hideg limonádé zárta. 

Az Almádi Napok zárónapjára megenyhült az idõjárás, és kellemesen
hûvös szél zavarta el a tikkasztó kánikulát. A forró hangulat azonban tovább-
ra sem tûnt el. A programot az almádi Acro Dance Rock&Roll SE ifjú tánco-
sai nyitották, majd a francia csoport újabb fergeteges programmal lépett szín-
padra. Produkciójuk olyannyira sikert aratott, hogy a közönség nem is engedte
el õket ráadás-tánc nélkül. Az Almádi Napokat egy Afro-Karibi est zárta,
melynek során az afrikai Ghánába utazhatott el a közönség, a zene, a tánc és
a különleges afrikai ételek segítségével. 

A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár által szervezett programot
többen támogatták, elsõsorban a Balaton Fejlesztési Tanács, a veszprémi
Kittenberger Kálmán Vadaspark, Lajkó Frigyes, fûzfõi vállalkozó és az almá-
di Prosit 2002 Kft.

A június elején elindult Almádi Nyári Fesztivál azonban még nem ért véget
az Almádi Napokkal, a város izgalmas, színes és érdekes programokkal
egészen szeptember 11-ig vár mindenkit! A programokról bõvebb információt
a Pannónia munkatársaitól kérhetnek, vagy a város (www.balatonalmadi.hu)
ill. az intézmény honlapjáról (www.pkkk.hu) tölthetnek le. 

Vincze Eszter

Kelettõl nyugatig címmel világzenei hétvégét szervezett a Pannónia Kulturális
Központ és Könyvtár, melynek keretében három nap alatt három hazai zenekar
adott nagy sikerû hangversenyt. 

A kóser szilva, az orosz vodka, jókedv, mámor és szerelem, a füstös kiskocsmák
sokszínûsége és hangulata költözött péntek estére az almádi Szent István Parkba. A
budapesti Vodku v glotku nevû formáció népies hangszereken szólaltatta meg az
odesszai és kelet-közép-európai dalokat, melyek színes, egyedi stílusát a szabadság
és a játékosság tette ellenállhatatlanná. A titok pedig nem más, mint hogy „a meggy
megértett a Ványa bácsi fáján, s a kert végébõl most vidám kacaj száll.”

A szombat estén tûz és energia, féktelen jókedv és egészséges õrültség töltötte be
a színpadot és környékét. Az önmagát kelta energikusoknak definiáló Shannon.hu
zenekar tradicionális ír-skót dallamokból táplálkozik, a hagyományos kelta
szólóhangszerek, a dinamikus zenei alapok vezették el a nagyérdemût a törpék és
hatalmasok, az istenek és emberek regényes világába. A koncert látványosságát 4
fiatal sztepptáncos és az LGT-bõl ismert Karácsony James tette még fergetegessé. 

A program zárásaként vasárnap este az Agostones lépett színpadra. A koncert
különleges hangzását a bõgõ, a hegedû, a szaxofon és a duda együttes játéka adta
meg. Az Ágoston Béla által vezetett csapat az egymásnak idegennek tûnõ zenei vilá-
gokat gyúrja egésszé, a magyar népzenei dallamokat a big band-del, balkáni ritmus-
ban, popzenei – akár rap – idézetekkel kiegészülve adja elõ, jazzes hangulatban. 

A három hangversenyt sikere bizonyította, hogy az utóbbi években egyre kere-
settebbé vált világzene immár a Balaton parton is otthonra lelt, s a szervezõk ígérik,
jövõre újabb zenei csemege várja a különleges és igényes élményre vágyókat.

Vincze Eszter

ALMÁDI NAPOK 2005. „...mert mindörökre megmarad a bor, a dal, a tánc!”

Világzene Almádiban

Visszatérõ vendége a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ
idõsek klubjának Balatonalmádi rendõrkapitánya, Grúber Sándor rendõr-alezre-
des. Mint mindig, most is közvetlen-kötetlen beszélgetés formájában tartotta meg
elõadását. Röviden ismertette a rendõrkapitányság megalakulását, a szervezet
felépítését. Felhívta figyelmünket a besurranó tolvajok trükkjeire, a behízelgõ
modorú csalókra, akik rosszullétre hivatkozva vizet kérnek, vagy közüzemi vál-
lalat alkalmazottjának adják ki magukat. Így a lakásba jutva pillanatok alatt, amíg
a tulajdonos kimegy, vagy elfordul, kirabolják. Szomorú érdekességként,
figyelemfelhívásként említette, hogy gyermeket is „bevetnek” egy-egy lopásra,
mert õk kiskorúak és más elbírálás alá esnek. Fontos, hogy jól zárjuk a lakásunkat,
autónkat. Gépjármûveinkben soha ne hagyjunk értékes tárgyat, ruhát. Megerõsített
bennünket abban, hogy bizalommal forduljunk a rendõrséghez, minden bejelen-
tést komolyan vesznek és kimennek a helyszínre. Meghallgatta észrevételeinket és
ötleteinket a biztonságos közlekedéssel kapcsolatban.
Szociális Alapszolgáltatási Központ idõsek klubja Némethné Fodor Katalin

Vendégünk volt a rendõrkapitány

ÜÜÜÜ VVVV EEEE GGGG EEEE ZZZZ ÉÉÉÉ SSSS

- tükörvágás

- helyszíni munka hétvégén is

- hõszigetelt üveg készítése, beépítése

hagyományos nyílászárókba is

06-30-237-44-56



18 2005 - AUGUSZTUS

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)

MOZDULJ BALATON!
SPORTVERSENYEK A BALATONI STRANDOKON!

Augusztus 13-ig minden szombaton 13 órától
strandröplabda, kispályás foci és tollaslabda versenyek

a Balatonalmádi Wesselényi strandon!

Minden szombaton délután aerobic foglalkozás!

A részvétel ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

Értesítem Balatonalmádi város lakosságát, hogy az ebek kötelezõ veszettség
elleni védõoltása és féregtelenítése az alábbi helyszíneken és idõpontokban történik:

2005. szept. 12. (hétfõ) 8 -11,00 h - Balatonalmádi, Városháza udvar,
2005. szept. 13. (kedd) 3,00-17,00 h - Vörösberény, Balatonalmádi Szociális

Alapszolgáltatási Központ (volt Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat udvar –
Ady E. u. 2.),

2004. szept. 14. (szerda) 14,00 -15,30 h  - Káptalanfüred, vasútállomással szemben.

PÓTOLTÁS:
2005. szept. 15. (csütörtök) 8-9,30 h Balatonalmádi, Városháza udvar,
2005. szept. 20. (kedd) 13,00-17,00 h Vörösberény, Balatonalmádi Szociális

Alapszolgáltatási Központ /Volt Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat udvar –
Ady E. u. 2./.

Az eboltás díja 1.500,- Ft.
Féregtelenítõ tabletta: 100,- Ft/db (ajánlott mennyiség 1 db/10 kg testsúlyonként ).
Felhívom a figyelmet, hogy az ebek veszettség elleni védõoltása kötelezõ. Aki

nem teljesíti, az ellen a vonatkozó jogszabályok alapján szabálysértési eljárást
lehet kezdeményezni. Dr. Szûcs Sándor, jegyzõ

EBOLTÁS BALATONALMÁDIBAN

bõvített szolgáltatásként szeptembertõl a Balatonalmádi Szociális Alapellátási
Központban (Családsegítõ) a lakosság szociális biztonságának erõsítése, illetve a humán
szolgáltatásokhoz való hozzájutás megkönnyítése érdekében információs szolgáltatás indul?

A szolgáltatást végzõ munkatársak célja, hogy a lehetõ legteljesebb tájékoztatást
nyújtsák a lakosságot érintõ szolgáltatásokról, valamint a hozzájutásban való eliga-
zodásról. Tájékozódhatnak többek között a gyermeket és felnõtteket érintõ helyi,
megyei és országos szolgáltatások jogosultsági feltételeirõl, a hozzáférés lehetõségeirõl
(pl.: gyes, gyed, bébi szitter szolgáltatás, anya otthoni elhelyezése, tábor, étkezés, tb,
nyugdíj-juttatások, szociális otthonok férõhelyei, a felvétel rendje, segélyek, házi
betegápolás, stb.). Egyes szolgáltatások igénylõ-formanyomtatványai, tájékozató
füzetei helyben elérhetõek lesznek. 

Célunk, hogy megkönnyítsük az eligazodást az élet mindennapos dolgaiban,
valamint megkíméljük Önöket a hosszas utánajárástól, adminisztratív ügyintézéstõl.
Önökkel együtt Önökért dolgozunk!

A szolgáltatás munkanapokon az intézmény székhelyén (Balatonalmádi, Ady Endre u.
2.) személyesen elérhetõ, valamint munkaidõben hívható a 430-274-es telefonszámon.
Kérdéseiket, javaslataikat írásban is várjuk a csaladsegitobalmadi@merill.hu e-mail címre.

A „Tud róla?” rovat szándékaink szerint havonta jelentkezik az újságban sze-
mezgetve az igényelt ellátásokból és szolgáltatásokból, röviden bemutatva azokat. 

Tud róla, hogy

Kimaradt
a lap júliusi számában a Hurrá nyaralunk! címû, gyermektáborokról szóló írásunkból az
intézményt támogatók, illetve a táborszervezésben közremûködõk felsorolásából a
Bauxitkutató Természetjáró Sportegyesület. Ezúton szeretnénk nekik is megköszönni,
hogy hozzájárultak gyermek-szabadidõs programjaink sikeréhez. Remélem, lesznek
még közös, sikeres rendezvényeink! Sajtos Ildikó, intézményvezetõ

Karógörbítõ klub
Nyári pótvizsga-felkészítõ foglalkozások igény szerinti tárgyakból stresszmentesen,

térítésmentesen, szaktárgyi tanárok közremûködésével általános iskolások részére.
Jelentkezés, tájékoztatás, idõpont-egyeztetés: Balatonalmádi Szociális Alapszol-
gáltatási Központ, Bíró Zoltán, 430-274.

VÁSÁROLJA MEG TÜZELÕJÉT 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
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Balatonalmádi központjában, 13 lakásból és 8 üzletbõl álló
lakóépületben 1. emeleti 42-68 m2-es lakások leköthetõk,

2005. június végi átadással.
Érdeklõdni: 06/30-300-70-50 Ismertetõanyagot küldünk.

250.000,- Ft+ÁFA

Kikerülhetetlen vagy lehet másképp is?
Kétségtelen tény, hogy lehet, s gyakran kikerülhetetlen a környezetünkkel és fõleg

embertársainkkal konfliktusban élni. Az is bizonyos, hogy a stabilitás és az annyira áhí-
tott biztonságérzet utáni vágy a konfliktus megoldására ösztökél mindnyájunkat.

Az élõlények nem kedvelik, ha a környezetükben uralkodó egyensúlyt valami kívül-
rõl megbolygatja. Milyen környezetben számítanak az emberek feltétlen módon az
éltetõ szeretet és biztonság légkörére? Mindenek felett a családi otthon falai között.
Gyakran megtörténik azonban, hogy az egyik ember – merõ jó szándékból – mást akar,
mint ami a társa szerint idáig helyes volt. Vagy másik helyzetben ugyanõ csak azért sem
akar mást, mert az idáig biztonságos, átlátható körülményektõl való megválást az
ösztöne nem engedi. Egy ilyen társas alaphelyzetbõl akkor lehet konstruktív módon
tovább lépni, ha az érintett személyek mindnyájan konszenzusra törekednek és csak a
célra koncentrálnak.

Számos életesemény, mely jelentõs mértékû alkalmazkodást igényel, stresszkeltõnek
tekinthetõ. Válás, különélés, baleset, betegség, szexuális problémák, nyugdíjazás, vál-
tozás a munkahelyen, állás elvesztése, üzleti problémák, életkörülmények változása,
költözés, stb. a stressz erõsségén keresztül visszahatnak. Sajnos, nagyon gyakran meg-
esik, hogy a konfliktus miatt feszültté váló légkörben egyéb, az ügy szempontjából tel-
jesen idegen sérelmek aktivizálódnak, fokozva a stressz erõsségét és olyan helyzetekbe
sodornak szülõket, melyre egyáltalán nem volt eredetileg törekvés. Ilyenkor a konflik-
tus alkalmas terepként kínálja magát, mint csatatér, ahol „bebizonyítható”, ki az
erõsebb. Nem egészséges dolog ez a bizonyítási kényszer. Az eredeti konfliktus-
megoldásra vonatkozó törekvés háttérbe szorul, ilyenkor már nem segíti a hõn vágyott
megoldás megszületését, hiszen azt a sugallja, hogy itt bizony valaki gyõzni fog, vala-
ki pedig alulmarad. A megrögzült állásfoglalások állandó erõsítése abból a hitbõl fakad,
hogy csupán egyetlen helyes felfogás létezik, az, ami a saját elgondolás. Konszenzusra
törekvés helyett harcba szállva, sebeket osztva és kapva, vagy vesztes csaták fehér zász-
lait lobogtatva, passzívan a jobb idõkre várva harcolni. Látszólag ez is egy módja a kon-
fliktusok megoldásának. A felszínen megoldódott egy háború, és ideiglenes tûzszünet
köttetett, az eredeti nehézség azonban megmaradt. Az igazi eredmény: féltékenység,
állandó nézeteltérés például gyermekneveléssel, családi kassza kezelésével, egymás fel-
menõivel, stb. kapcsolatban. 

Van azonban a konfliktusoknak egy némán szenvedõ áldozata is, ez pedig a gyer-
mek. A gyermek, aki az eseményeket nem tudja számára kedvezõ módon befolyásolni,
magát pedig nem tudja megvédeni az elhúzódó, újra kezdõdõ konfliktusok káros,
pusztító, életellenes hatásaitól. Megsérül a szülõkrõl kialakított eszmény, megoldhatat-
lan belsõ konfliktusba keveredik, hogy ha pártolni akarja az egyik szülõt, akkor ezzel
elárulja a másikat. Vagy azzal a kényszerû gondolattal, bûntudattal birkózik, hogy az
egész ellehetetlenült helyzetet õ maga okozta. Óvatosságból inkább nem beszél,
szeretne kimaradni az egészbõl, csak hogy ezek az események elõre meg nem jósol-
hatóak, ami alapos ok a szorongásra. Az viszont elég pontosan megjósolható, hogy a
gyermek, aki még sohasem volt felnõtt, miként fog szocializálódni. Mindnyájan azt hit-
tük el és tanultuk a felnõttektõl, hogy a vita lényegénél fogva nem más, mint leendõ
gyõztesek és vesztesek küzdelme. Pedig a konfliktusrendezés lényege, hogy konstruk-
tív kommunikáció mellett találjunk rá a mindkét fél számára elfogadható megoldásra,
olyan körülmények között, melyek biztosítják a vereségmentes kimenekülés
lehetõségét, az egyébként érzelmileg szorító helyzetbõl. Sajnos sok esetben a kommu-
nikáció már olyan mértékig sérült, hogy az érintettek nem képesek önállóan rendezni
egymással a problémáikat.

A konfliktusokat pedig rendezni kell. Például a gyermek érdekében. Vagy saját
maguk érdekében. Lehet, hogy ez elsõre nehezen beismerhetõ? Senki sem ellensége
önmagának. Azok számára, akik nem a másik bármi áron való legyõzése, hanem egy
nyertes–nyertes pozícióban zajló konfliktusrendezés a cél, szolgálatunknál lehetõség
van elõzetes bejelentkezés alapján egy harmadik, közvetítõ fél bevonásával zajló – az
érdekek egyeztetésére és elfogadható megállapodás elkészítésére irányuló – konfliktus
rendezésre. A közvetítés szabályrendszere kizárja az agresszió és más erõs, negatív
érzések megnyilvánulási lehetõségét. 

Ha biztonságos légkörben, erõs, negatív érzelmi megnyilvánulási lehetõségek nélkül
szeretne társával túllépni a megoldhatatlannak látszó vitahelyzeten, kérjük, érdeklõdjön
telefonon vagy személyesen Balatonalmádi, Ady Endre u. 2. szám alatt Szociális
Alapszolgáltatási Központnál (Családsegítõ Szolgálat), telefon: 430–274, Sajtos Ildikó
intézményvezetõnél, vagy Biró Zoltán munkatársnál.

(BéZé) 

SZEREZZEN JOGOSÍTVÁNYT HELYBEN!

a Baksai Autósiskolánál
Idõt és útiköltséget takarít meg, ha helyben tanul!

Ingyenes tankönyvhasználat!
Azonnali 30%-os tandíjkedvezmény! Diákkedvezmény!

Részletfizetési lehetõséggel. Számítógépes oktatás, és számítógépes
vizsgára való felkészítés!

Tanfolyamnyitó: 2005. 08. 12. 18.00 órakor 
a Magyar-Angol Tannyelvû Gimnáziumban. Tanfolyam igény szerint

délelõtt, délután vagy hétvégén. Gépkocsiválasztási lehetõség.
Jelentkezni: Baksai Gábornál B.almádi Lehel út 27.

Tel.: 30/916-3286, 88/593-960

T

A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ Nem csak a húszéveseké a
világ - egészségmegõrzés idõskorban címen pályázatot nyújtott be a Veszprém Megyei
Önkormányzat Csolnoky Ferenc Kórház Rendelõintézet irányított betegellátási mod-
ellhez. A pályázaton két program költségéhez kapott az intézmény jelentõs támogatást.
Július 14-én ötven, zömében hatvanas évein túl lévõ résztvevõ indult útnak a cím
állítását igazolni.

Dombóvár volt úti célunk elsõ állomása. A városközpontba érve csatlakozott hoz-
zánk a dombóvári idõsek klubjának vezetõje, aki elnavigált bennünket a város
õsparkjához. Itt kapott helyet a fõvárosból lekerült Horvay féle Kossuth szoborcsoport,
amely 1952-ig a Parlament elõtt állt és az 1948-as szabadságharcnak állít emléket.
Monumentális alakjai az elsõ magyar független kormányt örökítik meg szépen rendezett
virágos környezetben, hatalmas fák között. Dombóvár után a közeli Gunarasra men-
tünk. A város közkedvelt gyógyfürdõ és üdülõtelep, ahol 750 méter mélységbõl tõr fel
az ásványi anyagokban gazdag gyógyforrás (55 Celsius-fok) különösen alkalmas
mozgásszervi, szív- és érrendszeri betegségek kezelésére. A fürödni és gyógyulni
vágyók 4 felújított medence közül választhattak. Társaságunk zöme a termálvizes
medencét vette célba, és 2 órányi lehetõségünk volt fáradt, elhasználódott, megkopott
izületeink kényeztetésére.

A gyógyvíz nemcsak fájdalmainkat enyhítette, de étvágyunkat is meghozta. A
fürdõkomplexumhoz közeli étteremben csillapítottuk éhségünket és szomjúságunkat. A
finom ebéd utáni szieszta is egészségbeli épülésünkre szolgált. Dr. Péterfia Katalin
nyugdíjas orvosnõ élvezetes elõadását hallgattuk a szív- és érrendszeri betegségek
megelõzésérõl, kezelésérõl. Mindnyájunk számára megszívlelendõ tanácsokat kaptunk.

Utunk innen az 1480 lélekszámú Kocsolára vezetett. Elõször a falumúzeumban
csodáltuk meg, hogy e település lelkes lakói milyen fontosnak tartják megõrizni a múlt
írásos és tárgyi emlékeit. Ezt elhagyva szinte a jövõbe csöppentünk. A közelmúltban
épült Négyhalom Közösségi és Vendégházra a kocsolai lokálpatrióták nagyon büszkék,
színes lehetõséget kínálnak az idelátogatóknak. Ezek: hímzõ asszonyok és naív fafaragó
munkáinak megtekintése, lovaglás, bórkóstolás, vadászat, horgászás, csónakázás. A
közösségi ház közelében tekintettük meg a XIII. században épült katolikus Szent Anna
templomot.

Lelkiekben is megerõsödve indultunk haza. A buszon jó hangulat volt. Az intézmény,
a tervezéssel, szervezéssel foglalkozó munkatársak, jelenlévõ kísérõk, a doktornõ, és a
buszvezetõ is jelesre vizsgáztak. KÖSZÖNJÜK! Máskor is szívesen megyünk!! S a cím
felvetésére válaszolva: a világ mindannyiunké, VIGYÁZZUNK RÁ!

Varga Lászlóné
a kirándulás egyik résztvevõje

Nemcsak a húszéveseké a világ
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Hamarosan régi-új helyére költözik a Forrás
Takarékszövetkezet balatonalmádi kirendeltsége. A
Baross utcában, a régi mozi helyén felépült iroda-
és lakóházban nyílik meg rövidesen a fiók. Korábban
is ezen a telken, egy korszerûtlen házikóban fogad-
ta a pénzintézet az ügyfeleit. Miért vált szükségessé
az átépítés? Errõl kérdeztük a pénzintézet elnökét,
Bruder Balázst. 

– Mint az almádiak jól tudják, nem egyszerû
átépítés történt, hanem a régi mozi teljes tömbjének
és a különálló fióknak a lebontása, majd korszerû, fel-
használt anyagait tekintve Balatonalmádira jellemzõ
épület felépítése. Mind a városnak, mind nekünk sür-
getõ volt a fejlesztés, mivel a korábbi épületünk sem
esztétikailag, sem mûszakilag nem felelt meg
igényeinknek. Nem felelt meg, ugyanis az elmúlt
években, örvendetes módon, egyszerûen kinõttük a
régi fiókot. Nincsenek pontos számadataink, de biz-
tosak vagyunk benne, hogy a banki szolgáltatások
tekintetében egyik meghatározó tényezõ vagyunk a
városban. 

– A nagy ügyféltér miatt remélhetõleg kisebb lesz
a zsúfoltság, mint most, az ideiglenes fiókban. A
mostani ideiglenes fiók teljesen alkalmatlan kor-
szerû ügyfélforgalomra. Nem lehet mérce. De a zsú-
foltság érdekes dolog. A zsúfoltság általában valam-
iféle mûködési zavart mutat egy mai, korszerû pénz-
intézetnél. Az elektronikus eszközök térnyerése
miatt egyre kevesebbszer kell az ügyfeleknek a
fiókokat felkeresniük. Egy jellemzõ példát hadd
mondjak. Nálunk, a balatonalmádi kirendeltségen a
lakossági számlák forgalmát tekintve május és
június hónapban a tranzakciós megbízások több,

mint 60%-a elektronikusan érkezett a rendsze-
rünkbe. Errõl néhány éve még álmodni sem
mertünk volna. Azt valljuk tehát, hogy a kirendelt-
ségre csak akkor fáradjon be a kedves ügyfél, ha az
elkerülhetetlenül szükséges. 

Milyen elektronikus szolgáltatásokat kínálnak? 
– Gyakorlatilag mindent, amit egy korszerû pénzin-

tézet kínálni tud. Nyilván a legkelendõbbek az úgy-
nevezett homebank és netbank jellegû szolgáltatá-

saink, tehát a távolról adott megbízások lehetõsége,
de sokan választják az sms egyenlegküldés, vagy tele-
fonon történõ egyenleg lekérdezés szolgáltatást is.

Sokan félnek attól, hogy a világhálón intézzék a
pénzügyeiket. 

– Teljesen egyet tudok érteni az aggódókkal. De
sokakban nem tudatosul, hogy a távkapcsolatot,
tehát a homebank szolgáltatást nem csak internet
segítségével lehet felépíteni. Nem kell tehát
feltétlenül megjárni az internetet azért, ha valaki az
otthonából akar megbízásokat adni. A tisztán NET

alapú kommunikációnk során ugyanakkor a Forrás
Takarékszövetkezet minden esetben, tehát összeg-
határ tól függetlenül ragaszkodik ahhoz, hogy a
megbízást egy olyan kóddal is lássa el az ügyfél,
melyet a megbízásának aláírásakor másodpercek
alatt küldünk a mobil telefonjára. Ez a kód csupán
öt percet él, azután semmire nem lehet fel-
használni.

Milyen hitelek jellemzõek Balatonalmádi lako-
saira? Mi a jellemzõ hitelösszeg?

– A hitelösszeggel kezdeném, mert arra egy-
szerûbb válaszolni. Ötvenezer és százmillió forint
között minden hitel megtalálható a balatonalmádi
kirendeltségünkön. Nincs tehát jellemzõ hitel-
összeg. Fajtáját tekintve a lakossági számlákhoz
kapcsolódó folyószámla hitelek viszik el a prímet.
Hadd jegyezzem meg, hogy a nyitással egy idõben
vezetünk be három új terméket, melyek keretében
az ügyfeleink jegybanki alapkamaton, tehát jelenleg
6,75%-os éves kamattal vehetnek fel 100-300.000
forintot. Ha utánaszámol, ez azt jelenti, hogy
100.000 forint esetén a havi kamat 675 forint.
Gyorsan hozzáteszem, hogy ehhez nyilván bizo-
nyos feltételeket kell teljesíteni, de nem lehetetlen
dolgokat. Aki régóta ügyfelünk, szinte automatiku-
san felveheti a hitelt. De az új ügyfeleket is várjuk,
ha bennünket választanak számlavezetõnek,
megfelelõ fizetés mellett azonnal számukra is áll a
lehetõség. A lakossági hiteleken kívül a vállalkozói
hitelek, azok közül is a 10-15 éves futamidejûek a
legkelendõbbek, de ezek taglalásába ne menjünk
bele, mert estig tudnánk róla beszélgetni. 

S. M.

Megújul az almádi „Forrás-takarék”

MINÕSÉGET ADUNK A KEZÉBE!

BUDMIL, GABOL ISKOLATÁSKÁK

>>> 6 hónap garancia!

ICO ceruzák és rajzeszközök

HERLITZ termékek

UNI és ZEBRA tollak és töltõceruzák

LIZZY CARD öntapadós

tankönyvborítók

PAPÍR-ÍRÓSZER és KÖNYVESBOLT
B.almádi>>>Szabolcs u.21.>>>Baross G.u.51.

UTALVÁNNYAL is fizethet!>>Sodex ho*Ticket service

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


