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Az 1904. évben alakult Balatoni Szövetség elsõrangú feladatai közé sorol-
ta a Balaton-kultusz ápolását. E feladatkörben jelentõs eseményként említi a
szövetség folyóirata a Füreden és Almádiban rendezett gyümölcs és borkiál-
lításokat, amelyekrõl az 1909. szeptember 15-én megjelent számban
olvashatunk.

„Két kiállítást rendeztünk. És pedig Balaton-Almádiban az Almádi Kör
segítségével augusztus 28-30. napján, s Balatonfüreden a Balatonfüred és
vidéke gazdaköre segítségével szeptember hó 4-6. napjain. A kiállítások,
úgy a kiállított tárgyak nagy mennyisége, valamint a látogatottság tekin-
tetében is messze felülmúlták a várakozásokat.

Kiállításainkkal nem akartunk egyebet elérni, mint azt, hogy a Balatonhoz
óriási módon növekvõ számmal jövõ fogyasztó közönség közvetlen tapaszta-
latokat szerezhessen arra nézve, hogy a Balatonvidéken mit, hol és milyen
minõségben lehet beszerezni?”

Megjegyzi az ismertetés írója, hogy a kiállítók zömét a helybeli termelõk
képezték és Almádiban szép arányban vettek részt kenesei kisgazdák is, felis-
merve az „eszme jelentõségét.” Emellett természetesen a környék csaknem
valamennyi községébõl voltak kiállítók. Az almádi kiállítást Kurcz Gyula
üdvözlõ szavai után dr. Óvári Ferenc szövetségi alelnök nyitotta meg. A leg-
nagyobb érdeklõdés augusztus 29-én volt, amikor az Almádi Kör „nagy-
arányú népünnepélyt” rendezett, amelyrõl így írtak.

„A Petõfi-parkban (ma Öregpark) tartott
ünnepély fényesen indult meg és fõként Veszprém,
de más irányokból is folyton zsúfolt vonatok
érkeztek; csak az volt a végtelen kár, hogy mikor a
legjobban kezdett a közönség fölmelegedni a népün-
nepély látnivalóitól, jött egy rettenetes vihar… és
sok szép reményt tönkretett, sok hangos jókedvnek
véget szakított… A népünnepélyt derekán robban-
totta szét a vihar; menekült mindenki biztos födél
alá…

A népünnepélyt elmosta a zápor, de a kiállítás
sikerét nem tudta megrontani. Azzal zártuk be az
almádi-i kiállítást, hogy jövõ évben Isten segít-
ségével megújítjuk.” 

A kiállítást a Kneipp Gyógyházban rendezték
meg, amit a mellékelt korabeli fényképfelvételek
igazolnak. A képeken jól látható, milyen nagymére-
tû, (az akkori Almádiban legnagyobb) épület volt a
Gyógyház. Ezen képek megmutatják azt is, hogy
milyen szerkezete volt az 1899-ben, fából épült
épületnek.

A Balatoni Szövetség 1909. augusztus 25-én
Balatonalmádiban tartott közgyûlésén meleg-
hangú köszönõ feliratot intéztek Darányi Ignác
földmûvelésügyi miniszterhez. A miniszter
Marienbadból dr. Óvárinak küldött válaszlevelében
írta: 

„Az a meleg érdeklõdés, melylyel a szép
Balaton fölvirágoztatása iránt minden idõben
viseltettem, sohasem fog megszûnni és kérem
legyenek meggyõzõdve, hogy kiváló örömömre fog
szolgálni, ha országunk ezen  fõékességének
továbbfejlõdését és virágzását elõmozdítani és
támogatni, mint a múltban, úgy a jövõben is alkal-
mam leend.”

A kiállítás 96 évvel ezelõtt volt, a megemlékezés
nem kerek évforduló alkalmával történik, de a mai
Almádi Borfesztivál alkalmából érdemes visszatek-
inteni a csaknem százéves eseményre, nemcsak az
esõs idõjárás okán.

Schildmayer Ferenc

Gyógyház képe a kiállításkor

Részlet a gyümölcs- és borkiállításból

Kiállítási borkóstoló
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Nyírõ József, Tamási Áron és Wass Albert hatása alatt utaztam vissza
Erdélybe és Úz Bence, Ábel, meg Táncos Csuda Mózsi nyomát kerestem. Elõbb-
utóbb rájön ugyanis az ember, hogy nyugat felé sok csodát láthat, a civilizáció
számtalan vívmányát, de keletrõl jöttünk, õsi kultúránk gyökereit is arrafelé kell
keresni. Távolabbra még most is nehezen juthatunk el, de legalább azokat az
embereket kellene megtisztelni a közelben, akik nálunk jobban õrzik az õsi kin-
cset. Nem csupán a kincset õrzik, hanem büszkék arra, hogy magyarok. Nálam
mindenképpen szebben, ízesebben, sokszor közérthetõbben is és megkockáz-
tatom: szebben beszélnek magyarul, mert nem hadarnak, úgy, mintha gépfegyver
gunnyasztana a szájukban. Töltekezni, emlékezni és lélekben gazdagodni kell
arrafelé venni utunkat, mielõtt még végleg eltévelyednénk. 

Két éve jutottam el a keleti végekre elõször, mikor Veszprém testvérmegyéje,
Kovászna hívott, azon belül is Kézdivásárhely. Az ottani Bod Péter Líceumban
tartottam elõadást a Brit-szigetek és a Kárpát-medence kulturális kapcsolatairól.
Angol nyelven. Még riogattak is, hogy vigyázzak arra, amit mondok, mert egy-
két megzakkant szekus biztosan jegyzetelni fogja, amit mondok. Jegyzetelt ott
mindenki abban a hatalmas elõadóteremben és úgy belefeledkeztem a mon-
dandómba, hogy két és fél óra után tartottam egy kis szünetet, azt is a bagózás
miatt. Amikor megtudtam, hogy többen három napot utaztak, hogy hallhassanak,
még egy órát utána kanyarítottam, minden jegyzetemet és könyvemet ott is hagy-
tam. Annyira ugyanis nem tudtak megijeszteni, hogy itteni könyveket ne „csem-
pésszek” át, bár azok is angol nyelven íródtak... 

Többen beszéltek rá a kéthetes nyaralásra, mert a legtöbb mezei igazgatónak
az a kényszerképzete, hogy nélküle megáll az élet, ha három napig nem battyog
be az iskolába. A „de ha már arra jársz, ezt ne hagyd ki, azt meg okvetlen nézd
meg” érvelés hatott. Akár hiszik, akár nem, csak egy hétre foglaltunk szállást
Szovátán, mert barátaim elláttak mindenféle tanáccsal, hol és hogyan lehet
megszállni mindenféle elõzetes firkálás meg telefonálás nélkül. Hát kérem,
mûködik a dolog! Elõször is át kell kelni a határon és a hosszú várakoztatás alatt
nyugodtan irigyelni azokat az ide-oda cikázó fecskéket, akik Ártánd és Bors
között pottyantották le magvas véleményüket az állítólag légiesedõ határ-
sorompóra. Autóval általvergõdve elõször is úthasználati matricát kell vásárolni,
tízszeres áron, mert annyi napra soha sem kapható, amennyire szeretnénk. Erõsen
eltér persze a mi útfogalmunk az ottanitól. Legszelídebben csak úgy adhatom
vissza ez irányú érzéseimet, hogy válasszunk már magunknak egy erdélyi testvér-
települést is, mert a balatonalmádi utakat egyedül õk nem fogják bírálni...

A szálláskeresés meg úgy nézett ki, hogy mindig akadt szállás este 8-ra, akár
fél órát kerestük, akár két órát. Kolozsvár felett a Feleki-tetõn helyre kis cam-
ping volt mindjárt az elsõ napon, vagy Lippafüreden az utolsón, csak ott követ-
tünk el a hibát a román anyanyelvû helybelieknél, hogy kempingnek ejtettük,
nem pedig kampingnak. Az utóbbinál mindjárt pontos útirányt mondtak.
Egyébként mindenki nagyon kedves volt, legyen akár magyar vagy román
anyanyelvû. Aradon például az egyik eladó meg is mondta, amikor angolul,
németül próbálkoztam vele: „Mindenkit tud kicsit magyarul!”.

A magyar nyelvvel is akadt baja a magamfajta „anyaországbélinek”, aki
német-angol-latin szavakat is kever a beszédébe. A paszuj-murok-pityóka hár-
masa már ismerõs volt, csak itthon babnak, sárgarépának és krumplinak hívjuk.
Erdélyi szakácskönyveimben olvastam már a hecsenpeccsrõl, a málélisztrõl meg
a pánkóról, csak most is inkább hecsedlit, kukoricalisztet és fánkot mondok
helyettük. A disznyókõccség (sertés-aprólék), füstölt láb (sonka) még úgy ahogy
érthetõ, de a kékparadicsom vagy a vinetta (padlizsán), orda (édes juhtúró) már
fogósabb volt, és rá kellett kérdezni, akárcsak a csorbára, pedig az mindenféle
savanyított leves becsületes erdélyi neve. Azt is nehezen vettem be, hogy a tör-
mölék úti pogácsa, a nyüszüpogácsa meg lakodalmi sütemény. Legjobban
viszont a Vadvirág étteremben leptek meg a pincérek Kézdivásárhelyen, amikor
erõsen megkívántam a túrós csuszát. Annyira nem hallottak róla, hogy még õk
érdeklõdtek, hogy édességféle vagy mi a fene. A közeli Bujdosó étteremben is
rám csodálkozott a pincér, de fel is bíztatott: „Ha elmeséli, megkészítjük.”. Nos,
elmeséltem és csudamódra megkészítették. Ott mondta el a hálálkodásom után a
Jani pincér, hogy náluk a csusza háncsut jelent, azaz kukoricaháncsot...
Gyergyószentmiklóson, azaz alig száz kilométerrel északabbra viszont tényleg
úgy beszéltek, hogy még a cikkem címét is onnan kölcsönöztem. 

Alighogy kiszálltunk az autóból, odalépett hozzánk egy pörgebajszos,
vadászkalapos mokány székely ember nagy csizmákban és szépen bokázva be is
mutatkozott: „Józsi bácsi vagyok. Aggyon a Zisten jó napot.”. Magának is Józsi
bácsi. „Küzsdég nyüszkölésem van”. Na erre aztán nem tudtam mit mondani, így
hát óvatosan megkérdeztem, hogy mije is van Józsi bácsinak, mivel sem áfonyát,
sem rókagombát nem láttam nála. Legtöbben ugyanis ezt kínálták úton-útfélen,
ráadásul igen olcsón. Látva, hogy nem igen értem, rögtön meg is magyarázta:
„Hát kücsin bánatkám, küs bánatom”. Amikor egy vadidegen ember ilyen
õszinte már az elsõ találkozáskor, akkor utána kell járni a bánatának és meg is
kérdeztem, hogyan tudnék éppen én segíteni a küs bánatán. „Hát tízezer lejjel” -
mondta bátran és a kalapját is levette.

Annyira meglepett, hogy benyúltam a zsebembe és odaadtam neki. Elfogadta,
de nem engedtem hálálkodni, mert átszámítva csupán 70 forint. Ha ezzel kisegít-
hettem, talán enyhül a bánata és tényleg: bokázott egyet megint, feltette a kalapját
és valami olyasmit mondott, hogy „mellésírült egy küsajszon”, amit nagyjából
úgy értettem, hogy összekerült egy fiatalabb hölggyel, így ez a „küzsdég
nyüszkölés” oka. Nem akartam tovább bonyolítani a dolgot és sürgõsen elbú-

csúztam tõle és alig tíz lépésnyire korholva rám szólt két idõsebb koma: „Nem
kellett volna pénzt adni neki, azonnal elissza! Aztán mi szégyelljük magunkat.”
Azzal mentettem ki magam, hogy kicsiny panasza volt, rajtam ugyan ne múljon
már a vigasztalás. „Mit tenne akkor, ha én meg egy millió lejt kérnék?” Hát zavar-
ba hozna, vallottam be, mert annyi már tényleg nem volt nálam, de ha még egy-
szer eljutok Gyergyószentmiklósra, meglepem vele, mert ahol üldögélt a bará-
taival a fõtéren, jobbra a névadó Szent Miklós gyönyörû szobra volt az egyik
oldalon, a másikon pedig egy kopjafa. A kopjafán szép nemzetiszínû szalag és
csak egy odavésett szó: „Maradunk”. Már csak ezért az egy szóért is meg-
érdemelné... 

Nehéz eldönteni, hol idõzzön az ember többet, amikor nincs szoros idõhöz
kötve a tömény történelmi hangulatot árasztó városokban, gyönyörû falvakban
vagy a mesés hegyek között. Fából faragott fohászok azok a fatemplomok az égig
érõ fenyõk mellett, legendákkal teltek meg a folyóvölgyek, amelyeknek már a
neve is zene a füleinknek: Aranyos, Küküllõ, Kebeled. A Nyikó-patak meg a mi
Remetepatakunk testvérének tûnhet a térképen, bár a helyszínen inkább nagy-
bátyja, különösen esõs idõben. A jó Isten úgy akarta, hogy éppen a két árvíz
közötti két hetet fogtuk ki, de így is láttunk félig alámosott utakat, pöszén álló
hidakat és elefántméretû elsodort sziklákat. Belerettentem, amikor Székely-
udvarhelyre rázúdult az áradat, Farkaslakán átszakadt a Nyikó-patak gátja és
több embert csak halva találtak meg. Talán egyikõjük rokonától kaptam azt a
fonott üveget, amiben „Székelyföld lehellete” rejtezett szilvapálinka formájában. 

Kincses Kolozsvárról meg a Mátyás-szobor elõtti régészeti feltárásról külön
cikket kellene írni, akárcsak a Tordai hasadékról, vagy Kalotaszegrõl és benne
Körösfõrõl, de most inkább torockói élményeimre térnék ki. Torockóra bejutni
ugyanis több mint egy szafari vagy kamcsatkai kirándulás. Csak csodálni tudom
az ottani embereket, hogy naponta képesek közlekedni. Az viszont természetes,
hogy el nem költöznének a világért sem. Ha oda születtem volna, valószínûleg
én sem hagyom cserben a Kékesnél is magasabb Székelykõ alatt megbúvó
egykori bányavároskát. Aranyat és ezüstöt bányásztak még a múlt század elején
is, de népviseletük, házaik és szokásaik minden kincsnél becsesebbek. Ott élt az
utolsó pénzhamisító, aki a pince bejárati ajtajával mûködtette a pénznyomó ma-
sinát. Valahányszor benyitottak, már pedig benyitottak hozzá, akármilyen
nehezen is forgott az a hatalmas tölgyfa ajtó, azon nyomban egy-egy tallért
nyomtak odalent. Hiába abajgatták annyit a fináncok, sohasem tudták elkapni,
sõt bûnpártolók lettek a bölcs Balogh Szabolcs szerint, aki a Forrás borozó
kellemes hûvösében mesélte el mindezt. Megmutatta a Jókai látogatásáról
készült eredeti képet is a pince falán, meg beszélt a kígyós kilincsekrõl és a
veresre festett ablakkeretekrõl, amelyeket az 1704-es osztrák akasztgatásokra
emlékeztetnek. Felesége felséges sajttálat hozott be és megismerhettük az
unitárius hívõk racionális gondolkodását, egységét és kitartását az egyetlen ma-
gyar alapításúnak tekinthetõ vallás mellett. 

A torockói templom zárva volt, ezért egy hét múlva Fehéregyházán láthattuk
az unitárius templombelsõ tiszteletreméltó egyszerûségét, amelyet a famunkák
faragása tett teljessé. Ha nem veszünk fel két stoppoló székely polgárt
Segesváron, nehezebben találtuk volna meg, de a parkolótól már a templom-
toronyból hallatszó tárogató hívogatta a hívõket, meg másokat is. Július 31-én,
a fehéregyházi csata évfordulóján keveredtünk oda, ami szinte isteni csoda, mert
a napok is összekuszálódtak a töménytelen látnivaló miatt. A puritán istentisztelet
után természetesen a Székely-himnuszt énekeltük el, miközben az újdonsült
stopposunk csak pislogott rám, majd a végén oldalba bökött. „Nem hittem volna,
hogy ugyanúgy végigénekli, mint én.” Aztán miért nem hitte volna? – kérdeztem
vissza rögtön, de csak hümmögött, álmélkodott, majd valami olyasfélét mor-
mogott, hogy „Erõst jólesik december 5-e után”. Egész erdélyi nyaralásunk alatt
ez volt az egyetlen megjegyzés, amit arról a napról hallottunk... 

Sok egyéb látnivaló mellett - hogy Alsócsernátont és Csíkcsobotfalvát ki ne
felejtsem - elzarándokoltunk a régi határhoz is a Keleti-Kárpátokban, mert meg-
csikkadtam volna, ha kihagyom. Úgy kanyargott az út felfelé, mint a
Királyhágón, de a hegycsúcsok vadabbak voltak, a felhõk közelebbrõl látszottak
és a völgyekben esett az esõ. Bereck és Ojtoz között ott van a többször ellopott
emléktábla, amelyet mostanában állíthattak helyre Erzsébet királyné tiszteletére,
de biztos, ami biztos, a sziklába bevésték a „Sisi” feliratot is. 

Minden kanyarnál, ahol lassítani kellett, gyermekek álltak málnás és áfonyás
üvegekkel, miközben nekünk a hatalmas kamionok között kellett lavírozni, így
leállni sem lehetett. Megcsodáltuk az egyik ház kertjében megõrzött és virá-
gokkal elborított ezeréves határkövet, meg a szemben levõ kis kápolnát, amelyet
1940-ben újítottak fel és kapaszkodtunk is vissza a szorosba, mert újra eleredt az
esõ. Kisebb volt a forgalom, így aztán megállhattunk egy bõrig ázott kisfiú mel-
lett, akitõl málnát vettünk. A kisebb üvegre volt elég a pénzünk és megkérdeztük
a nevét, mert olyan szépen beszélt magyarul. Ifjú Duka János ott az ojtozi szoros-
ban segítette szüleit, mert egyéb pénzkereset alig akad. Édesanyja szintén bõrig
ázva bújt elõ a fák közül és büszkén mondta, hogy vigyáznak az örökségünkre.
Talán féltõbben, jobban és sokkal nehezebb körülmények között, mint mi az
anyaországban.

Mádl Dalma fogalmazta meg még Moldáviában, amit én a Székelyföldön
éreztem át igazán: „Mindenkinek tudom ajánlani, töltsön néhány napot határon
túli magyarok körében. Más emberként jövünk haza. Megtisztulunk, egy kicsit
jobbak leszünk, vagy legalábbis jobbak szeretnénk lenni.”

Czuczor Sándor

„Küzsdég nyüszkölések”

Két hét Erdélyben
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A korábbi moziépület ingatlanán a
városképbe illeszkedõ beruházás
valósult meg, színvonalas, igényes
kivitelezéssel a saroktelek elõtti jár-
daburkolat felújításával. Több, vala-
mennyiünk számára fontos szolgál-
tatás költözött ide. A mai kor igé-
nyeinek és biztonsági elõírásainak
megfelelõ bankfiókot nyitottunk
meg, a Forrás Takarékszövetkezet
helyi kirendeltségét.

Az idei nyár szeszélyes idõjárása
valamennyi vendégnek elrontotta a
pihenés hangulatát, ezen túl jelentõs
gazdasági veszteséget okozott az
idegenforgalomhoz kapcsolódó
szolgáltatóknak, vállalkozóknak és
természetesen az önkormányzatnak
is. Több tízmilliós összegû bevételi
elmaradásunk van a strandokon, a
költségvetés egyensúlyának meg-
tartásához az év hátralévõ részében
valamennyi intézményünknek az
eddiginél is megfontoltabb, takaré-
kosabb gazdálkodást kell folytatnia.
„Minden rosszban van valami jó” –
tartja a mondás. A sok csapadék jót
tett a növényzetnek, a frekventált
parkok, virágok gondozottsága is
javult a korábbiakhoz viszonyítva.
Az esõzés intenzitása viszont újabb
feladatokat – és tízmilliós nagyság-
rendû nem tervezett támfal-helyre-
állítási munkát adott. A hegyi útjaink
több helyen járhatatlanná váltak.

Ebben az évben minden eddiginél
tartalmasabb sport- és kulturális-
programot szervezett az önkormány-
zat, a szakintézmény és szerveztek
civil szervezeteink, egyesületeink.
Talán erõnkön is felül vállaltunk, de
az összefogás, a segítõkészség meg-
valósította terveinket. A fogadtatás a
visszajelzések alapján pozitív, sok
elismerés érkezett. 

Örvendetesnek tartom, hogy min-
den rendezvényen felléptek helyi
kulturális csoportjaink. Megköszö-
nöm a Kósa György Városi Zeneis-
kola tanárainak, tanulóinak, hogy a
nyári szünetben is rendelkezésünkre
álltak, szereplésükkel nagyban hoz-
zájárultak sikereinkhez. Köszönetem
fejezem ki valamennyi fellépõnek,
minden munkatársamnak és a Pan-
nónia Kulturális Központ dolgozói-
nak, valamint a sok külsõ önzetlen
segítõnek, akik szervezõ munkájuk-
kal mindannyiunknak örömet, kelle-
mes idõtöltést szereztek. 

Balatonalmádi, 2005. 09. 07.
Pandur Ferenc

polgármester

Néhány sor
az 34. hónapról
a Városházán

2005. augusztus

Önkormányzati hírek
A legutóbbi önkormányzati ülés június 30-án volt, tehát

idén megvalósult a minden évben programozott nyári szünet,
amelyet a korábbi esztendõkben több rendkívüli ülés tarkí-
tott. A kiküldött napirend változatlan hagyása mellett egy
napirend elõtti kérdés merült fel az augusztus végi ülésen.
Bálint Sándor, a gazdasági bizottság elnöke észrevételezte,
hogy a vasút melletti elkerített területen a tulajdonos vitorlá-
sok tároló kocsiját, valamint sérült vitorlás hajót helyezett el,
ami városképi-esztétikai szempontból kifogásolható.

Pandur Ferenc polgármester szóbeli tájékoztatást adott a
legutóbbi ülés óta eltelt idõben történt eseményekrõl.
Méltatta a rendkívül gazdag programválasztékot, ami min-
den eddigit felülmúlt. Köszönetet mondott minden közre-
mûködõnek, akár mint hivatalos személy, akár mint civil
szervezet tagjaként segített a sikeres megvalósításban. Az
idõjárás nem mindenkor volt kedvezõ, ami sajnálatos mó-
don anyagiakban fogja éreztetni hatását, a város költségve-
tésének teljesítésében.

Gruber Sándor alezredes, városunk rendõrkapitánya
beszámolt a közbiztonsággal, illetve a bûnözéssel kapcsola-
tos eseményekrõl. Az elmúlt idõszakban 22 bûncselekmény
történt, ami inkább megfelel az április-május havi nagyság-
rendnek, mint a fõszezon adatainak. Augusztus elsõ fele vi-
szonylag csendes volt, viszont az említett hónap második fe-
lében 5 betörés történt. Sajnálatos tényként említette, hogy
az ittas vezetés változatlanul magas számban, egy-egy ellen-
õrzés alkalmával 30-40 esetben fordul elõ. Bejelentette, hogy
szeptember elsejétõl, a Fórum mögötti épületben körzeti
megbízott (kmb) szolgálat fog mûködni. Ez megnyugtató
intézkedés, mert a rendõri jelenlét bizonyára kedvezõ hatás-
sal lesz a bûnözés alakulására, azaz csökkenés várható a
lakosság biztonságérzetének növekedése mellett.

Balatonalmádi város költségvetésének 2005. I. félévi tel-
jesítésérõl kapott tájékoztatást a képviselõ-testület. Ennek
összefoglaló értékelése a következõ. Az önkormányzat 2005.

évi költségvetése I. félévi kiadásainak teljesítése, a testületi
döntések szellemében, az intézmények és a szakfeladatok
részére biztosított elõirányzatokon belül történt, részben az
elõirányzatok idõarányos felhasználásával. A bevételi
elõirányzatok éves teljesítése a féléves adatok tükrében, egyes
esetekben (strand bevételek, ingatlan értékesítés, idegenfor-
galmi adóbevétel) bizonytalan. A költségvetés biztonságos
teljesülése érdekében visszafogott, takarékos és hatékony
költséggazdálkodást és eredményes bevétel-beszedést kell
végezni, mind az intézményeknek, mind a hivatalnak.

Tájékoztatást hallgatott meg a képviselõ-testület a városi
önkormányzat 2004. évi belsõ ellenõrzésérõl. Az errõl szó-
ló jelentést a testület elfogadta. A képviselõ-testület jóvá-
hagyta a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Köz-
pont Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítását,
valamint hozzájárult helyi kábítószerügyi egyeztetõ fórum
(KEF) létrehozásához.

A Nevelési Tanácsadó kialakításához szükséges többlet-
fedezetet biztosította a testület, ugyanis ennek megvalósí-
tása feltétele a Györgyi Dénes u. 11-13. sz. ingatlan értéke-
sítésének. Erre vonatkozó pályázati felhívás szövegét meg-
tárgyalta és elfogadta a képviselõ-testület.

A Verseny utca 1. sz. alatti ingatlan tartós bérbeadás
útján történõ hasznosításáról korábbi testületi ülésen dön-
töttek. Az augusztusi ülésen a pályázati felhívás megszöve-
gezését fogadta el a testület. Végül utolsó napirendi pont-
ként a Városrendezési célú közterület szabályozások címû
elõterjesztést hagyta jóvá a testület.

Napirend után két téma került említésre. Boros László
képviselõ a Györgyi Dénes iskola tornatermének PPP for-
mában történõ megvalósításáról szólt. Bálint Sándor ismétel-
ten felhívta a figyelmet az Öregpark, mint természetvédelem
alatt álló területen tapasztalható szabálytalan parkolásra,
miszerint 10-20 gépkocsi parkolt a füvesített területen.

S. F.

Balatonalmádi településrendezési terveirõl
A Balatonalmádi Városi Önkormányzat képviselõtestülete

177/2005.(VI.30.) Öh. számú határozatával módosította Bala-
tonalmádi településszerkezeti tervét.  

A településszerkezeti terv hosszú távra határozza meg a vá-
rosfejlesztés irányát, a település területeinek felhasználását, a
település-szerkezetet formáló változásokat. Balatonalmádi
közigazgatási határa nem változik. Volt ugyan tulajdonosi kez-
deményezés az uszodai úttól Balatonfûzfõ irányába esõ terület
(a Szalmási telep) átcsatolására, de a két önkormányzat között
lefolytatott egyeztetést követõen a balatonalmádi képviselõ-
testület elzárkózott a területátadástól. 

Jelentõs belterület-növelést nem tûzött ki célul az önkor-
mányzat, de a Balatonról szóló 2000. évi CXII. törvény, vala-
mint a földvédelmi hatóságok ellenvéleménye miatt még a cél-
kitûzésben szereplõ belterület-növekedésekre sem kerülhetett sor.
A belterületbe vonások – az esetenként elõírt szabályozási illetve
telekalakítási tervek elõkészítését és jóváhagyását követõen – az
alábbi ütemezésben valósulhatnak meg: Fenyõ utca, Pince utca
környéke 2005, volt NEVIKI területe, Glóbusz utca környéke
2006, Szömörce utca környéke, Vöröshegy 2006-2007, Budata-
va-Lozsánta egy része 2007-2008. A belterületbe vonásokat –
vállalva az azzal járó feladatokat és költségeket – az érintett in-
gatlantulajdonosok kezdeményezhetik. Az ingatlantulajdonoso-
kat terheli a szabályozási vagy telekalakítási terv készítésének a
belterületbevonás, illetve a mûvelés alól történõ kivonás geodé-
ziai munkarészének, valamint az utak és közmûvek létesítésének
kötelezettsége és költsége.

A településszerkezetet alapvetõen átformáló fejlesztési
javaslatot nem tartalmaz a terv. Az országos közúthálózat bel-
területi szakaszának lerövidítését célozza a Veszprémi út,
illetve a Felsõörsi út közvetlenebb kapcsolata a 71. sz. fõúttal.
A korábbi tervekben kijelölt és a természetben kialakult terület-
felhasználást alapvetõen megtartja a módosított területszer-
kezeti terv is. A lakóterületek aránya növekedett az üdülõ-
területek rovására, a Megyehegyen korábban kijelölt ipari-
szolgáltató terület megszûnt, a Balaton területrendezési terv-
ben különleges idegenforgalmi fejlesztési területként jelölt
Lozsánta tartalék fejlesztési terület megjelölést kapott. 

2005. augusztus 1-jén hatályba lépett a Balatonalmádi Város
Önkormányzat 16/2005.(VII. 7.) Öh. számú rendelete a Helyi
Építési Szabályzatról. A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és a
mellékletét képezõ Szabályozási Terv részletes elõírásokat tar-
talmaz a település közigazgatási területén lévõ ingatlanok ren-
deltetésének, telekalakításának és beépítésének módjára. 

A HÉSZ elõírásai az 1997. évi LXXVIII. (Építési) valamint
a 2000. évi CXII. (Balaton) törvény, továbbá az épített és ter-
mészeti környezet védelmére vonatkozó egyéb (környezetvé-
delmi, természetvédelmi, örökségvédelmi, vízgazdálkodási…)

törvények és az azok végrehajtásáról szóló jogszabályok –
egyebek mellett – a településrendezési és építési követelmé-
nyekrõl szóló kormányrendelet (OTÉK), és az érintett hatósá-
gok egyedi elõírásain alapulnak.

A HÉSZ telekalakítási szabályai törekednek a kertvárosias
jelleg megõrzésére. Az újonnan kialakuló beépítéseknél 16-20
méteres, de a már beépített területeken is legalább 14-16 méte-
res telekszélességet, az övezeti besorolástól függõen 550-700-
900-1100-1500 m2-es telekterületet írnak elõ. A külterületen a
Balaton törvény elõírásai alapján 3000 m2-nél kisebb telek nem
alakítható ki. A legalább 4 méter szélességû teleknyél, valamint
a legalább 6 méter szélességû magánút a már beépített területen
lévõ zárványtelkek feltárására alakítható ki. 

A település belterületének zöme kertvárosias lakóterület
vagy hétvégiházas üdülõterület. A HÉSZ – a Szabályozási Ter-
ven jelölt néhány telektömb kivételével – nem teszi lehetõvé,
hogy üdülõterületen lakóház, illetve lakóterületen üdülõ épül-
jön. A településközponti vegyes területek az egyek település-
részek központi területein elsõdlegesen a kereskedelmi, szol-
gáltató, vendéglátó, igazgatási, oktatási, kulturális, egészségü-
gyi létesítmények elhelyezésének feltételeit biztosítják. A
Balaton part terület-felhasználását és építési feltételeit –
beleértve a parti sétány kialakítását is – a vízpart-rehabilitációs
tanulmánytervbõl átvett szabályok határozzák meg. 

A külterület jelentõs része – a korábbi zártkertek területe –
kertes mezõgazdasági terület, ahol az 1500-2000 m2 nagyságú,
75%-ban szõlõ vagy gyümölcsös mûvelési ágú földrészleteken
2-3%-os beépítettség mellett gazdasági épület építhetõ. A
Szabályozási Terven jelölt területeken a legalább 3000 m2

területû ingatlanon lakóépület is építhetõ, amennyiben az
ingatlan a szennyvízcsatorna-hálózatra csatlakoztatható. A
Balaton törvény alapján az erdõk és zöldterületek más terület-
felhasználásba nem sorolhatók, ezért a HÉSZ 31 különbözõ
területet szabályoz közparkként, jelentõs számú erdõterület
mellett. 

A HÉSZ – az alátámasztó tervi munkarészként készült örök-
ségvédelmi hatástanulmány alapján – igen széleskörûen szabá-
lyozza az országos és a helyi épített és a természeti környezet
védelmét. Számos épület került helyi védelem alá. A
védettséggel összefüggõ jogokat és kötelezettségeket a
megalkotandó helyi értékvédelmi rendelet fogja részletezni. 

A településrendezési tervek várhatóan elérhetõek lesznek a
város internetes honlapján. Addig is azok a polgármesteri
hivatal mûszaki osztályán megtekinthetõk. Az egyes ingat-
lanokat érintõ  városrendezési szabályokról is a mûszaki osztá-
lyon kérhetõ tájékoztatás. 

Zana András 
mûszaki osztályvezetõ 
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Rendõrségi hírekVeszprémvármegye
Eladják a Balatontouristot
Nyári szünet elõtti utolsó ülését tartotta a Veszprém Megyei Önkormányzat köz-

gyûlése júniusban. A legnagyobb érdeklõdésre számot tartó napirend a Balatontourist
eladása volt. A képviselõk jelentõs többséggel megszavazták az eladást a pályázó SCD
Balaton Holding Rt-nek. Kuti Csaba, a megyei közgyûlése elnöke több interjúban is
elmondta, hogy a megyei önkormányzatnak sem pénze, sem szakmai lehetõsége nincs
arra, hogy a Balatonturist Részvénytársaság Balaton-parti kempingjeiben, ingatlan-
jaiban folyamatosan jelentõs fejlesztéseket végezzen. A vételár 4 milliárd forint, mely
összeget a megyei intézmények fejlesztésére kívánja a közgyûlés fordítani. A budapesti
székhelyû rt. vállalta, hogy jelentõs fejlesztéseket hajt majd végre, és megemelik a
Balatontourist alaptõkéjét.

Semmelweis évforduló
A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelõintézet szervezésében

Semmelweis Ignác születésének 187. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepségen
Pusztai István alelnök vett részt.

Kármentesítés a Nitrokémiánál 
A balatonfûzfõi képviselõtestület meghívására helyszíni bejárás során a megyeháza

területrendezési és kommunális bizottsága megtekintette a Nitrokémia Rt. területén
folyó környezeti károk felszámolását és a kármentesítést szolgáló tevékenységet.

Tízéves pápai énekkar
Pápa város Bárdos Kórusa megalakulásának 10. évfordulója alkalmából rendezett

hangversenyen dr. Németh Márta alelnök képviselte a megyei önkormányzatot és
köszöntötte az évforduló alkalmából az énekkart.

Sági-képek Veszprémben
Szeptember 12-ig látható Veszprémben a Hemóban – vagy ahogy hivatalosan

hívják, a HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. megyeszékhelyi intézményében – a
városunkban élõ Sági Sándor festõmûvész kiállítása. A tárlat augusztus 12-én nyílt
meg, a képbemutatót Benedek Katalin mûtörténész és M. Nagy József szobrászmûvész
köszöntötte. (Cs. Z.)

Mintha nem is nyár lenne, legalább is a bûnügyi statisztika adatai inkább egy
kora tavaszi-õszi idõszakra emlékeztetnek, és nem augusztusra, a szezon utolsó
hónapjára. Igaz, az idõjárás sem kényeztetett el bennünk, emberemlékezet óta nem
volt ennyire szélsõséges, esõs hûvös nyár, mint most. Biztosan jelentõs szerepe volt
ennek is az adatok alakulásában, azonban, mint errõl korábbi lapszámokban már
írtam, a bûnözõk itt voltak és vannak, tehát nagyon komoly erõfeszítéseket igényelt,
és igényel jelenleg is, hogy fenn tudjuk tartani az Önök által meg szokott, joggal
elvárt közbiztonságot. Szeretném hangsúlyozni, hogy ebben a munkában, mint
eddig, ezúttal is számíthattunk a polgárõrök segítségére, így közösen osztozhatunk
az eredményekben, sikerekben is. 

A bûnügyi krónikában, hasonlóan az eddigi gyakorlathoz, néhány jellemzõ
esetet, vagy mozzanatot szeretnék kiemelni, olyanokat, amelyek ismerete segíthet
abban, hogy Önök, Tisztelt Újságolvasók elkerülhessék azokat a helyzeteket, ame-
lyekben bûncselekmény áldozataivá válhatnak. 

Városunkban 22 bûnesetrõl kaptunk bejelentést augusztus hónapban, illetve az
egyes rendõri intézkedéseket követõen, tettek kollégáim büntetõ-feljelentést, mint
pl. az ittas vezetés esetében. Különösen augusztus közepén voltak gondjaink, mivel
az ismertté vált esetek többsége a hónap közepére datálódik, hiszen a betörések
mindegyikét, hatot, 11-e és 18-a között követték el. Területileg is a káptalani város-
részhez köthetõek ezek az esetek. A sértettek zöme is külföldi állampolgár, ami
pedig azért is okoz gondot, mivel aki bûncselekmény sértettjeként távozik váro-
sunkból, nem feltétlen visz rólunk kedvezõ véleményt. Nem egy ezek közül
megelõzhetõ lett volna, ha a mondjuk a bérbeadó néhány szóval felhívja a
figyelmüket arra, hogy ne hagyják nyitva az ajtókat, ablakokat, ha elmennek az
épületet, zárják le. Szinte ugyanez elmondható a gépkocsikról is, hiszen több olyan
esetet jelentettek be, amikor a nyitva felejtett jármûvekbõl tûnt el mûszaki beren-
dezés, vagy éppen egy autós-táska. De lehetne folytatni a sort, azzal, amikor min-
den felhívás, figyelmeztetés ellenére is az egyébként gondosan bezárt autókban
marad jelentõs érték, ami persze vonzza a bûnözõket, akik, mint azt már jól tudjuk,
nem szokták figyelmen kívül hagyni a kínálkozó lehetõséget. 

Három esetben kellett kollégáimnak garázda, ittas verekedõkkel szemben
intézkedniük, akik nagy riadalmat, ijedséget okoztak, tehát nagyon gyorsan el kel-
lett távolítani Õket a közterületrõl. Ellenük egyébként gyorsított eljárásban foly-
tatjuk le az eljárást. 

Történt egy autólopás is, a Wesselényi strand parkolójából tûnt el a jármû. Ez eset-
ben azonban több, számunkra kedvezõ körülmény is segítette a munkánkat. Az elsõ
az volt, hogy a tulajdonos idõben észrevette, hogy a strandon ellopták a jármû kul-
csait, és így szólni tudott az ott szolgálatot teljesítõ rendõröknek. Az azonnali riasztást
követõen intézkedtünk az utak zárásáról és kértük a rendõrségi helikopter bevonását
is a keresésbe. A gép személyzete Dunaújváros körzetében fedezte fel a menekülõt,
ott is fogták el az illetõt. Kiderült, régi, ilyen ügyekbõl már ismert személy akadt
horogra, aki persze mindent tagadott, még a lakcímét sem volt hajlandó elárulni.
Õrizetbe vételét követõen sok-sok apró munkával sikerült kideríteni jó pár dolgot vele
kapcsolatosan, így már az is biztosra vehetõ, hogy társai voltak, és kb. 15-20 gép-
kocsi ellopása terheli a számlájukat. Csak megjegyzem, hogy elfogása óta nem volt
területünkön, sõt a szomszédos kapitányságok területén sem gépkocsi lopás.

Az is hagyományosnak mondható már, hogy külön fejezet kell szentelnem az ittas
vezetésnek, általában a közlekedéssel összefüggõ ügyek taglalásának. E tekintetben
súlyos gondjaink vannak. A baleseti helyzetünk, pedig már azt hittük, rosszabb nem
lehet, soha nem tapasztalt mélységeket ért el. A koccanással járó esetek száma a két-
szerese a tavalyinak, és a sajátos mélyrepülésbõl augusztus hónap sem kivétel.
Sokszor és sokféle megközelítésben elemeztük a történteket közlekedési szakem-
berekkel és igazán nem találtunk logikus magyarázatot az eseményekre. A megyei
fõkapitányság közlekedési szakemberei is szinte folyamatos szolgálatot láttak el a
Balaton-parton, hiszen ez a jelenség, nem csak Kapitányságunkra jellemzõ, a
sebességmérõ berendezéseket most már a mi kollégáink is kezelik, a nap huszon-
négy órájában, minden erõnkkel igyekszünk emelni az ellenõrzések számát, de min-
den hiába valónak tûnik, a baleseti helyzetünkben nem állapítható meg javulás.

A fokozottabb rendõri ellenõrzéseknek persze meglett, egy sajátos eredménye
is, majdnem háromszorosára emelkedett az ittas vezetõk száma, azaz ennyivel
többen buktak le. Számomra döbbenetes, hogy szinte nincs olyan hétvége, hogy ne
lenne 20-30 ilyen eljárás, és hogy a szebbik nem is erõteljesen kiveszi a részét az
ilyen esetekbõl, hiszen az elkövetõk több mint 30%-a nõ. Nem tudom, mit lehetne
még tenni, úgy tûnik, semmi sem számít, sem a figyelmeztetés, sem a szigorodó
büntetés, és ami még nehezíti a helyzetet, az, hogy közeleg a szüret.

Most sem tehetek mást, mint jó elõre szólni és figyelmeztetni mindenkit, nem
lesz kevesebb a rendõri ellenõrzések száma, az ittas vezetés továbbra sem számít
bocsánatos bûnnek, tehát gondolják meg, milyen állapotban ülnek a volán mögé.
Higgyék el, mindannyiunk érdekében kérem ezt! Csak még egy megjegyzést
engedjenek meg, ami nagyon is idetartozik, a balesetek közel 30% százalékában az
okozó ittasan vezette a jármûvét!

Végezetül a munkánkat érintõ változásról szeretném tájékoztatni Önöket! A
közeli napoktól a Fórum üzletközpont mögött található irodaházban is fenntartunk
egy irodát, amelyben a helyi körzeti megbízottak teljesítenek majd szolgálatot
annak érdekében, hogy az ottani városrészben is közvetlenül elérhetõ rendõri szol-
gáltatást tudjunk nyújtani! Kérem, keressék fel bizalommal kollégáimat gond-
jaikkal, amelyekben tõlünk várják a megoldást. Grúber Sándor

r.alezredes, rendõrkapitány

Az utolsó nyári hónapok meglehetõsen sok feladatot róttak tagjainkra. Városunk
bõséges szórakozási lehetõséget biztosított az itt nyaralóknak. Ahol nagyszámú érdek-
lõdõre lehetett számítani, ott kollégáink is jelen voltak, segítve a helyismerettel nem
rendelkezõ turistákat.

Komoly feladat volt a Bánya-park könnyûzenei koncertjének biztosítása, nem csak
a forgalom irányításában. A közönség testi épségének és anyagi javainak megóvására
is szükség volt.

Veszprémi testvérszervezetünk részvételét ezúton is köszönjük!
Másik kiemelkedõ rendezvénynek számított az Almádi Borfesztivál. Itt sátrak felál-

lításával segítettünk, majd az értékek megóvása érdekében minden éjszakára járõrszol-
gálatot szerveztünk. A rendõrség köz- és közlekedésbiztonsági akcióiban is részt vettünk.

Ezúton szeretnénk felhívni a nyaralótulajdonosok figyelmét arra, hogy idén is vál-
laljuk ingatlanjaik fokozott védelmét. Errõl a szolgáltatásról bõvebb felvilágosítást ad
Balogh Csaba képviselõ úr (06-30/650-38-07), illetve Hilbert Elek egyesületi titkár
(06-30/621-18-50). Kérjük, szóljanak ismerõseiknek errõl a lehetõségrõl!

Az idegenforgalmi idény végeztével újabb feladatok várnak ránk. Iskolakezdéstõl ismét
reggeli szolgálatokat tartunk a diákok biztonságosabb közlekedése érdekében. Figyelünk
a magányosan élõ idõsekre és természetesen városunk minden polgárának biztonságára!

Polgárõr hírek

KÖZMEGHALLGATÁS
2005. szeptember 26-án (hétfõn) 17 órától a

Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár nagytermében
(Balatonalmádi, Városháza tér 4.)

KÖZMEGHALLGATÁST TARTUNK.
Minden érdeklõdõt szeretettel vár

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete!

Megyeszékhely önkormányzata a Tûztorony udvarán kialakított Veszprémi Pantheonban
augusztus 20-án emléktáblát avatott Dr. Óvári Ferenc (1853-1938) ügyvéd, országgyûlési
képviselõ, a város és a megye (így Almádi) bõkezû mecénása emlékére. Az emléktáblát
Balatonalmádi képviseletében Pandur Ference polgármester és Schildmayer Ferenc alpol-
gármester koszorúzta meg. (Kovács Piroska fölvétele.)
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A Káptalanfüredi Fürdõegyesület rendezésében koraesti mûsoron vettünk részt - a
templomkertben –, mely felemelõ, komoly, mûvészi, ám bensõséges, kedves és baráti
hangulatú volt.

A nyolc-tíz évvel ezelõtti rock and roll-os, pecsenyeillatú összejövetelek meditatív,
zene- és vershallgató közönséggé szelídültek. Ez tartalmi idézet a házigazda-rendezõ
Kacskovics Fruzsinától, aki narrátorként mély gondolatokat ébresztett a közönségben.

Három évvel ezelõtt Csavlek Etelka gyönyörû éneke, D. Müller Mária versei, késõbb
költõkrõl, írókról való elmélkedések, versek, beszélgetések, most pedig a zeneakadémián
végzett három fiatal vonós, alkalmi triót képezve tették értelmessé az estét.

D. Müller Mária hûséges maradt a káptalani rendezvényekhez, most Adytól Wass
Albertig imaszerû lírai verseket adott elõ. Zrínyi Orsolya - aki káptalani kötõdésû -,
hegedûn játszott, mûvészi szinten, hiszen a Veszprémi Mendelssohn Kamarazenekar
tagja, míg zenésztársai, Nemes Mariann szintén hegedûn, Kõszeghy Örs csellón ját-
szották hasonló mûvészi szépséggel Beethoven, Mozart, Schubert muzsikáját.

A Kacskovics házaspár a megszokott precízséggel, igénnyel rendezték, szervezték a
kellemes nyárestet. Az utolsó aktus: koccintás, agapé, kötetlen, baráti társalgás volt.

Köszönet a hagyományõrzõ szervezõknek a felejthetetlen hangulatú élményért. 
Bajcsy Gézáné, Káptalanfüred

Nyáresti dallamok és gondolatok

Tisztelt Ünneplõ Közösség!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A mai napon kettõs ünnepet tartunk. Elsõsorban emlékezünk Árpád-házi Szent

Istvánra. Magyarország elsõ királyára, a magyar állam alapítójára, és ezt a napot
számon tartjuk úgy is, mint az új kenyér ünnepét.

Szent István felismerte, hogy nemzetalkotó nép csak úgy lehetünk, ha az európai
példát követve felvesszük a keresztény hitet és általa szilárd alapokon államot alapí-
tunk. A magyarok az Ural vidékérõl indulva gyakori harcokkal nehezített vándorlás
után a IX. század utolsó évtizedében értek a Kárpát-medencébe. A honfoglalás azon-
ban nem jelentette a törzsi szervezetben élõ, pogány istenekben hívõ lovas-pásztor
nép életmódjának teljes feladását. Géza fejedelem felismerte, hogy a magyarság csak
úgy maradhat fenn, ha békés megegyezésre törekszik I. Ottó német-római császárral,
kapcsolatokat keres a kereszténységgel és a nomád életmódról áttér a földmûvelésre.
Géza fejedelem ezért német hittérítõket kért, és házassági kapcsolatok révén a szom-
szédos országokkal jó viszonyt alakított ki. Fia, Vajk megkeresztelkedett, folytatta
apja politikáját és 1000-ben István néven királlyá koronázták.

István célja az volt, hogy nyugati mûveltségû, független keresztény államot
alapítson. A koronát II. Szilveszter pápától kérte, ezzel elismerte a pápai hatalom
jelentõségét is. Az ellenfelei legyõzése után István király szilárd hatalomra tett
szert, és atyai szigorral megalkotott törvényeivel megszilárdította az ország belsõ
helyzetét is. A kereszténység felvételét német és olasz hittérítõk segítségével haj-
totta végre, ami rövidesen számos területen éreztette hatását. Ezek közül a legje-
lentõsebb a keresztény mûveltség rohamos térhódítása és a nyugati írásbeliség
meghonosodása volt. István király az új államszervezetet és rendet törvényeivel
erõsítette meg. Ezek elsõsorban a magántulajdont, a köznyugalmat, az erkölcsöt,
az egyházat és a keresztényhitet védelmezték. 1038-ban bekövetkezett halálakor
Magyarország fiatal, erõs és független állam volt. 

István királyt halála után 1083-ban avatták szentté.
Szent István munkássága, az általa elindított szellemi és lelki értékekben gazdag új

gondolkodás, életmód és felfogás teljes mértékben meghatározta nemzetünk további
sorsát. Történelmünk folyamán számtalan sorscsapás érte népünket, de mindig si-
került a megújulás, talpon maradás. Több mint ezer esztendõ bizonyítja, hogy össze-
fogva, egységben szilárd alapokon élve mindig sikerül legyõzni a nehézségeket és
lehetséges a fennmaradás. A siker nélkülözhetetlen feltétele a Nemzet összefogása,
egysége. Ehhez elengedhetetlen, hogy valamennyien, akik itt élünk, a Kárpát-
medencében, vagy bárhol élnek a világban, de e nemzethez tartoznak, otthonuknak
érezzük ezt a földet, ezt az országot, becsüljük, szeressük ezeréves államiságunkat.

Szent István királyunk napját úgy is számon tartjuk, mint az új kenyér ünnepét.
A kenyér mindennapi táplálékunk, talán nem véletlenül, hiszen a keresztény ember
számára a kenyér nem csak testi, hanem lelki táplálék is. Csodálatos az, hogy
egyetlen kis magocskából az idõjárás viszontagságait átvészelve, követve az
évszakok változásait, rövid idõ alatt kalász fejlõdik. Bizonyítva, hogy egyetlen
mag képes a továbbélést, a megélhetést biztosítani. Sok ember hosszú és fáradsá-
gos munkájával lehet csak a gabonából kenyér. Köszönet azoknak, akik megter-
melik, megsütik a mindennapi kenyerünket. Becsüljük, tiszteljük a kenyeret, a
táplálék mellett lássuk benne az életet, a továbbélést. Kérjük, hogy továbbra is
adassék meg nekünk a mindennapi kenyerünk.

Kedves Ünneplõk! Szent István király népünkbe vetett hite, az életadó kenyér
ereje segítse népünket, adjon erõt, hitet az ország és városunk minden polgárának
egy szebb és még gazdagabb jövõ építéséhez. Szabó Jenõ 

képviselõ

Szent István napja –
ünnepi beszéd Almádiban

A köz szolgálatáért
Kitüntetés átadása az augusztus 20-i ünnepségen

Városunk a hagyományoknak megfelelõen idén is a Szent Imre Plébániatemplom
kertjében emlékezett meg augusztus 20-án államalapító Szent István királyunkról és az új
kenyérrõl. Az ünnepséget szentmise elõzte meg, melyet élõben közvetített a Kossuth Rádió.

A megemlékezésen Szabó Jenõ képviselõ mondott beszédet, majd a budapesti
Nevesincs Színház mûvészei idézték fel elsõ királyunk máig maradandó tetteit, felhíva
a figyelmet a hagyományok ápolására, az idegenek befogadására és az irgalmasságra. 

Az ünnepség keretében kitünetés átadására is sor került. Pandur Ferenc polgármester
adta át A Köz Szolgálatáért Érdemjel ezüst fokozatát Zana Andrásnak, a polgármesteri
hivatal mûszaki osztályvezetõjének.

Zana András 1956. szeptember 27-én született Szolnokon. A Hild József  Építõipari
Szakközépiskola elvégzése után a pécsi Pollack Mihály Mûszaki Fõiskola építõipari
karának magasépítési szakán 1978-ban szerzett magasépítõ üzemmérnöki diplomát.
Elsõ munkahelye a Komárom megyei Állami Építõipari Vállalat volt, ahol tech-
nikusként dolgozott. 1982-ben áthelyezéssel került az Oroszlányi Városi Tanács építési
és közlekedési osztályára építési fõelõadónak, majd 1984-ben a pénzügyi és tervosztály
tervcsoportvezetõjének nevezték ki. 1984. októberében családjával Balatonfüredre
költözött és a Balatonfüredi Városi Tanács városfejlesztési és gazdálkodási osztályán
építési csoportvezetõként dolgozott 1986. augusztus 15-ig. 1986. október 15-tõl a
Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal mûszaki osztályának osztályvezetõje. 

Zana András 23 éve dolgozik a közigazgatásban, hûsége a pályához példamutató.
Munkájában precíz és állhatatos, azt mindig kimagasló szakmai színvonalon látja el, amit
munkáltatója 1997. január 1. napjától szakmai fõtanácsadói cím adományozásával ismert
el. A problémák felvetésében és a megoldási javaslatokban alapos, körültekintõ – s a
mindig tiszteletben tartott jogszabályi keretek között –, mindenekelõtt humánus. Nyitott
személyisége, türelme elismertté teszi õt mind az állampolgárok, mind pedig a kollégái
elõtt. Figyelmessége, közvetlensége, segítõkészsége okán népszerûsége töretlen. Az
egymást követõ képviselõ-testületek munkáját elismerik, konszenzusteremtõ képessége
nagy érték az önkormányzati munka folyamatában. Vincze Eszter

BEIRATKOZÁS
Az Ars Nova Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény vörösberényi

modern tánc, színjáték tanszaka felvételt hirdet a 2005/2006 tanévre.
Elsõsorban azok jelentkezését várjuk, akik fontosnak tartják gyermekük
mozgáskultúrájának, mentális képességeinek, esztétikai érzékének
fejlesztését – igényes feltételek mellett – szakemberek segítségével.

Az oktatás délutánonként a Faluházban folyik csoportosan, hetente 2×1,5 óra
elfoglaltságot jelent a növendékeknek, akik félévkor és év végén bizonyítványt kapnak
az adott évfolyam elvégzésérõl. Térítési díj: 5.900 Ft/ félév. Azok az újonnan beiratkozó
növendékek, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek és arról iga-
zolást hoznak a helyi önkormányzattól, ingyenesen vehetnek részt az oktatásban!

Beiratkozás 2005. szeptember 5-én 14.00-15.00-ig az új Vörösberényi Általános 
Iskolában Árkovics Krisztina tanárnõnél. További tájékoztatást kérni a

06/70/384-58-75 telefonszámon lehet Füredi István igazgatótól.

BERÉNYI ESTÉK ELÕADÁSSOROZAT
Szervezõ: VÖRÖSBERÉNYI POLGÁRI OLVASÓ KÖR

Az õsi csillagismeret a magyar
és az antik világképben

címmel az õsi magyar csillagbölcseletrõl tart elõadást 

Paksi Zoltán
asztrológus

a Vörösberényi Kultúrházban
2005. szeptember 15-én csütörtökön 17 órai kezdettel.

Szkíta lovashagyományok, Kárpát-medencei sírok
címmel tart elõadást

Molnár Attila
kutató

a Vörösberényi Kultúrházban
2005. szeptember 22-én csütörtökön 18 órai kezdettel.

Az elõadások ingyenesek, adományokat tisztelettel elfogadunk.
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Tisztelt Fõszerkesztõ Úr!
Szándékom szerint idén is éppen azon a napon vendégeskedtem Almádiban,

amikor megnyitották az idei Balaton Tárlatot, s így részese lehettem ennek az
ünnep-számba menõ eseménynek. Annál is inkább örülök, mert a nyári szabadsá-
gom utolsó napját töltöttem éppen, és arra vágytam, hogy valami szép emlékkel
tetõzhessem a kellemes balatoni hetet. Nem hagy nyugodni a gondolat, hogy
másokkal is meg kell osztanom az Önök városában szerzett élményeimet.
Gondoltam, írok Önnek, és örülnék, ha közlésre is érdemesnek tartaná a levelemet.
(Honoráriumra természetesen nem tartok igényt.)

Több vidéki városban jártam már hasonló országos tárlaton, például Hódmezõ-
vásárhelyen a Vásárhelyi Tárlaton, Kaposváron a papíripari biennálén, Gyõrben
az országos grafikai kiállításon, Szombathelyen pedig a textilipari biennálén vehet-
tem részt, de nyugodt szívvel mondhatom, hogy az Önök városában immár nyol-
cadik alkalommal általam is látott tárlat méltán felveheti a versenyt ezekkel a jelen-
tõs és színvonalas képzõmûvészeti eseményekkel. Az 1991. óta kétévenként ren-
dezett Országos Balaton Tárlat eddig még minden alkalommal a nyár és a Balaton-
part kiemelkedõ eseménye volt, és újszerûségével az idei talán még túl is tett a
korábbiakon, legalábbis szerintem!

Ám hogy mégsem csak szerintem megy eseményszámba ez a – már hagyo-
mánnyá érett – nagyrendezvény, azt abból gondolom, hogy az ország minden
részébõl hozták mûveiket a képzõmûvészek. (Bár idén mintha kevesebb szobor-
mûvet láttam volna, mint korábban.) 

„Idõtlenség...” – Érzésem szerint már a tárlat témája is izgalmat keltett a
mûvészekben! A kiállítás katalógusának elsõ oldalán olvasható Ady-idézet megad-
ta az alaphangot. Ideírom az örökérvényû sorokat, hogy akinek nem jutott az
egyébként rendkívül szép és kultúrált katalógusból, az is olvashassa:

„Bolond világ ez, Istenemre
És már mindennel így vagyunk:

A fején jár még az idõ is,
Hát hogy ne járnánk mink magunk?”

Azt hiszem, hogy ez az idézet – s a kiállított mûvek is – szinte tükörképei mai
életünknek, társadalmunknak, a világnak, hiszen nagyon kevés klasszikus
felfogású, hagyományos festményt láthattunk. Ám tudomásul kell venni: a világ
megváltozott, s a megadott téma szinte sugallta, hogy a mûvek a dolgok mélyére
hatoljanak. Talán nincs messze az a kor, amelyben a mûvészek visszakanyarodnak
az egyértelmûbb, nyugalmat és békét sugárzó festészethez, de a jelenben a szépiro-
dalom, a színház- vagy a zenemûvészet is ugyanezt az elvontságot hordozza! Így
hát ez a kiállítás kicsit felkavaró, s bizonyára a látogatók értékítélete sem
egyértelmû, mivel amit az ember nem ért, azt tagadja. A mûvészeknek pedig joguk
van ahhoz, hogy ennyi szabadságot birtokoljanak.

Egészen újszerû volt a számomra – s csak gratulálni tudok hozzá –, hogy a tár-
lat megnyitóját a kiállító termen kívülre, a Városháza elõtti térre helyezték a ren-
dezõk. A korábbi évek tapasztalata lehet e mögött a döntés mögött: A Balaton
Tárlat minden évben olyan tömegeket vonz, hogy idén lényegesen kellemesebb
volt a szabadban élvezni a nyárestét a megnyitó ideje alatt. Szerencsére az idõjárás
is kedvezett. Nem mintha a kiállító termük nem lenne egyenesen pazar! Azt
hiszem, Párizs is szívesen fogadna egy ilyen – egyáltalán nem szokványos –
galériát, ahol a hely szelleme eleve biztosítja, hogy kétévente az ország minden
részébõl idezarándokoljanak a Balatonhoz valamilyen módon kötõdõ mûvészek.
Ahogy észrevettem, mindig új és új mûvészeket is vonz az Önök Padlásgalériája!

Úgy tûnik, hogy ezt a népszerûséget szívesen veszik a Balaton-régió megyéi,
különösen Veszprém megye. Abból éreztem ezt, hogy jelentõs díjakat adtak át a
mûvészeknek, és néhány szóval méltatták is a hagyományt. 

Ahogy a meghívón látom, a nyitvatartási idõ sajnos korlátozott, ám ezt meg kell
érteni, hiszen maga a Városháza ad otthont ennek a gyönyörû galériának. A tárlat
tekintélyét az is mutatja, hogy a zsûrit idén is tekintélyes és neves mûvészek és
mûvészettörténészek alkották. 

A megnyitót követõ kellemes fogadáson örömmel figyeltem fel arra, hogy a
Siófokról, Keszthelyrõl és az ország más városaiból érkezett mûvészek milyen
élénken érdeklõdtek egymás hogyléte, családja, munkái felõl!

Levelem elején eldicsekedtem azzal, hogy az ország mely más tájain láttam már
országos képzõmûvészeti kiállításokat. Azt azonban elmulasztottam említeni, ám
most pótolom: a többi helyen jelentõs létszámú (és fõleg fizetett) gárda hozza tetõ
alá ezeket a nagyrendezvényeket, s tudom, hogy Önöknél a lelkes szervezõk – a
ma nem igazán divatos kifejezéssel élve – társadalmi munkában végzik ezt.
Hallottam róla, hogy néhány mûvész a szabadidejébõl, önzetlenül dolgozik a
városa érdekében már idõtlen idõk óta. Ám csak így lehet áthidalni azt, hogy kicsi
az anyagi fedezet. Szép dolog, hogy a kulturális központ munkatársai annak
ellenére belesegítettek, hogy ebben az idõszakban más városi rendezvények kötöt-
ték le az idejüket és az energiájukat. S ami még ennél is jobban megragadott engem:
sehol máshol nem láttam ekkora tömegû érdeklõdõt kiállítás-megnyitón! S hogy
ez nem csak az én véleményem, hagy idézzek valakit, akit látni nem láttam, mert
valahol mögöttem állt, csak a hangját hallottam: „Ilyen sok embert tárlatnyitón én
csak Avignonban láttam”. Hát én még ott sem! Igaz, nem is jártam még
Avignonban – de szerencsére jártam Almádiban! 

Tisztelt Sarusi Fõszerkesztõ Úr!
Egy szónak is száz a vége: örülök, hogy idén is szerét ejtettem látogatásomnak,

és szívbõl remélem, hogy még sokszor jegyezhetem be a Balaton Tárlat meg-
nyitóját a határidõ-naplómba!

Szívélyesen üdvözli Önt és az Új Almádi Újság kedves olvasóit Budapestrõl:
Magyar Zsuzsa

Olvasói levél 

A Balaton Tárlatról
Aaugusztus 5-én indultunk el Tászler

László buszával (51 fõs küldöttséggel)
Vörösberénybõl a Berényiek X. Országos
Találkozójára Kisberénybe. Zuhogó esõ-
ben keltünk útnak, de reménykedtünk,
hogy délre szebb idõnk lesz. Úticélunk
elsõ állomása a Somogy megyei kis falu,
Gyugy volt, ahol egy Árpád-kori kedves
kis templomot néztünk meg. A templom
történetét a helyi templomatya ismertette,
majd a temetõben megnéztük az újonnan
vöröskõbõl épült urnafalat, melynek
fülkéit õsi magyar motívumokkal díszí-
tették (követésre méltó példa).

Itt csatlakozott hozzánk Horváth Zol-
tán kisberényi gazdálkodó. Az õ vezeté-
sével indultunk tovább Lengyeltótiba,
ahol sétát tettünk a Kék-tó üdülõfaluban,
majd az iskolában elfoglaltuk a szállást.
Ebéd után indultunk tovább Pusztabe-
rénybe, ahol megnéztük a ménest és a
fácánnevelõ telepet. A következõ állomás
Buzsák volt, ahol látogatást tettünk a
Makovecz stílusban épült kultúrházban,
mely 5-6 feladatot is ellát (színházterem,
tornaterem...). Megcsodálhattuk a híres
buzsáki hímzéseket, a templomot és a
faluházat. Ezután utazásunk harmadik

állomására érkeztünk, Somogyvárra az
egykori Bencés apátsághoz. Az apátság
még romjaiban is lenyûgözõ épületegyüt-
tesét 1091-ben Szent László király alapí-
totta. 

A középkor jelentõs kultikus, kulturális,
és történelmi (részben helyreállított) épület-
együttesét Somogyvár polgármestere mu-
tatta be. A néhai bazilika romjainak még
most is kitûnõ az akusztikája, ahol hang-
versenyeket, színi és egyéb elõadásokat
rendeznek. A lengyeltóti polgármester, aki
ezen az estén Pusztaberény polgármestere-
ként, a hegyközség elnöke, és Kisberény
polgármesterasszonya borkóstolóval egy-
bekötött vacsorával fogadott bennünket. Jó
hangulatban nótaszóval zárult az este.

Másnap mentünk át Kisberénybe a
találkozó helyszínére. A falunézés kere-
tében megtekintettük a helyi nevezetes-
ségeket, a népi használati tárgyak kiál-
lítását. Ezután ellátogattunk a „Gyula”-
völgyébe, ahol õsmagyar tábor mûködik,
immáron 6. éve. Zsolt a fõvezér elmond-
ta, hogy 13 fõ él jelenleg a táborban,
vesszõbõl, ágakból és sárból épített hajlé-
kokban, illetve jurtákban. Az év minden
szakában megtalálhatóak itt a közösség
tagjai, és minden hónap 3. vasárnapján
fogadnak érdeklõdõket. Ezen a napon a
látogatók kipróbálhatják a lovaglást, az
íjjászatot, a korongozást, az agyagozást,
a nemezelést, és egy ötvös is bemutatja
tudományát. Szabadkéményes kinti ke-
mencében sül a langalló, melyet mi is
megkóstolhattunk. A fõvezér hajlékában
került sor a szokásos megbeszélésre, a
berényi nemzetségfõk tanácskozására. A
legfontosabb ügy a következõ találkozó
megrendezése volt. A 2006. évben
Nagyberény lesz a házigazdája a beré-
nyiek országos találkozójának. Az õsma-
gyar táborból ismét a falu felé vettük az
irányt, ahol egy kis tisztáson finom ebéd-
del és italokkal vártak minket. Ebéd után
kezdõdtek a színpadi mûsorok. Elsõként
a Kisberénybõl elszármazottak nevében,
vers hangzott el, majd egy Kisberénybe
beköltözõ fiatal pár néptáncot adott elõ. 

Ezután a kisberényi polgármester-
asszony, Spanics Róbertné köszöntötte a
megjelenteket, majd Herényi Károly
országgyûlési képviselõ és a Somogy
megyei közgyûlés elnöke mondott kö-
szöntõbeszédet. Ezt követõen a Beré-
nyek rövid bemutatkozása következett.
A bemutatkozások és kölcsönös ajándé-
kozások után a Pogány-völgye települé-
seinek kulturális bemutatójának tapsol-
hatott a közönség. Elsõként zenés tör-
ténelmi utazáson vehettünk részt, az õsi
táltos-zenétõl a reneszánsz, barokk ze-
nén keresztül a mai kor zenéjéig. 

A zenében és táncban megelevenedtek
ezer éves Kárpát-medencei jelenlétünk
fontosabb történelmi korszakai. A kö-
vetkezõ a buzsákiak elõadásában komédia
volt, melynek középpontjában a leány-
kérés állott. A színdarab után a lengyeltóti
mûvészeti iskola néptáncosai szórakoztat-
ták a közönséget. A színpadi bemutatók
után még egy kis idõt együtt töltöttünk
kedves vendéglátóinkkal és többi berényi
barátunkkal. 

Sok szép élménnyel a szívünkben,
lelkünkben indultunk haza. Bízom ben-
ne, hogy akik velünk voltak a X. jubileu-
mi találkozón, jól érezték magukat. Sok
szép és kellemes élménnyel gazdagod-
tak, és megtartják jó emlékezetükbe a
kisberényiek odaadó vendégszeretetét, a
232 lelket számláló kis falu példás össze-
fogását. Mester Ferenc

szervezõ

Berényiek országos
találkozója Kisberényben

Mécs László

Õszi alkony
a Balatonnál
Alkony. Nagy csend. A Balaton
hátán nem mozdul egy atom.
Nem majmol tengert: körbe-körbe
tükör tud lenni! A hegyek
benéznek most mind a tükörbe.

A Balaton csupa derû.
Nagy néger gyermek. Nagyszerû.
Tükrébõl nem marad ki semmi.
Tenger a nagy ember önmagán
kívül nem tud más tükre lenni.

A Nap hegyek mögé esett.
A hegyfejek dicsfényesek
s úgy megragyognak, mint a szentek.
Itt-ott egy lámpagomb kigyúl
rajtuk s megmélyítvén a csendet.

Rõten világít még a nád.
De Pán alszik: nincs szerenád.
Kiugró pallón messze, jobbra
halász ül: a gondolkozó
Árnyékból készült görbe szobra.

- De halász, vadász, madarász
üres tarsolyban kotorász:
nem gondolkozik, míg a csenddel
beszél, a préda meg megyen
útján, mit Isten néki rendelt.

Fejem felett most nem remeg
a rezgõnyárfa, oly remek
a csend. Mégis hull lombja, persze
nem kell vihar, sem háború,
hogy élet hulljon percrõl, percre.

Mint vén hóhér, vérvörösen
most kél a hold. Nagymérgesen
körültekint, kit végezzen ki.
Egy ijedt lomb lehull. De más
nem mer moccanni. Én se. Senki.

Balaton, 1957. október

(A költõ valószínüleg kiadatlan költe-
ménye Váth János almádi hagyatékában.)
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Bár Hamvas Béla szerint az almádi bor a könnyû
ebédeket és a délutáni alvást szereti, mindennek
10 napon át nyoma sem volt a városban. Ez a 10
nap éppen augusztus 12. és 21-e közé esett,
amikor immár második alkalommal került
megrendezésre az Almádi Borfesztivál. 

Az Almádi Nyári Fesztivál keretében megren-
dezett „maratoni” programsorozathoz nem vol-
tak túl kegyesek az égiek, ám az õsziesnek
mondható idõ ellenére a rendezvény minden
napja hatalmas tömegeket vonzott. A Wesselé-
nyi strand fõbejáratánál felállított szabadtéri
színpad környékre ideiglenesen leköltöztek
hazánk legismertebb borvidékeinek boros gaz-
dái, Egertõl Somlón át Sopronig 13 szimbolikus
pince várta azokat, akik szívesen végigjárták és
megkóstolták a hazai táj markáns, illatos és
nemes nedûit. S az italok leg-
nemesebbike mellett a lélek
épülésérõl és tárcánk gyakori
nyitogatásáról is gondos-
kodtak a szervezõk, hisz volt
itt fafaragó, gyöngyfûzõ,
szövõ-fonó, mézeskalácsos,
és még sorolhatnám a sok
csodát, mellyel a közép-
dunántúli régió népi iparmû-
vészei és kézmûvesei mutat-
koztak be sátraik alatt. 

S hogy a szépszámú kö-
zönség ne csak szemét gyö-
nyörködtethesse és szomját
olthassa, hanem a kulináris
örömöknek is hódolhasson, kiváló étkek várták
az éhes szájakat, volt itt például a vasaló alatt
ropogóssá vált flekkentõl és az elmaradhatatlan
halászlétól az ünnep alkalmából szabad tûzön
sült ökrön át egészen a kemencés kenyérlán-
gosig és a parázson készült kürtõskalácsig min-
den finomság. 

A színpadon minden este változatos mûsor, az
ének, a tánc, a színház és a különbözõ stílusok

széles tárhá-
za várta a
n a g y é r d e -
mût. A fesz-
tivált fúvós-
zene és ma-
zsorett be-
mutató nyi-
totta meg,
majd bábelõ-
adás és jazz-
koncert zárta
az elsõ na-
pot. Country
muzsika, mo-
dern latin dal-
lamok és igé-
nyes ragtime

zene hatotta át a szom-
batot, vasárnap pedig
akrobatikus táncbemu-
tató, örökzöld és ope-
rett slágerek, valamint
egy kis funky kapta a

fõszerepet. 
A zenei kavalkád 4 napra megpi-

hent a folklór szigetén, hisz a bor-
fesztivál kísérõjeként került meg-
rendezésre a regionális és határon
túli népzene, népdal, néptánc és
népi iparmûvészeti találkozó. A
muzsikusok húzták a nótát, tánco-
sok rúgták a port, s a dalos ajkúak
csengõ hangja szállt messze estén-
ként a fesztiválszínpadról. Vendé-
geink voltak a felvidéki Zoboralja
kistérség mûvészeti csoportjai is. 

A borfesztivál keretében meg-
emlékezett a város Szent István
ünnepérõl is. A vízzel hangolt üve-
gekbõl kicsalt dallamok után bû-
vész varázsolta el a népes publiku-

mot, s talán a csoda és a kiváló hangulat miatt az
este folyamán elhangzott magyar nótákat a
tömeg együtt énekelte a fellépõkkel. 

Augusztus 20-hoz méltón a magyar törté-
nelem fontos pillanatai elevenedtek meg a szín-
padon, s a strandról fellõtt tûzijáték fényei tették
teljessé az ünnepet. 

A Borfesztivál zárónapjára elfogyott az égiek
kegyelme, s az esõ egy kisebb tavacskát vará-
zsolt a rendezvény helyszínére. A programok
elmaradtak, a borverseny díjazottjai azonban

nagy tapsot kaptak a rossz idõ ellenére össze-
gyûlt közönségtõl. S a hangulat, mint a fesztivál
minden napján, ismét fergeteges volt. 

Aki csak egyszer is kilátogatott a ren-
dezvényre, érezhette a hagyomány és az érték
erejét, s miközben felfedezte hazánk zamatos
borait, megtapasztalta a Balatonnál élõk sok-
színûségét és barátságát, s azt gondolhatta, hogy
feledhetetlenül jó volt az Almádi Borfesztivál. 

Nem szabad megfeledkeznünk arról sem,
hogy a két rendezvény sikeréhez számos támo-
gató és segítõ járult hozzá. A rendezõ Balaton-
almádi Város Önkormányzata és a Pannónia
Kulturális Központ és Könyvtár köszönetet
mondanak a következõknek: Almádiért Köz-
alapítvány, Balatonalmádi Polgárõr Egyesület,
Balaton Fejlesztési Tanács, Baumeister Kft.,
Citroen Juventus Karaván, Fémfeldolgozó és
Organizációs Kft., Geoprosper Kft., Hangadó
Produceri Iroda, Nemzeti Kulturális Alapprog-
ram, Nemzeti Kulturális Örökség Miniszté-
riuma, Omikron-dokk Mûanyagipari Kft., Sze-
mes Tömítéstechnikai Kft., Veszprém Megyei
Önkormányzat, Tradeorg Kft., a résztvevõ vál-
lalkozók és valamennyi almádi lakos. 

(A borünneprõl Fazekas Ferenc fénykép-
felvételeit közöljük.) Vincze Eszter

Egy pohár bor, egy cipó és Te...

Almádi Borfesztivál
Jó, akkor ott kell kezdenem, hogy én eddig nem is

voltam oda a Balatonért. Már hogy a nyár hevében izzó
és izzadó itteni partokért. Tudniillik tavasszal és õsszel
egészen más tavat találtam mindig „a helyén” – s
valamiért azt zártam a szívembe és emlékeimbe. (Hogy
nem a levegõbe beszélek, látszik abból is, hogy még az
idén is olyan SMS-t küldtem ugyanide készülõ,
jászberényi barátomnak: „Hozhatnátok valami jobb
idõt is – bár akkor elkerülhettem volna, hogy bemenjek
a Balatonba, ami négy nap után még nem sikerült.”)

És mondom, mostantól minden más. Nem tudom
egyszerûbben kifejezni: otthon érzem magamat! Ez,
persze, részben vendéglátóimnak tulajdonítható – mert
míg õk az olasz tengerpartot részesítették elõnyben, mi
„locsoltuk a virágokat” –, de ennél most jóval többrõl
van szó. Egyszerûen az az érzés fészkelt belém, kezdett
el motoszkálni ama szív nevû szervemben, mintha
Magyarországon volnék. Az én szeretetre és szánalom-
ra egyaránt méltó kicsinyke hazámban. 

Tulajdonképpen az egész egy esõs napon kezdõdött.
(Ami, tudjuk, az elázásra duplán ok a férfiembernél.)
Már az elõzõekben felkeresett füredi bornapok is meg-
dobogtatott bennem valamit – abban a szüremlõ fény-
ben az a sok-sok örülni tudó, mi több, merõ embertárs
valami sárgult képeslapról ismerõs hangulatot élesztett
–, és hízelgett az is, hogy egy parkolóban elvégzett
gyorsleltár során csak elvétve láthattam külhoni rend-
számokat. Jó, Európában már mind európaiak vagyunk,
meg hát ugyanez a helyi kereskedõkben és vendég-
látókban egészen más érzéseket kelthet – ami meg is lát-
szik a cégérek „nosztalgiaízû” szövegezésén –, de a be-
idegzõdéseken túl talán õk is sejtik, belátták már, a
megélhetéshez a másmilyen anyanyelvûek kevesen let-
tek. Következésképp meg kell nyerni, ha úgy tetszik,
vissza kell csalogatni a magyar kuncsaftokat is.

És akkor folytatnám jó érzéseim felidézését. Hiszen
ama borongós hétfõn én már-már könnyekig hatódtam
attól a pár pohárka szürkebaráttól, na meg a szívemben
fészket rakó örömtõl. Mi tagadás, csuda jó volt ott
nekem kis családommal, a II. Almádi Borfesztivál szín-
pada elõtt. Pedig még az sem volt egyértelmû számom-
ra, nem dõl-e dugába az egész attól a pár csepp esõtõl.
(Ami tipikus magyar jelenség, Angliában teszem azt, az
a természetes.) Erre nem hogy lehangoló nem lett a
mûsor, de mintha mindenki megittasodott – khm! –
volna a levegõben lógó, sõt, már-már tapintható re-
ménytelenségtõl. Ehhez persze kellett Kovács Krisztián
– aki korábban inkább csak narrátorként, innentõl már
igazi kisbíróként/kikiáltóként fokozta és okozta ama jó
hangulatot, s akiben egy csodálatos személyiséget sej-
tek innen, alulról. A végén már az sem zavart, ami más-
kor szokott, hogy valami képünkbe tolakodó, tudatalat-
tinkra telepedõ cégjelvény leng-lobog az õ fonott kalap-
ja fölött. Ez a derék mûvelõdési misszionárius ugyanis
fittyet hányt esõfelhõkre és erre az egész szponzorált
világra, s a Legkissebb Fiú éleseszûségével szaporítot-
ta a szót, szõtte és színezte a mondandót. Így õt a kollek-
tíva mellett külön is a szívembe zártam.

Hozzáteszem, én hasonló (bor) fesztiválokon edzõ-
döm Tokaj polgáraként, s így van is bõven alapom az
összehasonlításra. És még azt is bevallom, az ottani
borok sokkal, de sokkal jobbak. De ez sem számít
innentõl. S mielõtt végképp dicshimnuszba csapnék át,
már csak annyit jegyzek le erre a papírra: legközelebb
már nem csupán azért „horgonyzunk le” éppen itt, mert
azok a bizonyos barátok is itt rakták meg a fészküket,
hanem mert Önök megkedveltették velem ezt a part-
szakaszt. Ahogy lányaimnak sem úgy mutatom majd be
a magyarok tengerét, ezt a népmesék számához fogha-
tón 77 kilométert kitevõ irdatlam tavat, hogy lám,
ilyenünk is volt egyszer, hanem, hogy szeressétek azért
még sokkal inkább, mert a miénk!

Técsi Zoltán (Tokaj)

Hódítsuk vissza a
Balatont!

(avagy egy borfesztivál margójára)



92005 - SZEPTEMBER

A bor folyékony szerelem, a drágakõ kikristályosodott
szerelem, a nõ az élõ szerelemlény. Ha még hozzáteszem a
virágot és a muzsikát, akkor tudom, hogy ez a szerelem
színekben ragyog és énekel és illatozik és él és megehetem
és megihatom.

*
Most a balatoni borokról szeretnék beszélni, éspedig arról

a részrõl, amely Almáditól Révfülöpig terjed. Ezt a zónát öt
nagy kerületre osztanám: 1. Almádi, Felsõörs, Balatonkö-
vesd; 2. Csopak; 3. Arács, Füred; 4. Dörgicse és környéke; 5.
Révfülöp és környéke. Rangkülönbségrõl ezen a körön belül
beszélni alig lehet. Minden az évjáraton, a szõlõskert fek-
vésén, a gazda kezelésének lelkiismeretességén és komoly-
ságán múlik. Szívem Csopak felé húz, de a dörgicseit nem
nélkülözném, az arácsit semmi pénzért nem adnám oda, de
még a tihanyit sem. Fõként a tihanyi gyökérkeserût. Egy
barátommal fedeztük föl, amikor ott halászgattunk a félsziget
körül és pontyainkhoz, süllõinkhez megfelelõ italt kerestünk.
Az apátságnak különös szõlõje volt ez, az északkeleti oldal-
ban feküdt és végeredményében senki se tudta, miért van
ennek a bornak gyökérkeserû íze. Aki egyszer megkóstolja,
milyen a süllõ vajban, paradicsomsalátával és gyökérke-
serûvel, az elõbb felejti el a Louvre valamelyik képét, mint
ezt az élményt. A révfülöpit azonban még kevésbé hagynám
ki. Ez az igazi barátság- és házasságbor, hûséges, csendes,
nyugodt, keveset beszél, annál többet gondol, mosolyog, zaj-
talan és harmonikus.

Volt idõ, hogy egész télen csopakit ittam, egy kicsit
sárgás-rózsaszín pezsgõ italt, amely bámulatra méltó
arányérzékkel állott az édeskés és savanykás között.
Mértéke, úgy vettem észre, pont három és fél deci volt.
Kísérletet tettem másokkal is és nem volt ember, akinél
nem vált volna be. Ebbõl a borból három és fél deci! Ilyen
a csopaki. Ilyen egzakt, kétszerkettõnégy bor ez.

Az almádi kedveli a könnyû ebédeket és a délutáni
alvást. A füredi a romantikus. Az arácsi bájos és egyszerû.
A dörgicsei valamennyi között a leghuncutabb. A révfülöpi
a legigazabb lugasborok közül való. A lugasbor az én sze-
memben azt jelenti, hogy fõként szeptemberben késõ
délután, ha az embernek szívbéli barátja érkezik, akkor a
lugasban üldögél vele és ezt issza igen kicsiny poharakból,
de sûrûn. Levélíráshoz is ezt a bort ajánlom. Szerelmes le-
vélhez persze, a viszony természete szerint mást és mást;
szenvedélyes szerelemre csak szekszárdit.

*
A víz az õselem. Elõször: a víz borrá változik; másod-

szor: a bor vérré változik. A víz az anyag, a bor a lélek, a
vér a szellem. Az anyagból lélek, a lélekbõl szellem...

Hamvas Béla:
A bor filozófiája

(részletek)

Borisszáknak való
(22 éven felülieknek!)

Borfajták
Az Isten kétféle bort teremtett: a szürkebarátot és a
leánykát.
A szürkebarát és a leányka csinálja a többi bort úgy, hogy
a szürkebarát beteszi dugóját a leánykába.

Ha a dugó épp jó, akkor ezerjó.
Ha a dugó puha, akkor a leányka elkezd szomorodni.
Ha a dugó beszorul, akkor kéknyelû.
Ha a dugót felaprítva teszik a leánykába, akkor szemelt
rizling.
Ha a dugó nehezen megy be, akkor visontai.
Ha a dugó sehogyan sem megy be, akkor pusztamérgesi.
Ha a leányka nem kap dugót, akkor csongrádi vörös.
Ha a dugót egy másik szürkebarátba teszik, akkor homoki.
Ha a leányka nem akarja a dugót, akkor kövidinka.
Ha a dugó csavaros, akkor furmint.
Ha a dugó rossz helyre teszik, akkor malaga.
Ha a szürkebarát 25 éves, akkor bikavér.
Ha a szürkebarát 75 éves, akkor siller. (Újmódi neve rozé.) 
Ha a leányka néger, akkor pinot noir.
Ha a leánykán erényöv van, akkor vaskúti.
Stb. innya kõ.

Kis almádi irodalomtörténet

Papp Árpád, a volt berényi tanár
Saját borával kínál a badacsonyi hegyoldalon

megbúvó szõlejében Papp Árpád költõ, iroda-
lomtörténész, mûfordító, folyóirat- és könyv-
szerkesztõ, egykori budapesti, palermói, máltai
és athéni egyetemi, kaposvári középiskolai és
vörösberényi akadémiai tanár. „Paraszt borral”,
melyet a gazda a szõlõjében termõ fajták össze-
keverésével készít – vélem, mert elárulja: háza-
sítással született e férfiembernek való nedû. 

A paraszt borral ellentétben úri bornak – ma-
gam – azt nevezem, mely kizárólag egy-egy fajta
szõlõbõl születik. Amibõl arra gondolhatnál,
hogy az úri a jobb! Miközben az általad lepa-
rasztozott bornak épp az a különlegessége, hogy
ahány pince, annyiféle ital, ha ugyanazokból a
fajtákból állt is össze a gazda ültetvénye! Mert a
tõszám már bizonyosan eltér, el a kezelés, gon-
dozás, valamiben biztosan más, mint a szom-
szédé... A paraszt bor esetében maradéktalanul
igaz: ahány gazda (szõlõ, pince...), annyi bor!
Annyi íz, szín, szag, kellem... Valami szagos
szõlõ is lehet Árpádéban, érzed azonnal, ahogy a
poharat megemeled; még hogy inni való, mind-
aközben csodálni valóan finom. 

A „majdnem Nobel-díjas” író, Herceg Ferenc
villája melletti Papp-tanyán, a hegyi szállás pin-
céjében kóstolgathatod: rizlingszilváni, melyet
némi sárgamuskotály színez. (Ízesít, lágyít, csi-
nosít minden kellemkedés nélkül.) Piros bora?
Kóstolás elõtt mondom neki: épp elég balatoni
borversenyen lehettem ott, de kifogástalan itteni
vereset nem ittam. A tihanyi piros lehetne jó, de
az meg túl kicsi helyen terem, úgyhogy eleve
nem tihanyi, amit eléd tesznek. Amely balatoni
vörös meg valóban inni való, többnyire messzi-
rõl szalajtott dúsgazdag – külhoni – szõlészek
találmánya, máshonnan hozott fajta, eljárás
szüleménye, mely bármily kellemes, az eredeti-
nél (messzeföldinél, franciánál, miegyébnél)
hogy lenne jobb?!... Szóval hogy a Balatonnál a
fehér az igazi.

Miközben a Papp Árpád-féle kabernet is igen
kellemes... Vörösborivóknak való. S hogy külön
kezeli (szüreteli, sajtolja, erjeszti, tárolja) a vö-
rösbornak való mellett a hölgyek-kedvence hárs-
levelût is, s csak a szilvánit meg a muskotályost
adja össze, kétségessé válik elõbbi parasztboro-
zásod: ha mind a négyet összetenné, lenne jogos
e minõsítés, ám hogy különválasztja s igény,
ízlés szerint állítja csak párba õket, kimondottan
ínyenc szõlészre-borászra – badacsonyi boros
gazdára – (már-már képzett vincellérre) vall...

A Római úti villa alatti szõlõ mûvelõje több-
ször mûtött szívvel élõ ember, borán ez a küzde-
lem nem érzõdik. Annál inkább a szeretet,
mellyel szõlõhöz és borhoz nyúl. Télen netán
hason csúszva, nyáron is jól megizzadva, ta-
vasszal-õsszel is jól megnyomorgatva tarthatod
csak innen a kapcsolatot a közeli külvilággal
(példának okáért a bolttal, honnan föl kell cipel-
ni a sziklakert lépcsõjén a mindennapit, a tûzifa-
kereskedõvel, kitõl idáig kell húzgálni a kály-
hameleg alapanyagát). Szabad szemmel – az
öreg cseresznyefa, vagy a tornác alól – igen
könnyen és messze ellátsz: jobb felõl Szigliget
vára meg hegyei, szemben meg a déli part
Löllétõl Máriáig. Egy szemvillanás és már
odébb is száll a tekintet, ám hogy az egyik szõlõ-
sorból a másikba kapaszkodj, igencsak össze
kell szedned magad. Erõd, amennyi még van,
míg kerül a Jóistennek köszönhetõen.

Papp Árpád költõ, tanár, görögség- és latin-
ság-kutató 69 évesen is rendíthetetlen szorga-
lommal mûveli a szép kis kertet a Tó fölött. A
Badacsony derekában megbúvó csöndes hegyi

szállásán asszonyával talál menedéket, hol
meghúzhatja magát a külvilág igazságtalanságai
– megannyi butasága, érzéketlensége, tökélet-
lensége – elõl. Itt Fönn, Badacsony Havasán
(Szöllején, Szöllõskert javán) úgy érezheti,
szabad mindattól, amihez hogy lenne köze?... Az
áttanulmányozott s megismert Görög Tökély
magyarhoni párját megálmodó ember csak itt, e
Badacsonyi Világvégen-Világtetõn lelhette meg
azt a békét, amelyet egykor valamennyiünknek
remélt?

Badacsonyi Szabadság: ha csúszva-mászva,
ha megkönnyezve, vért izzadva. Ha naponta
próbára téve is: úgy érzi, csak így érdemes.
(Hány öreghegyi, vöröshegyi, lokhegyi, várhe-
gyi, sátorhegyi, megyehegyi, újhegyi, káptalani
gazda érezhet így Almádiban?...)

A Túlparton – míg bele nem fagyott a nyáresti
Tóba - Fodor András (Fonyód írója) érezhetett
valami hasonlót? Kicsit arrébb, nyugatabbra, a
Becehegyen érez ma, ha még föl bír kapaszkod-
ni a szöllejébe, Takáts Gyula, a Balaton-Fölvi-
dék matuzsálemkorú kaposvári költõje (az író-
szövetség többszöri korelnöke)? Pár száz méter-
rel odébb egykor (a Nagy Magyar Tengerrõl a
Kis Magyar Tengernél ábrándozó) Herceg Fe-
renc? Fönnebb, a Szegedy udvarháznál Kisfa-
ludy Sándor, a Balaton-mellyék tán legnagyobb
költõje? 

Papp Árpád bora: nem akármi! Vendégcsalo-
gató, vendégmarasztaló. Mint minden valami-
revaló borocska. Mielõtt bele tetszenek kóstolni,
nem árt keresztet vetni. Hogy hálát adjunk az
Égnek, amiért e gazdánál tanyázhatunk. 

S hogy e szeszélyes nyárutón megpihensz
nála, megtudod: az új- és az ógörög, meg a latin
világ tudora két évet Vörösberényben töltött. A
Kolostorban alapított Balaton Akadémia tanára-
ként dolgozott 1994-ben és 1995-ben városunk-
ban. Azt mondja, van mit folytatniuk – fölvállal-
niuk – az almádiaknak! Hogy végül mégis a
minõség (hogy ne mondjuk: a jó bor) diadal-
maskodjék a mindenféle hamisoknak (például a
bort pancsolóknak) kedvezõ mai világban...
Almáditól Badacsonyig, meg vissza.

S. M.

Bor, te dús örömelixír,
bor, te táltos rõt pogány,
csók az Élet ajakán,
kedvesemnek várva vitt hír.

Vérem forrjon véled össze,
bor, te férfikor teje,
mindeneknek elseje,
torkom érced hadd fürössze.

Bor, te ünnep ékes gyolcsa,
május hímes köntöse,
víg tüzek víg kürtöse,
õserõk tûz-istenkorcsa.

Bor, ma téged megrabollak,
mellem érted döng és tüzel,
bor, téged vasárnapollak.

Bor, ó égjünk, égjünk együtt el!

József Attila 

Himnusz a borhoz



10 2005 - SZEPTEMBER

A hónap népszokásaiból
Szeptember 1.
Nemcsak az iskolakezdés idõpontja. E napon kezdték meg az õszi búza és rozs

vetését, és ekkor fogták hízóra a karácsonyi levágásra szánt disznót.

Szeptember 8.
Ekkor kezdték meg a dióverést. Sok helyen a cselédek szolgálatba lépésének

ideje volt. Nevezték ezt a napot Fecskehajtó Kisasszonynak is, mert megfigyelések
szerint ekkor indulnak el a fecskék délre.

Szeptember 29.
Szent Mihály napján kerültek haza a Szent Györgykor kihajtott állatok. Az év

gazdasági évfordulója volt ez a nap. Elszámoltatták a pásztorokat, és a következõ
évre szegõdtették õket. Ekkor tartották a nagy õszi vásárokat, ahol kiegészíthették
a meglévõ felszerelést, ruházatot, felkészültek a télre. Szent Mihály a kisfarsang
kezdete, mulatságok, bálok, lakodalmak ideje ez Katalin napig, november 25-ig.
E napon az állatok viselkedésébõl jósoltak idõjárást: ha a juhok, disznók össze-
feküdtek, az hosszú, kemény telet jelzett.

A hónap egyházi ünnepeibõl
Szeptember 8., Kisasszony napja
Szûz Mária születésének napja. Mária születésérõl az evangéliumok nem írnak,

viszont a 2. századból származó apokrif irat, a Jakab-õsevangélium részletesen és
nagy ihletettséggel szól Mária születésérõl és gyermekségérõl is.

Mária szülei, Anna és Joachim istenfélõ házaspár, mégis gúnyolódás, megvetés
tárgya voltak Izrael fiai között, mert magtalanok voltak. Joachim egy alkalommal
áldozatot akart felajánlani Istennek, de hátrébb tessékelték szégyene, magtalansá-
ga miatt. Ekkor bújában elbujdosott a pusztába és 40 napig böjtölt és könyörgött
az Úrhoz, hogy áldja meg õt gyermekkel. Ugyanígy könyörgött otthon felesége,
Anna is. Könyörgésük meghallgatásra talált, amit angyalok jelentettek nekik. Anna
megígérte az Istennek, ha megáldja õt gyermekkel, akkor azt Istennek szenteli. Így
is történt. Megszületett a kislány, aki a Mária nevet kapta. „Amikor a leányka
kétesztendõs lett, Joákim így szólt Annához: >>Felviszem õt az Úr templomába,
hogy ígéretünket teljesítsük, nehogy az Úr elforduljon tõlünk.<< Anna így vála-
szolt: >>Várjuk meg a harmadik esztendõt, hogy ott már ne sírjon apja és anyja
után!<<” …Mikor három esztendõs lett Mária felvitték szülei Jeruzsálembe a
templomba. „Ott a pap fogadta õt, megcsókolta, áldást mondott reá, ... az áldoza-
ti oltár harmadik lépcsõjére ültette le Máriát, az Úr az Isten kegyelmét árasztotta
föléje, õ pedig ujjongva táncolt, és szerette õt Izrael egész háza. Szülei ekkor haza-
tértek, ámulattal eltelve áldották az uralkodó Istent, hogy leánykájuk nem kívánko-
zott vissza. Mária olyan volt a templomban, mint egy örvendezõ gerlice, táplálékát
az angyalok kezébõl kapta.”

Szeptember 12.,  Mária napja
A Mária név sok jelentésû: Mária = Szép, Mária = Lázadás (a gonosz ellen),

Mária = Keserves (a kereszt alatt, fiát látva), Mária = Istentõl szeretett.

Szeptember 29., Szent Mihály napja
Szent Mihály a 3 angyal egyike, akinek a nevét ismerjük a Szentírásból. Neveik

árulkodnak személyiségükrõl és Istentõl kapott feladatukról. Õk Gábriel: Gabri-El,
vagyis „Isten hírnöke”, Rafael: Ráfe-El, vagyis „Isten gyógyít”, és Mihály: Miche-El,
azaz „Ki olyan mint Isten?”. A Biblia sok helyen ír az angyalokról, akik Isten üzenetét
hozzák az emberek számára. Az angyalok is Isten teremtményei, mint az emberek,
de csak szellemi létezõk, testük nincs. Szent Mihály arkangyal a mennyei seregek
vezére, õ gyõzte le az Isten ellen lázadó angyalokat. A hagyomány szerint Szent
Mihály kíséri a túlvilágra költözõ lelkeket. Szabó Kalliopé

SZENT MIHÁLY HAVA:
SZEPTEMBER

Augusztusban nagy örömünk volt, hogy megrendezhettük A BALATONALMÁDI
REFORMÁTUS NYARALÓK TALÁLKOZÓJÁT, amelyrõl már a rendezvény elõtt
részletesen hírt adtunk az Almádi Újság hasábjain. Népes közösség gyûlt egybe.
Köszönjük mindazoknak, akik éltek a lehetõséggel és eljöttek, hálásak vagyunk a
gyülekezet magjának, azoknak, kik segítettek elõkészíteni a szeretetvendégséget. 

Külön köszönjük azoknak, akik szolgálatot vállaltak azon az estén: ERDÉLYI
TÍMEA ógyallai református lelkipásztor igehirdetése mindannyiónkat megérintett; a
zene nyelvén folytatta az igehirdetést HORVÁTH ANIKÓ csemballómûvész, a
Zeneakadémia tanára, aki Händel és Bach mûveket játszott; DR BOLLA ERZSÉBET
és DR. BERKA BARBARA orvosok bizonyságot tettek arról, hogy mit jelent számukra
a Jézus Krisztusba vetett hit; VEREBICS IBOLYA Liszt díjas mûvésznõ, operaénekes
a Hallelujah énekeskönyvbõl énekelt ébredési énekeket megrendítõ szépséggel és hite-
lességgel; a mûvésznõt PANONNHALMI TIBOR építész kísérte orgonán; végezetül
TÓTH PÉTER, almádi származású, Chicago-i református lelkész imádkozott.

Isten könyörült rajtunk, az esõs augusztusban szép idõt adott arra a napra, mert ilyen
népes gyülekezetnek a szeretetvendégséget csak az udvaron tudtuk megtartani. Az
ízletes gulyásból még a másnapi istentisztelet után is megvendégelhettük testvéreinket. 

A balatonalmádi református nyaralók találkozójáról hanganyag készült (CD és
kazetta), ami önköltségi áron lelkészi hivatalunkban megvásárolható.

AZ EST ÖSSZEFOGLALÁSAKÉNT A RÖVID ZÁRSZÓT TESSZÜK KÖZZÉ
„Magasztalja lelkem az Urat! És az én lelkem ujjong Istenben, az én üdvözítõmben!”

(Lukács1,46)
Magasztaljuk az Urat a mai estéért, hogy nem pusztán egy rendezvényen vettünk

részt, hanem megtapasztaltuk, hogy itt van Isten üdvözítõ jelenléte közöttünk.
Magasztaljuk az Urat a balatonalmádi gyülekezetért, amely Isten kegyelme által gyarap-
szik és fejlõdik. Magasztaljuk az Urat nyaraló testvéreinkért, akik tavasztól õszig Isten
eszközeiként erõsítenek bennünket. És mindenekelõtt magasztaljuk az Urat azért, hogy
Krisztusban megváltott bennünket.

Miért szerveztük meg ezt az estét? Évek óta figyeljük és tavasztól kezdve nagyon vár-
juk a rendszeresen visszatérõ nyaralókat, akiknek száma egyre csak gyarapszik, és akik
Jézus Krisztus hívó szavát komolyan veszik: Jöjjetek és pihenjetek velem!; vagyis akik
tudják, milyen fontos a pihenés, de pihenni is igazán csak lelkileg feltöltekezve, Jézus
közelében lehet. Azért szerveztük meg ezt a találkozót, hogy Krisztusban erõsödjünk,
egymás hite által épüljünk, és megismerjük egymást. Azért szerveztük meg ezt a találkozót,
hogy a nyaralók is egyre inkább lelki otthonuknak érezzék a mi piciny gyülekezetünket.

Amikor a most szolgálóknak egy szerény ajándékkal megköszönjük az áldott szol-
gálatokat, akkor ezzel a jelképes gesztussal minden nyaraló testvért, és minden itt jelen-
lévõt szeretnénk Krisztusban a szívünkre ölelni. 

Erdélyi Tímea ógyallai lelkésznõ, aki emlékeim szerint 2001. óta jár Almádiba
nyaralni, és akit már az elsõ kézfogás után a szívünkbe zártunk. Aki nem kollégaként
hallgatta az igehirdetést, hanem igehirdetést hallgatott.

Horváth Anikó mûvésznõ, akinek óriási szakmai tudása, ugyanakkor alázata és hite
mindannyiónkban tiszteletet és szeretetet ébreszt.

Dr. Bolla Erzsébet és Dr. Berka Barbara, akikre tekintve szeretett elõdöm, BOLLA FE-
RENC lelkipásztor is eszünkbe jut, és az az Ige, hogy a mi munkánk nem hiábavaló az Úrban.

Verebics Ibolya mûvésznõ, aki a távolság ellenére is évek óta lelki testvérem az
Úrban, akinek hite, Szentlélektõl való sugárzása, és gyönyörû hangja felejthetetlen
élményt, Krisztussal való találkozást jelentett.

Pannonhalmi Tibor testvérünk, aki építészként tizenéves kora óta Krisztusnak és a
szent zenének él, orgonamûvészi színvonalon, és zeneszerzõként is.

Végezetül pedig Tóth Péter, almádi származású, Amerikában szolgáló kollégám, aki
a záró imádságot és áldást fogja majd elmondani.

Az ajándék részben egy kép. Egy pillanatot kaptam el véletlenül egy vitorláson, idén
júliusban. Számomra ez a kép igehirdetéssé lett, számos bibliai igeverset juttat eszem-
be. Így nézzék Önök is. A hajó, a tó, a túlpart, az aranyhíd, az áldó mozdulat, mind
evangéliumi töltettel bíró szimbólumok a Szentírásban. Aki Krisztusban van, egy hajón
van, a bárkában van, nem rémítik a mélységek, és Krisztus lecsendesíti a tengert. Jézus
egyszer azt parancsolta övéinek: Menjünk át a túlsó partra. A hit perspektívájából nézve
egész életünknek ez az irányultsága. Az áldó mozdulat kapcsán pedig azt az Igét írtuk
a kép hátuljára: „Áldjon meg téged az Úr és õrizzen meg téged! - A balatonalmádi refor-
mátus nyaralók találkozóján végzett szolgálat emlékére, 2005. 08. 13”. 

Csak érdekességként mondom, hogy a kép nem beállított, és aki áldó mozdulatra
emeli kezét, egy ifi-tagunk, akinek papírja van arról, hogy Õ angyal, ugyanis Angyal
Klaudiának hívják. 

Mielõtt átadnánk az ajándékokat és imával, áldással bezárnánk a templomi alka-
lmunkat, hirdetem, hogy mindenkit várunk a szeretetvendégségre, ha két részletben
tudunk is leülni, de mindenkit várunk egy tál gulyásra, és szabad beszélgetésre,
ismerkedésre. A holnapi istentisztelet, fél 11-kor rendezvényünk része, várunk min-
denkit. Hirdetem továbbá az adakozást, tudván, hogy a jókedvû adakozót szereti és
megáldja az Isten. SOLI DEO GLORIA. 

HITTANÓRÁK IDÕPONTJAI A
BALATONALMÁDI REFORMÁTUS

EGYHÁZKÖZSÉGBEN
A hittanórák továbbra is szerdai napon lesznek, és a helyszín is változatlan:

Balatonalmádi, Baross Gábor utca 24., Református Lelkészi Hivatal és gyülekezeti terem.
14.00 óra: 1-3 osztály         15.00 óra: 4-6 osztály           16.00 óra: 7-8 osztály
Az elsõ hittanórára szeptember 21-én, szerdán kerül sor.
Szeretettel hívunk minden református és érdeklõdõ gyermeket!
A következõ lapszámban közöljük az összes heti rendszerességû alkalmat, és kará-

csonyig a rendkívüli alkalmakat is.
Steinbach József református lelkész

„Békesség nektek” (János evangéliuma 20,19)

ÁLDÁS - BÉKESSÉG
Mi, almádi reformátusok

A berhidai mûvészeti alapiskola által szervezett Békefi Antal népzenei
versenyen mi, almádi zeneiskolások is rész vettünk. Négyen versenyzõként, én
érdeklõdõ hallgatóként.

Békefi Antal népzenekutató volt. Az általa gyûjtött népdalokból kellett a
versenyzõknek énekelniük. Zeneiskolás társaimat Hódossy Zoltánné Huiber Gabi
néni készítette fel. Szólóénekesek, hangszeresek-citerások, furulyások és kis-
együttesek adtak elõ különféle népdalokat.

A versenyzõk különbözõ fokozatokat érhettek el. A mi eredményeink: Józsa
Tamás arany, Bódi Lilla Laura (a testvérem), Csörnök Fanni és Kádár Eszter ezüst
oklevelet kaptak. Iskolánk is kapott ajándékot, éneklõ és citerázó gyermekeket
ábrázoló érmét. 

A hangverseny szép volt, társaim irtóra izgultak, de végül jól sikerült a szereplés.
Bódi Ádám 2. osztályos csellista

Zeneiskolások versenye

KÖNYVBEMUTATÓ
2005. szeptember 10-én szombaton 19.00 órakor a Szent István

Parkban (rossz idõ esetén a Városháza nagytermében)

Debreczeni Miklós: Miért szép Balatonalmádi?
címû fotóalbuma kerül bemutatásra.
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Az egészséges életmód, a testedzés egyre nagyobb divat mai modern fogyasztói
társadalmunkban. Teljes iparág épül a kalóriaszegény ételekre, táplálék-kiegészí-
tõkre, tökéletes alakot ígérõ sportszerekre. Pedig csak egy kis odafigyelésre, józan
életvitelre lenne szükségünk.

Legtöbben sajnos csak akkor kezdik értékelni az egészségüket, amikor már
elveszítették. Akkor jönnek rá, hogy milyen érték volt energikusan elkezdeni a
napot, fájdalom nélkül mozogni, és az orvosi rendelõ helyett otthon, családjuk
körében tölteni szabadidejüket. A fiatalok körében van a legnagyobb esély a szem-
léletváltásra. Annyiszor hallottuk már, és tapasztalhatjuk is, hogy az ifjúság milyen
rossz egészségi állapotban van. Már-már közhelynek számít hanyag tartásról, lúd-
talpról, elhízásról beszélni. Számomra ezért is teljességgel érthetetlen, hogy
miközben a szakemberek és a felelõs politikusok egyaránt kongatják a vészha-
rangot, azt az egyszerû lépést, mint a mindennapos testnevelés bevezetése miért
halogatják. Az ország legtöbb általános- és középiskolájában heti három, sõt csupán
két testnevelés óra van. Csak kevesen olyan szerencsések, mint városunk alsó
tagozatos diákjai, akik heti négy-öt délelõtti sportfoglalkozáson is részt vehetnek.

Miért várnánk el gyermekeinktõl, hogy szeressenek sportolni, ha nincs idejük
és lehetõségük megismerni azt? Talán ha az elsõ pillanatban, amikor belép az
iskolába, találkozik a testmozgás legkülönbözõbb formáival, legyen az atlétika,
úszás, vagy egy kellemes kirándulás a téli havas Balaton-parton, ha nap mint nap
gyakorolhatná például a labdajátékokat, eljuthatna arra a szintre, hogy ráérezzen a
játék szépségére. Talán így lenne egy kevés esély arra, hogy a mozgás beivódjon
a zsigereibe, s amikor 18-24 évesen kilép az oktatási rendszerbõl, igényévé váljon
egészségesen élni. Hiszen mint oly sok mindent, ezt is meg kell tanítani.

Félreértés ne essék, ennek a korosztálynak heti öt óra testedzésnél sokkal, de
sokkal többre van szüksége, hogy a szervezetük (gerincük, vázizomzatuk, tüdejük)
egészségesen fejlõdjön. Ez csupán az alap lenne, amire a szabadidõsportot és a
versenysportot építeni lehet.

Lehetséges, hogy ez a vélemény többek számára inkább abszurd, mintsem
magától értetõdõ. Pedig a szülõk és a pedagógusok együttes felelõssége, hogy
gyermekeink harminc évesen elhízva, mozgásszervi betegségektõl korlátozva,
cigarettával és chips-szel a kezükben a tévé elõtt, depresszióba esve töltik-e
szabadidejüket, vagy aktívan, a munkahelyi feszültségeket könnyedén, sportolás-
sal levezetve, kiegyensúlyozott életet élnek.

Mindannyiunk felelõssége. Kunné Solti Éva
testnevelõ és gyógytestnevelõ 

Életmódról, testedzésrõl
tanévkezdéskor

Közoktatási intézményeink adatai a tanév elején

Becsengettek...
Györgyi Dénes Általános Iskola
Tanuló létszám: 245 fõ Tanuló csoportok száma: 17
ebbõl: osztályok száma: 11 /1 elsõ osztály – 23 fõ/
napközis csoport: 3 gyógytestnevelés: 3
Pedagógus és nem pedagógus dolgozók létszáma: 30 fõ

Vörösberényi Általános Iskola
Tanuló létszám: 279 fõ Tanuló csoportok száma: 18
ebbõl: osztályok száma: 14 /1 elsõ osztály – 25 fõ/
napközis csoport: 3 gyógytestnevelés: 1
Pedagógus és nem pedagógus dolgozók létszáma: 37 fõ

Kósa György Zeneiskola
Tanuló létszám: 112 fõ Újonnan beiratkozott: 27 fõ
Hangszeres képzés: hegedû, zongora, fuvola, gitár, trombita, furulya, cselló 
Pedagógus és nem pedagógus dolgozók létszáma: 13 fõ

Óvoda /Mogyoró és Bajcsy-Zs. úti együtt/
Gyermek létszám: 158 fõ Csoportok száma: 8 /vegyes csoportok/
Újonnan beiratkozottak: 52 fõ
Óvodapedagógus és kisegítõ dolgozók létszáma: 34 fõ

Anyanyelvi rovat

„Aludj el szépen, kis Balázs”
(Néhány szó a nyomdahibákról)

Lapunk júliusi számában ezzel a címmel jelent meg írásom, amelybe olyan
súlyos sajtóhiba került, ami veszélyezteti szakmai híremet, ezért helyesbítem.

A cikkben az aludj idealak kapcsán rámutattam az ikes ragozásnak szabályai és
gyakorlati alkalmazásuk közt mutatkozó különbségekre. Bemutattam a szabályt
különbözõ módokban – és itt történt a hiba. A helyes szöveg: „Kijelentõ módban
én alszom, te alszol, õ alszik, feltételes módban én aludnám, te aludnál, õ aludnék,
felszólító módban én aludjam, te aludjál, õ aludjék.” Csakis így van értelme a cím
és a tartalom összefüggésének.

A sajtóhiba – sajnos – nem ritka jelenség. Azonban a hibák egy része olyan, hogy
semmiféle zavart nem okoz, az olvasó megállapítja a hibát, és túlteszi magát rajta.
Ilyen például az, amikor egy betû kimarad (Budpest) vagy hibás betû kerül a
szövegbe (Butapest), esetleg keverednek a betûk (Bupadest) stb. De vannak úgy-
nevezett értelmes sajtóhibák, amin a gondos korrektori szem is átsiklik. Ilyen lehet
például az az eset, amikor kimarad egy szó, ami által a mondat értelme megvál-
tozik, esetleg éppen az ellenkezõjére fordul; pl. Péter szerette a cigarettafüstöt...,
holott a szövegbõl a nem szó kimaradt: Péter nem szerette a cigarettafüstöt.
Micsoda különbség! És ez történt az én írásommal is: kimaradtak fontos szavak.

A nyomdahibák már a könyvnyomtatás kezdeti korszakában felbukkantak. 
Eleinte kézzel javítgatták ki a könyv hibáit, de ez csúnya volt és munkaigényes,

ezért külön kinyomtatták a sajtóhibákat, és a könyv végére beragasztották ezt a
listát. A téma kutatói egy 1578-ban kiadott könyvet találtak, amelyhez 108 oldalas
hibajavítást csatoltak. Ez aztán igazán a nyomda ördöge – ahogy a sajtóhibákat el-
nevezték. Talán onnan származik ez a felelõsséget az ördögre áthárítani igyekvõ
mondás, hogy egy, a pápát bíráló könyvben 15 oldalt tett ki a hibagyûjtemény, amit
azzal próbált menteni a nyomdász, hogy bizonyára ez az ördög mûve, mintegy
bosszú a könyv istentelen tartalma miatt.

Minthogy az én írásom semmiféle istentelenséget nem tartalmazott, nem
foghatjuk a hibát az ördögre. Mindenesetre elnézést kérek az Olvasótól. 

Láng Miklós

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. 09. 14. 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

Etka jóga Balatonalmádiban
Balatonalmádiban 7 éve mûködik az Etka-jóga csoport, heti két alkalommal a Györgyi

Dénes Általános iskolában. Másfél óra teljes nyugalom, tökéletes kikapcsolódás, garan-
tált testi-lelki felfrissülés várja azokat, akik rendszeresen látogatják a foglalkozásokat.

Az Etka-jóga a légzés szabályozásával, nemcsak a testre, hanem a lélekre is, jótékony,
nyugtató hatással van. Felszínre hozza a velünk született légzés-mozgáskészségünket.
Megtanít a nap 24 órájában úgy mozogni és lélegezni minden élethelyzetben, hogy külön
idõráfordítás nélkül, mozdulatunkkal, lélegzetünkkel segítsük életmûködésünket.

A torna segítségével tudatosan irányíthatjuk légzésünket, vérkeringésünket,
izmainkat, mozdulatainkat, életünket. Elérhetjük azt, hogy egyre jobban érezzük
magunkat. Mindig frissek, mozgékonyak, kiegyensúlyozottak, jókedvûek és egészsége-
sek legyünk a korunk végsõ határáig. Az Etka-jóga rendszeres gyakorlásával nagyon
sok ember nyerte vissza egészségét, életkedvét, fizikai és szellemi erejét. 

Az alábbiakban a tornára járók közül néhányan szeretettel osztják meg tapaszta-
lataikat és a gyógyulás élményét.

– Rokkant-nyugdíjas vagyok. 2004. január 5-e óta járok Etka-jógára. Betegségem neve
„ra” (sokízületi gyulladás). Nagyon nehezen mozogtam és a fájdalmaim is erõsek voltak.
A jógának (Évának és Manyinak, a két oktatónak) köszönhetem, hogy állapotom sokat
javult. Heti két alkalommal segítenek egészségi állapotom javításában. Az „edzéseken” a
hangulat nagyon jó, biztos ez is segített gyógyulásomban. Gregorich Ilike

– A gyógyszeres kezelés és rendszeres mozgás (torna, úszás, kerékpározás, sétálás)
mellett is évrõl évre romlott a csontritkulás betegségem. Orvosi ajánlatra kezdtem el az
Etka-jógát és már az elsõ év után a csontritkulásban mérés „komoly javulást” ered-
ményezett. A rendkívül kellemes jógatársi környezet is nagy vonzerõ, sokat foglalkozunk
az egészséges életmóddal, kicseréljük a bevált reform-receptjeinket, megosztjuk
egymással örömeinket és gondjainkat. Balatonalmádi mellett Fûzfõn is elérhetõ ugyanez
az Etka-jóga, ezért olykor-olykor oda is ellátogatok, hogy lehetõleg hetenként, legalább
2-3 alkalommal, az esetenként másfél órás foglalkozásokon részt vehessek. Ha elfoglalt-
ságaim ezt nem engedik meg, kimondottan elvonási tünetek jelentkeznek, nagyon
hiányzik. Úgy érzem, hogy egész életemre az Etka-jóga elkötelezett hívévé váltam.

Benedek Gyuláné Emese (61 éves)

– Hat éve járok Etka-jógára. Általában hetente egyszer tudok menni. Az általánosan
jobb közérzet mellett néhány dolgot konkrétan is fejlõdésnek érzek. Régebben, ha leha-
joltam, megszédültem, elfeketedett a világ. A tornán végzett hajolási gyakorlatok során
teljesen elmúlt ez a rossz érzés, könnyen, kellemetlenség nélkül tudok lehajolni.
Megtanultam a hasi légzést, ami már megmentett az elájulástól hõségben, nagy tömeg-
ben. A tornát relaxálással zárjuk. Mióta én is el tudom végezni, 5-10 perc alatt ülve is
ki tudom pihenni magam. A csontritkulásom jó eredménye a doktornõ szerint a torná-
nak köszönhetõ elsõsorban. Öhlmann Ági

– Az elmúlt években sok egészségi problémám volt. Ami a legtöbb gondot okozta:
térdizületi gyulladás és porckopás. Többféle gyógymódot kipróbáltam. A fájdalmat csil-
lapították, de a mozgásom nehézkes maradt. Az Etka-jógáról egy vendégem tájékoztatott.
Kipróbáltam. Eleinte fájdalmat okozott a mozgás, hisz éppen emiatt kíméltem. Vajdáné Éva
és Hornyákné Manyi – Õk vezetik a tornát – bíztatására részt vettem egy 7 napos Életmód
táborban – kicsit tartottam tõle –, ahol a napi két-másfél óra jóga, a kímélõ étrend nagyon
sokat javított problémáimon. Köszönöm, egyre jobban érzem magam! Kissné Magdi

Hat évvel ezelõtt nagy rábeszélésre kezdtem el rendszeresen Etka-jógázni. A torna
segít az izmaim lazításában, a helyes légzés megtanulásában. Így sokat javult az erõn-
létem, kitartásom. A rendszeresen elvégzett csontritkulás-vizsgálat eredménye is javult.

Lakicsné M. Angéla
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Csalamádé
Itt az õsz, a savanyúságok eltevésének az ideje. Nagyon finom CSALAMÁDÉ receptet
kaptam Marci szomszédasszonyomtól. 1,5 kg gyalult káposzta, 1,5 kg szelt uborka, 2 kg
vékonyra szelt paprika, 1 kg szelt vöröshagyma, 12 dkg só, 45 dkg cukor, 2,5 dl 20%-os
ecet, 1 k.kanál szalicil, 1 k.kanál borkénpor. Jól összekeverem, kb. fél nap után szorosan
üvegekbe teszem, lezárom és tehetem a polcra.

Vödrös savanyúság
A sokak által kedvelt VÖDRÖS SAVANYÚSÁG elõnye, hogy a lé elkészítése után bár-
mikor tehetünk bele savanyítanivalót: zöldparadicsom, apró hagyma, karfiol, uborka,
apró dinnye, ha a csípõset szeretjük, almapaprika, cseresznyepaprika. Lehet jól zárható
mûanyag vödörben, kis hordóban is elkészíteni. Keszei Marikától tanultam ezt a kiváló
savanyúság receptet. 20 l-es vödörhöz: 6 l víz, 1 l 20%-os ecet, 1 cs. fekete egész bors,
1 cs. mustármag, 1,3 kg cukor, 30 dkg só, 2 dkg (1 evõkanál) borkénpor, 2 dkg szó-
dabikarbóna, 8-10 babérlevél, torma, kapor, meggyfalevél. 

Almakocsonya
60 dkg megtisztított almát vékony szeletekre vágunk. ¼ l vízben vaníliával, citromhéj-
darabokkal 18 dkg cukorral üvegesre fõzzük. Ha édes almát veszünk, a cukrot ki lehet
hagyni. 2 púpos kiskanál zselatint 1 ½ dl langyos vízben feloldunk, elkeverjük az almá-
val, majd a tûzrõl levesszük. Vizezett formába öntjük. Másnap kiborítjuk, ha kell, egy
pillanatra forró vízbe mártjuk a formát. Pörkölt dióval megszórjuk, tejszínhabbal díszít-
hetjük. Üdítõ, finom csemege, diétázáshoz is kiváló, hisz cukor nélkül is nagyon jó.

Süssünk-fõzzünk!
- Öhlmann Ági rovata -

Humorzsák
Újra itt a suli!

Biológia órán
A tanár a vérkeringés látható jeleit magyarázza. Példának okáért fejre is áll, majd talpra

ugrik és azt mondja: 
– Látjátok ugye, ilyenkor elvörösödik az ember feje, mert a vére a fejébe megy. De

miért nem vörösödik el az ember lába, ha azon áll és jár?
– Úgy gondolom azért – válaszolja a nebuló –, mert a tanár úrnak a lába nem üres.

Nyelvtan órán
– Gyermekeim, felolvasok egy mondatot, figyeljétek meg jól. „A gyerekek szívesen

járnak iskolába.” Mit jelent ez a szó, hogy „szívesen”?
– Hazugságot, tanár úr.

Fizika órán
– Viktor! Mi a magyarázata annak, hogy elõbb látjuk a villámot, aztán halljuk csak

a dörgést?
– Csak az lehet, hogy az ember füle hátrább van, mint a szeme.

Heuréka!
– Archimédesz kiugrott a vízbõl és azt kezdte kiabálni, hogy heuréka, heuréka –

mondja a diák a fizika órán.
– Na, és mit jelent az, hogy heuréka? – kérdezi a tanár.
– Azt, hogy megtaláltam.
– És mit talált meg?
– Minden bizonnyal a szappant.

Lecke
– Tanító néni, meg lehet büntetni valakit azért, amit meg sem csinált?
– Nem, de miért kérded?
– Mert nem készítettem el az otthoni feladatot.

Tüdõcsúcs
A tanár kérdi: Ki tudja, hány csúcsa van a tüdõnek?
– Kettõ! – vágja rá Gyula.
– Igen, de honnan tudod?
– Láttam a nõvéremet mosakodni.

Minden eladó
Elérkezett a tanévnyitó ünnepség az iskolában. Most éppen az igazgató mondja a beszédét:
– Gyerekek! Szeretném most rögtön leszögezni, hogy ez nem az én iskolám, nem is

a ti iskolátok, hanem ez a mi iskolánk.
Hátul a sorban megszólal egy gyerek: 
– A mienk? Akkor talán adjuk el!

Augusztus 10-én megnyitotta régi–új kirendeltségét Balatonalmádiban a Forrás
Takarékszövetkezet. Azért a régit, mivel fél éves számûzetés után újra a Baross utca és
Jókai utca sarkán lévõ, megszokott helyére költözik vissza az egység. És azért új a kiren-
deltség, mivel teljesen új épületben kapott a pénzintézet otthont. 

A megújulás eredményét ünnepség keretében mutatták be néhány ügyfelüknek és a
sajtó képviselõinek. A fiókot városunk polgármestere, Pandur Ferenc nyitotta meg a
Baross Gábor utca 11. számú épületben.

Halaszthatatlan volt a felújítás – hangsúlyozta Bruder Balázs, a takarékszövetkezet
elnöke -, mivel a régi fiók sem megjelenésében, sem banküzemi adottságait tekintve nem
felelt meg a korszerû elvárásoknak. A hagyományos értelemben vett felújítás nem tûnt
gazdaságosnak, mivel a telekingatlanon állt egy másik épület is, mely megjelenésével,
állapotával ugyancsak sokat rontott a belváros arculatán. Ezért egy ingatlanfejlesztõ tár-
sasággal szövetkezve a teljes terület fejlesztése mellett döntöttek. A cég teljesen új
épületet álmodott a helyszínre, melyben üzletek, lakások is helyet kaptak. A csaknem
kilenc hónapos beruházás augusztus elejére befejezõdött, így a Forrás Takarékszövetke-
zet kirendeltsége is visszaköltözhetett „albérletébõl” régi helyére.

Az új fiók nem pazarlóan, de határozottan nagyobb területen várja az ügyfeleket. A
bõvítésre nagy szükség volt, mivel az elmúlt két évben meghatározó tényezõvé váltak a város
pénzügyi szolgáltatói között. Olyan mértékû bõvülést könyvelhettek el az ügyfélállomány
és tranzakciószám tekintetében, hogy korábbi helyükön ennek a kezelése már fizikai akadá-
lyokban ütközött. 

– Ezért köszönet jár az ügyfeleinknek. De köszönet illeti az önkormányzatot is, amely
az elsõ pillanattól kezdve segítõ érdeklõdéssel, feladatmegoldó figyelemmel állt az
ügyünk mellé – fogalmazott Bruder Balázs a tájékoztatón.

A ForrásTakarékszövetkezet
új fiókja

A Kardiológiai Világszövetség kezdeményezésére 2000-tõl szeptember utolsó vasár-
napján ünnepeljük a Szív Világnapját. 

Hazánkban a betegségi és haláloki statisztikák elsõ helyén a szív- és érrendszeri meg-
betegedések állnak, a halálesetek több mint felét teszik ki. Nagyon fontos a megelõzés:
már a 3 éves korban ki lehet alakítani a helyes táplálkozási szokásokat. Ne engedjük
rágyújtani a kamaszkorúakat! 30 éves kor felett ellenõriztessük a vérnyomásunkat!
Õrizzük meg normál testsúlyunkat, mozogjunk sokat!

Az érrendszeri betegségek elsõ számú rizikófaktora a magas koleszterinszint. Gyakran
halljuk, hogy egyes ételféleségek veszélyes koleszterinforrások. A vér zsírszintjéért
jelentõs mértékben a gének is felelõsek. A koleszterin fontos sejtek, hormonok alkotó
eleme, nélkülözhetetlen a hatékony agymûködéshez. Ha túlzottan felszaporodik a vér-
ben, akkor az érfalakra lerakódik és a véráramlás útja beszûkül. Attól függõen, hogy
melyik eret károsítja, szívkoszorúér betegséget, infarktust, vagy agyvérzést okozhat.

Sajnos szemmel látható jelei nincsenek a magas koleszterin szintnek, ezért ajánlatos
rendszeresen ellenõriztetni! Kellõ figyelemmel, az ételek gondos megválasztásával rövid
idõ alatt javulás várható. Kerülendõk a telített zsírokat tartalmazó sajtok, magas zsírtar-
talmú tejtermékek, a húsok közül fõleg a vörös húsok, a sertéshús, a kolbászok, a szalámik,
a szalonnafélék, a belsõségek, a velõ. Helyettük többszörösen telítetlen zsírtartalmú ételeket
fogyasszunk: növényi olajakat, szívbarát Flóra margarint, mely omega-3 és omega-6 zsír-
savakat tartalmaz, így csökkenti a koleszterinszintet és erõsíti az immunrendszert is.

Elõnyös a diófélék, olívaolaj, hal fogyasztása, fõleg a tengeri halaké, a busáé. A
jótékony koleszterint növeli a szója, fokhagyma, vöröshagyma, banán, ginzeng, zab.
Csökkenti a káros koleszterint a lencse, szárazbab, zöldborsó, avokádó, a barna rizs, a
búzacsíra, csicseriborsó, napraforgó-, len-, szezámmag, a mandula, a rozs, a tengeri
moszatok (algák). Jó hatású az alma, körte, eper, grépfrúit (citrancs), egres, mandarin,
narancs, szeder, sárgarépa, gyömbér, kukorica, a kagyló, a rákok. 

Nagyon fontos a zsírsavak megfelelõ bevitele a szervezetbe, ugyanis hiányuk, de túl-
súlyuk is rizikó-tényezõ. Az egyoldalú telítetlen zsírsavbevitel elõsegíti a szabad
gyökök képzõdését a szervezetben. A magyar lakosság táplálkozására jellemzõ a magas
zsírfogyasztás, a túlzott telített zsír és alacsony, többszörösen telítetlen zsírfogyasztás.
Omega 3 zsírsav pedig alig kerül a szervezetünkbe, hiszen a forrásaként szereplõ
növényi olajok: szója, repce, lenolaj, illetve a halak fogyasztása igen alacsony.
Ezenkívül jellemzõ még a túlzott só és cukor, valamint az elégtelen élelmi rost bevitel.

Ha mindezekre odafigyelünk, eleget mozgunk, több zöldséget, gyümölcsöt, teljes
õrlésû gabonafélét fogyasztunk, megelõzhetjük a bajokat, sokat tehetünk egészségünk
érdekében, hisz az életmód 40-50%-ban felelõs az egészségi állapotunkért.

Kállai Tünde, városi vezetõ védõnõ

Egészségmozaik

A szív világnapja

Befejezõdött a X. Pannónia Kupa Nemzetközi Sakkverseny, ahol 8 országból 94
sakkozó vett részt A és B csoportban. A versenyen 2 nemzetközi mester mellett 7 férfi
és 1 nõi Fide mester vett részt. A helyszín a vörösberényi Bortár volt, ahol igen jó
körülmények között sakkozhattak a versenyzõk.

Az A csoport végeredménye: Tóth Gábor, 2. Van Himbergen, Har (Hollandia), 3.
Gonda László, 4. Sinkovics Péter, 5. Forgács Attila 5,5 pont, 6. Szakolczai Péter, 7.
Szegi Tamás (Szlovákia), 8. Bednay Bence, 9. Kovács Elõd, 10. Beuselinck, Steven
(Belgium) 5 pont. 

A B csoport végeredménye: 1. Rót Norbert 5,5, 2. Posta Joe (Svájc) 5, 3. Balla János
5, 4. Lasse Engebretsen (Norvégia) 4,5, 5. Genda Károly, 6. Oláh Gábor Mihály 4 pont. 

A B csoportban magabiztosan végig vezetve a 9 éves várpalotai Rót Norbert nyert és
ezzel a nagyszerû teljesítménnyel, 193-mal növelte az élõpontszámát. Szeptembertõl a
Kelet-Balatoni Sakkegyesület (KBSE) játékosa.  Edzõje a verseny szervezõje, Fáncsy Imre.

Fáncsy Imre, nemzetközi mester

Sakk

Pannónia KupaJárt már a KÖRNYÉK LEGJOBB CIPÕBOLTJÁBAN?
Jöjjön a CIPÕVILÁGBA!! /Fórumnál!/
18-48-as méretig, MAGYAR cipõkészítõk

BÕRLÁBBELIJEIVEL,
korrekt ÁRAKkal,

ÓRIÁSI VÁLASZTÉKKAL várjuk vevõinket EGÉSZ ÉVBEN!
Polcainkon már a szebbnél szebb ÕSZI ÁRUT találja!

HÉTFÕTÕL-SZOMBATIG NYITVA!
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Szinte valamennyi helyi lakos által ismert illegális szemétlerakó éktelenkedett
a volt öreghegyi vasútvonal és a Felsõörsi út keresztezõdésénél. Hosszú éveken át
nem volt lehetõség a teljes felszámolására. Korábban nagyobb méretû konténer

odahelyezésével kísér-
leteztünk, de ez csak
növelte a terület ren-
dezetlenségét a kénye-
lembõl, avagy az edény
megteltségébõl odado-
bott szeméthalmazok
által.

Csoda történt. Napja-
inkban e helyen nem a
kiábrándító szeméthegy
éktelenkedik, hanem
térburkolatos, fagyalsö-
vénnyel körbeültetett,
kis nyírfácskával, ízlé-
ses padokkal ellátott pi-
henõhely, az arra hala-
dó gyalogosok, autósok
örömére.

Az elkövetõ – aki
nevének mellõzését kérte (T. E.) – egyébként a Nõk a Balatonért helyi szervezet
tagja, saját elhatározásából, ugyancsak nem nevesített segítõivel, támogatást nem
igényelve varázsolt szinte egyik napról a másikra ilyen, a képen is látható csodát.
Gondolt arra is, hogy e hely az, amellett valamikor – 1908-tól 60 évig – közlekedett
a közkedvelt öreghegyi kisvasút, ezért e célból emléktáblát is állított oda. 

Cselekedete példamutató és a legnagyobb elismerést érdemli mindnyájunktól.
Kérem, tekintsék meg és õrizzük is meg. A helyszínen járva megtudhatják, ki is

volt, aki így cselekedett városunkért, mindnyájunkért.
Majbó Gábor

ÍGY IS LEHET

Szent István királyunk napján gyûlt össze a csipet-csapat, hogy emlékezzen elsõ
királyunkra, a keresztény Magyarország megteremtõjére, a nagy nemzetszervezõre!
Megdicsérem a résztvevõket, mert sportszerû versenyzéssel méltó „alattvalóivá” vál-
tak a Nagy Királynak!

Álljon itt a sportszerû magatartás története. Egy mérkõzést eldöntõ, szerva-
vonalat érintõ adogatásnál a mérkõzést
vezetõ bíró aut-ot kiáltott, és ezzel a labdát
ütõ játékos elvesztette volna a mérkõzést,
de a fogadó játékos, aki nyerésre állt, jónak
mondta a labdát – bebizonyítva, hogy el-
csípte a vonalat. Majd a következõ lab-
damenetekben a vesztésre álló játékos a
maga javára fordította a mérkõzést. Ugye
szívet-lelket melengetõ cselekedet volt a
gyõzelemre álló játékos bírói döntést mó-
dosító, önmaga ellen irányuló ítélete!!!?
Bizony, az!!! Ezért kapott fair play díjat
Rakk Virág! Levesszük elõtted a kalapun-
kat, Virág!

Mi, felnõttek – tegyük a szívünkre a ke-
zünket – tudtuk volna így „kezelni” az
esetet? Vagy esetleg elkezdõdött volna egy
hosszú huzakodás, hogy „nem úgy volt...
így volt...”, stb. Ugye, nem biztos?

Így lett a Szent István napi Bíró János
Emlékverseny gyõztese Klimkó Emese, aki a téves bírói döntést zokszó nélkül
fogadta; és ez sem kis dolog!!! 2. Rakk Virág és 3. Rakk Laura. Megjegyzem még,
hogy Bíró János mesteredzõ (példaképem) az égi teniszpályákról – örökké vidám
szemével – huncutul kacsint Rátok – mondván: Bravó lányok!!! „...Ez jó mulat-
ság, férfi munka volt.”

...És végül ne feledjétek a szállóigénket: A test a lélek temploma, és nem mindegy,
milyen erõs ez a templom!

(Felvételünkön balról a gyõztes és a helyezettek.) Varga Laci bácsi

„...csak jó kedvébõl is
vitéz próbálni indul...”

Öreghegyi tenisz-morzsa

A nyár közepén, július 21. és 24. között, nyolc 14-16 éves almádi fiú képviselte
Almádit a németországi testvérvárostól, Eggenfeldentõl néhány kilométerre fekvõ
Kirchberg futballpályáján rendezett nemzetközi fiú labdarúgó tornán.

A focitornán örömmel tapasztaltuk, hogy az összes résztvevõ – az elõzõ évtõl
eltérõen – nagyjából a kijelölt korosztályból állította össze csapatát. Bár a pálya
méretével, a mezõnyjátéko-
sok számával, a játékszabá-
lyokkal kapcsolatban voltak
bizonytalanságok, a fiúk pró-
báltak végig inkább a csap-
atjátékra és az ellenfelekre
öszpontosítani. A hat csapat
közül csak a csehek lógtak ki
a sorból, akiken látszódott,
hogy valószínûleg az utolsó
pillanatban álltak össze.
Szlovákiát másik testvérvá-
rosunk, Nyitragerencsér csa-
pata képviselte. A csapatok
fele német volt: Eggenfelden
és a rendezõ Kirchberg mellett a Dietfurt képviselte még a hazai színeket. Csapatunk
a Nyitragerencsér legyõzése és az Eggenfelden ellen elért döntetlen után csoportját
megnyerve jutott el a helyosztókig. A döntõben 1-1-es döntetlent értünk el a Dietfurttal
szemben, és végül a jobb büntetõrúgásainknak köszönhetõen megnyertük a tornát.

A gyõzelem miatt különösen szép emlékekkel térhettünk haza Balatonalmádiba.
Sok szép helyen jártunk, de ahogy buszunk leereszkedett a Megyehegyrõl és elénk
tárult a csodálatos balatoni panoráma, megnyugtató érzés volt, hogy a világon mi
itt vagyunk otthon (Tamási Áron után szabadon).

A nyitragerencséri és az almádi fiúk egy buszon tették meg a hosszú utat, így ha a
mérkõzésen ellenfélként álltak  is a pályán, útközben  baráti kapcsolatok szövõdhettek.

Végezetül álljon itt a nyertes csapat névsora: Bolla Ádám, Heilig András,
Horváth Balázs, Pandur Attila, Pandur Ádám, Sárossy Krisztián, Szõczi Roland,
Vajai Dániel. Zanathy László

Almádi focisták sikere
Németországban

Karate és asztalitenisz hírek
Asztalitenisz csapatunk harmadik éve játszik a megyei I. osztályú csapatbaj-

nokságban. Talán ezért is, vagy talán a sors hozta így, de az elmúlt három bajnoki
év folyamatos elõrelépést, javulást eredményezett, így a 2004/2005-ös csapatba-
jnoki évet a Balatonalmádi AK asztalitenisz csapata a Veszprémi Dózsa és a
Sümegi VSE mögött a 3. helyen zárta. Köszönet jár a csapat tagjainak, akik az asz-
talitenisz sport iránt érzett mérhetetlen szeretetükkel és akaraterõvel az elsõ évi
utolsó elõtti helyrõl a harmadik idényben már a dobogó harmadik fokára léphetett.
A csapat tagjai: Berendi Gábor, Kálóczi Gábor, Bakonyi József, Nyúl Christian és
Nyúl Csaba. Csak így tovább!

A karate szakosztály is ünnepelhetett, mert ritka, örvendetes esemény történt
júliusban a szakosztály történetében. A 7 nemzet 300 sportolója részvételével
Budapesten, Tanaka 7 danos, 5-szörös kümite (harc) japán világbajnok vezetésé-
vel nemzetközi shotokan karate edzõtábor volt, melyen a szakosztályunkat három
kimagasló tudású karatékánk képviselte. Az edzõtábor végeztével dan vizsgára
lehetett jelentkezni. Egyikõjük vállalta a megmérettetést és jelentkezett a vizsgára,
melyet sikeresen le is tett. Ezzel meg van már a harmadik sportolónk, aki dan-vizs-
gával rendelkezik, és ami még örvendetes, hogy ez az elsõ 1 dannal rendelkezõ
hölgy sportolója karate szakosztályunknak. Ezért külön is gratulálunk Gulyás
Mónikának az 1 danjához!

Augusztus 20-tól 26-ig tizenhárom 8-12 éves gyermek vendégeskedett nálunk
szlovákiai testvértelepülésünkrõl, Nyitragerencsérrõl. A résztvevõk ellátogattak
Veszprémbe az állatkertbe és a várba, megnézték városunk nevezetességeit, részt
vettek a városi rendezvényeken, voltak Tihanyban, ahova hajóval mentek,
lovagoltak és szalonnát sütöttek a Malom-völgyben és boboztak Balatonfûzfõn.
Amikor az idõ engedte, strandoltak is, azonban ez az idei nyáron nemcsak nekik,
másoknak is ritkán sikerült.

A gyermekek fogadása szép példája volt az összefogásnak: Kutics Balázs az
étkezést, a Herkules Sportegyesület a szállást, Szentesi István a lovagoltatást
önköltségi áron biztosította. Az Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság
pályázata tette lehetõvé, hogy a költségeket fedezni lehessen, de hozzájárult ehhez
az önkormányzat is. A programot e sorok írója állította össze és vezényelte le két
gerencséri fiatal, Czakó Gabriella és Vrábel András segítségével.

Búcsúztatásukon Pandur Ferenc polgármester ajándékot adott át részükre.
A tervek szerint gyermekeink is hasonló táborozáson vesznek majd rész

testvértelepülésünkön és ez a további években rendszeressé válik. Azért is szük-
ségét érezzük ennek, mert úgy tûnt, a kikapcsolódáson túl a gyermekeknek nagy
szükségük volt anyanyelvük gyakorlására is. Számomra élmény volt, hogy a
szlovákul megszólaló társukat azonnal figyelmeztették: magyarul!

Augusztus 20-ára a nyitragerencséri öregfiúkat az almádi öregfiúk meghívták
egy baráti focimeccsre, ahol az almádiak 3:0-ra nyertek. A BSE Öregfiúk
vendéglátása után barátaink a borfesztivál forgatagában feledték vereségüket.
Jókedvvel tértek haza. Az almádiakat októberben várják otthonukba revansra.

Felber Gyula

Nyitragerencsériek Almádiban

Tud róla, hogy…
...az iskolakezdéshez gyermekei után támogatást kaphat a helyi önkormányzattól,

illetve a munkahelyén? Részletekrõl érdeklõdjön a Balatonalmádi Polgármesteri
Hivatal igazgatási osztályán és a munkahelyi vezetõjénél.

Az információs szolgálat munkarendje: hétfõn és pénteken 8-12 óráig, kedden és
csütörtökön 12-16 óráig, szerdán 14-18 óráig. Munkatársaink személyesen
(Balatonalmádi, Ady E. u. 2.), telefonon (88/430-274), és e-mailben (csaladsegitobal-
madi@merill.hu) készségesen állnak a lakosság rendelkezésére. M.V.J.
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A 2005. évi Almádi Borfesztivál alkalmából kertbarát köreink borversenyt rendeztek,
melyre 40 bormintát hozott a tagság. A verseny augusztus 18-án volt. Az eredmények
az alábbiak. Nagyarany oklevél 1 (A), arany oklevél 5 (A), ezüst oklevél 25 (E), bronz-
oklevél 4 (B), oklevél 4 (O).

Pontszám:
1. Sebestyén István Chardonnay 19,2 (A)
2. Ripóczi István Olaszrizling 18,64 (A)
3. Dr. Gulyás Tibor Olaszrizling 18,74 (A)
4. Mester Csiki Ferenc Olaszrizling 18,64 (A)
5. Kis József Cuvié 18,76 (A)
6. Kis József Tramini 18,68 (A)
7. Nagy József Rizling Barique 18,3 (E)
8. Nagy József Olasz Rizling 18,2 (E)
9. Farkas István Vegyes-fehér 18,4 (E)

10. Kiss Béla Vegyes-fehér 17,77 (E)
11. Magasmarti Ferenc Olasz Rizling 18,2 (E)
12. Horváth Lajos Olasz Rizling 17,72 (E)
13. Szatmári Árpád Olasz Rizling 18,24 (E)
14. Takács Gyula Vegyes-fehér 17,62 (E)
15. Mester Csiki Ferenc Olasz Rizling 17,96 (E)
16. Nagy Lajos Olasz Rizling 17,56 (E)
17. Demeter András Olasz Rizling 17,56 (E)
18. Horváth József Olasz Rizling 18,2 (E)
19. Leffler Endre Olasz Rizling 17,56 (E)
20. Szemes Béla Olasz Rizling 17,98 (E)
21. Dr. Gulyás Tibor Olasz Rizling 17,5 (E)
22. Linczmajer Róbert Olasz Rizling
23. Sóskuti József Rosé 17,94 (E)
24. Sóskuti József Rizling 17,64 (E)
25. Nagy Lajos Leányka 18,26 (E)
26. Sebestyén István Király leányka 17,92 (E)
27. Tóth Zoltán Olaszrizling 18,22 (E)
28. Gyõri Miklós Kékfrankos Rosé 17,7 (E)
29. Kis József Rizling 18,28 (E)
30. Szatmári Árpád Cserszegi fûszeres 16,62 (E)
31. Leffler Endre Rizlingszilváni 17,79 (E)
32. Leffler Endre Narancsízû 17,16 (E)
33. Závoda Katalin Olaszrizling 16,36 (B)
34. Lincmajer Róbert Olaszrizling 16,52 (B)
35. Szemes János Vegyes-fehér 16,72 (B)
36. Horváth József Zweigelt 17,3 (B)
37. Lincmajer Róbert Olaszrizling 16,28 (O)
38. Lincmajer Róbert Savignon Blank 16, (O)
39. Essõ Ferenc Vegyes-vörös 17,42 (O)
40. Demeter András Oportó 16,52 (O)

A vörösberényi „Fábián József” kertbarátkör
2005. II. félévi mûsora

Szeptember 5, 19 óra: évadnyitó közgyûlés, szüreti felvonulás megb. Ea.: Horvát  J., Varjas Z.
Szeptember 19, 19 óra: szüret, borkészítés. Ea.: Árkovics J.
Október 3, 19 óra: veszettség elleni védekezés. Ea.: Dr. Glázer I.
Október 15, 16 óra: Közgyûlés „Kertbarátkörünk 40 éves”. Szervezõ: Horváth József
Október 17. 19 óra: fényterápia, légterápia, mágnesterápia. Ea.: Mészelyné Font É.
November 7, 18 óra: növényeink téli gondozása. Ea.: Takács F.
November 19, 19 óra: hagyományörzõ kertbarátbál. Szervezõk: Bucsku P-né, Zabó Gy.
November 21, 18 óra: Az új bor kezelése-borhibák. Ea.: Floidl Imre
December 05, 18 óra: kisgazdaságok az EU-ban. Ea.: Szentesi I.
December 19, 17 óra: ünnepi közgyûlés, karácsonyi elõzetes. Szerv.: Bugovics E., Horváth J.
Bõvebb információ: 06 20/236-7867. 

Horváth József elnök
Kertbarátköreink tagjainak és minden olvasónknak az õszi betakarítási munkákhoz
nagyon jó idõt, bõ termést és jó egészséget kívánok! Durst László

A kertbarát körök életébõl
Adótanácsadó

A munkáltató, a bér kifizetõje által adómentesen
nyújtható iskolakezdési támogatásról

A személyi jövedelemadóról szóló törvény 2005. január 1-jétõl hatályos módosítása
szerint 15 ezer forintról 17 ezer forintra nõtt a munkáltató, a bér kifizetõje által adó-
mentesen adható iskolakezdési támogatás összeghatára és 30 nappal meghosszabbodott
az az idõszak is, amely alatt ez a juttatás nyújtható. Az adómentességet biztosító törvényi
feltételeket – az aktualitásra tekintettel – az alábbiakban ismertetjük.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja
törvény) 1. számú mellékletének 8.30 pontja értelmében a munkáltató, a bér kifizetõje a
tanévkezdéssel járó terhek enyhítése érdekében természetbeni juttatásként adómentes isko-
lakezdési támogatást nyújthat dolgozóinak a törvényben rögzített feltételek megvalósulása
esetén. Más kifizetõ – például szakszervezet – csak adófizetési kötelezettség mellett nyújthat
ilyen célra támogatást a juttatás formájától függetlenül.

A támogatásban a gyermek, tanuló részesülhet családi pótlékra jogosult szülõje vagy
a vele közös háztartásban élõ házastársa útján. Gyermeknek az általános iskolai tanul-
mányait az adott tanévben megkezdõ gyermeket, tanulónak pedig az általános vagy
középiskolában tanulmányokat folytató fiatalt kell tekinteni. Az iskolakezdési támogatás
adómentességének ugyanakkor nem feltétele, hogy a családi pótlékot ténylegesen is a
munkavállaló részére folyósítsák, elegendõ, ha arra a törvényi szabályok szerint
egyébként jogosult lenne. Élettársi kapcsolatban élõ magánszemély számára a juttatás
csak akkor adható adómentesen, ha a vonatkozó szabályok szerint õ maga is jogosult a
családi pótlékra, azaz a gyermek közös.

A juttatás akkor adómentes, ha annak a szülõ vagy házastársa útján nyújtott mértéke nem
haladja meg gyermekenként az évi 17 ezer forintot. A juttatásban a gyermek, tanuló mind-
két szülõ (vagy a vele közös háztartásban élõ házastárs) útján részesülhet akkor is, ha az
érintett magánszemélyek azonos munkáltatónál dolgoznak. 

A támogatás adómentesen a tanév elsõ napját megelõzõ és követõ 60 napon belül
adható. 2005-ben ez a július 2–október 31. közötti idõszakot jelenti, beleértve az idõszak
elsõ és utolsó napját is.

A munkáltató, a bér kifizetõje a támogatást három formában nyújthatja:
• tárgyi formában tankönyv, taneszköz, ruházat juttatásával;
• ezen termékek vásárlásáról a munkáltató, illetve a bér kifizetõje nevére szóló szám-

la ellenértékének megtérítése formájában (A juttatás ebben az esetben akkor való-
sul meg, ha a szülõ az említett idõszakban megvásárolja a kedvezményezett körbe
tartozó javakat és az errõl szóló számlát munkáltatójának leadja. Az adómenteség
szempontjából annak nincs jelentõsége, hogy a számla ellenértékét a munkáltató a
jelzett idõszakon belül vagy azon kívül téríti-e meg);

• kizárólag az említett javak vásárlására jogosító utalvány formájában. (Ebben az
esetben nem szükséges a munkáltató nevére szóló készpénzfizetési számla kiál-
lítása, a törvényi adómentességi feltétel teljesítéséhez elegendõ az utalványt for-
galmazó társaság számlája.)

A taneszköz fogalmának meghatározását nem tartalmazza a törvény, erre az egyéb-
ként használatos kereskedelmi vámtarifa sem ad útmutatást. Ezért általánosságban
taneszköznek tekinthetõ minden olyan tartós vagy gyorsan elhasználódó tárgy, eszköz,
amely a tanuláshoz általában szükséges. Ilyen például a füzet, rajzlap, ceruza, toll, fes-
ték. Ruházaton bármilyen iskolában hordható ruhanemût kell érteni, mint például
nadrág, szoknya, ing, póló, blúz, cipõ, kabát, tornacipõ, tornaruha, stb. Tankönyvnek az
a közoktatásban használt tankönyv minõsül, amely szerepel az adott tanévre érvényes
tankönyvjegyzékben. A segédkönyvek, a tanulási segédletek és a tanári kézikönyvek
nem tartoznak ide.

A munkáltatónak, a bér kifizetõjének az adómentes iskolakezdési támogatás
összegérõl magánszemélyenként nyilvántartást kell vezetnie, melynek tartalmaznia kell
a magánszemély adóazonosító jelét, valamint a magánszemély útján adómentes isko-
lakezdési támogatásban részesített gyermek(ek), tanuló(k) adóazonosító jelét (ennek
hiányában természetes azonosító adatait). A nyilvántartást nem kell az adóhatósághoz
eljuttatni, hanem az adó utólagos megállapításához való jog elévüléséig meg kell õrizni.

Az említett feltételeknek bármely okból nem megfelelõ módon vagy pénzben adott
támogatás a szülõ, illetve házastársa munkaviszonyból származó jövedelmének mi-
nõsül. Amennyiben a munkáltató, a bér kifizetõje a fentiekben ismertetett feltételeknek
egyébként megfelelõ módon, de az adómentes értékhatárt meghaladó mértékben nyújt
dolgozójának ezen a jogcímen támogatást, az adómentes mérték (17 ezer forint) feletti
részt kell az érintett magánszemély munkaviszonyból származó jövedelmének tekin-
teni. Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal

Nagy örömünkre szolgált, a pályázati támogatás (ICSSZEM) lehetõvé tette, hogy kis
szülõi hozzájárulással táborba vihettünk 27 serdülõkorú gyermeket. A Balatonalmádi
Szociális Alapszolgáltatási Központban izgalommal készültünk a július 25-tõl 30-ig
tartó hétre, hiszen kamaszokkal készültünk együtt tölteni ezt az idõt, kiknek túlnyomó
többsége nem példamutató magatartásával lopta be magát tanárai szívébe. A gyer-
mekekrõl kapott elõzetes ismereteink ellenére olyan gyermekcsapattal töltöttünk együtt
hat napot, akik csínytevéseik ellenére egymást elfogadó, szabályokat betartó közösség-
gé fejlõdtek, s belopták magukat a környékbeliek, s szállásadónk szívébe! Ezúton
köszönjük Briginek, Ádámnak, Vikinek, Vilinek, Péternek, Melindának, Beának,
Berninek, Imolának, Anettának, Józsikának, Orsinak, Ricsinek, Krisztinek, Ottiliának,
Petinek, Gergõnek, Balázsnak, Editnek, Tibinek, Olivérnek, Edinának, Józsinak,
Reninek, Gyõzõnek, Boginak és Péternek, hogy velünk töltöttek a nyári szünetbõl egy
hetet, s minden percben mosolyt csaltak arcunkra! Magatartásból ötösre vizsgáztatok!

Köszönjük nektek, s olvassátok élvezettel egy társatok írását táborunkról!
Fekete-Kertész Istvánné

Szászné Johanidesz Ibolya
Horváth Erzsébet

Július 25-én reggel a csapatunk útnak indult. 27 gyerek és 3 felnõtt vágott neki e
emlékezetes hat napnak.

Vonattal mentünk Vinyére, ahol egy csodaszép nagy udvarú házban szálltunk meg.
Egész héten rengeteget kirándultunk, hála Istennek az idõjárás is végig kedvezett
nekünk. Jártunk egy barlangban, a Pannonhalmi Fõapátságban, a Cuha patak „vízében”
és Fenyõfõn. Lovagoltunk, íjászkodtunk, fát faragtunk és „tanultunk”, miközben egész
idõ alatt rettentõen jól éreztük magunkat. Új dolgokat tudhattunk meg a madarásztól, a
vadásztól és a zenei bemutatót tartó bácsitól. Megismerkedtünk a környékbeli
túrautakkal, ám nem csak nappal, hanem éjjel is. Két éjszakai túra is belefért az egy
hétbe, ahol ellenõrizhettük, hogy vajon mennyire is vagyunk bátrak?

Rendszerint a reggelinket a szálláshelyünkön, az ebédet és a vacsorát pedig a Pokol
Csárda nevezetû étteremben fogyasztottuk el.  Szabad idõnkben kosárlabdáztunk, ping-
pongoztunk, vagy éppen fociztunk. Ám akadtak olyanok is, akik ilyenkor aludtak egy
picit, vagy pedig csak egy hûs helyen beszélgettek. 

Új barátságok kötõdtek, és úgy érzem, az idei tábor mindenki számára valóban felejt-
hetetlen marad! Takács Renáta, táborozó

Táboroztunk! Vinyei tábor
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Az Almádi Napok keretében megízlelhettük uniós csatlakozásunk napos oldalát. Német
testvérvárosunk, Eggenfelden küldöttsége Gottfried Anders vezetésével ugyanis gond
nélkül tudott magával hozni 2000 db zsemlét, 150 kg húskenyeret („Léberkéze”), 500 liter
limonádét, 1100 db uborkát, kecsapot, mustárt, és minden olyan eszközt, amely ezek szét-
osztásához szükségeltetik. Barátaink úgy döntöttek, hogy ellenszolgáltatás nélkül
megvendégelik a gyermekeket az Almádi Napokon. Menet közben kiderült, hogy ebbõl a
mennyiségbõl a felnõtteknek is jut porció, aminek igen nagy sikere volt. Délután 6 órától
késõ estig állták barátaink a sarat és nem maradt éhesen egyetlen száj sem, és a jófajta
limonádé is népszerû volt a rettentõ hõségben.

Garlbaschek Otti, Jager Irene, Jager Heinz, Lohe Georg, Helmut Lugeder barátaink
Gottfried vezényletével óriási munkát elvégezve ajándékozták meg immár sokadszor
városlakóinkat, bizonyítva, hogy a barátság nem ismer határokat. Danke schön!

Tavaly ilyentájt, mikor is városunk delegációja Eggenfeldenben járt azon okból, hogy
az õ kapcsolatuk Carcassonne francia városkával már harminc éves, bizony kirajzolód-
tak a magyar-francia barátság körvonalai is. Ennek a vége aztán az lett, hogy az Almádi
Napokon Alain Senesse vezetésével Carcassonne város balettkara elkápráztatta Almádi
közönségét azon mûsorral, amelyet csak néhányan láthattunk Eggenfeldenben. A balett
alapítója, Madam Maryse Pujol Senesse is itt volt, és a csuda vidám hangulatban is
õrködött, hogy az elõadások szakmailag kifogástalanok legyenek. A koerográfus Audrei
Senesse, aki maga nem csak megalkotja a táncokat, hanem magával ragadóan táncol is,
Almádiban is elvarázsolta a nézõsereget a minden nyelven érthetõ csodavilágban, a tánc
világában. Merci beaucoup!

Gondoljunk csak bele, vajon húsz évvel ezelõtt hány aláírás kellett volna ennek a
megvalósulásához, ha egyáltalán lehetséges lett volna? Szentesi István

az Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság alelnök

Eggenfeldeni vendégeink voltak
Augusztus vége. A nyaralók lassan indulnak hazafelé, az idõ játszik velünk, hol

szomorúbb, hol vidámabb arcát mutatja. Mintegy tükörként veri vissza hangulatin-
gadozásainkat, ami nálunk nagyban függ az ilyenkor szokásos „családi õrülettõl”, az
iskolára felkészüléstõl.

Az egyik oldala az, mikor hetekig bõszen számolsz, zaklatod a gyermekeket, ugyan
mondják már meg, mégis mi az, amire feltétlenül szükségük van szeptemberben, az
iskolában. A kódex jellegû lista láttán aztán jön a soros infarktusod. Az utolsó héten
végre összeáll a kép. Hosszas egyeztetõ tárgyalások, bevásárlóközpontok idegtépõ láto-
gatása után végre úgy érzed, most aztán minden megvan. A te gyermekeid olyan, de
olyan felkészülten mennek iskolába...! Csak a tankönyveket hagytad ki a költségvetés-
bõl. Végül azt is megoldod, s ezzel a dolog kézzelfogható oldala sínre kerül.

Talán gyermekeimnek és nekem is sokkal több szorongást, aggodalmat okoz a
beilleszkedés. Ez az, amire, mint szülõ, nem tudok direkt módon befolyást gyakorolni.
Ott van a nagylányom, aki már ismert osztálytársak közé megy újra az iskolapadba. Az
õ félelmei a „tudom-e tartani azt a szintet, hogy továbbtanulhassak” köré csoportosul-
nak. Vele a beszélgetések az egyensúlyról szólnak. Hogy igen is kell, hogy tanuljál, de
most vagy gyermek és most kell egy csomó olyan dolgot megélned, amit nagymama
korodban nem tudsz. Erõsítem a játékos kedvét és mélyen hallgatok arról, hogy én is
látom, micsoda õrült hajtásba lovaljuk bele õket a továbbtanulás reményében. 

Aztán a „kicsi” gyermek - az õ története: két év két iskola. Újra vált, noha épp most
van szüksége az állandóságra. Huszadszorra is átvesszük a „mi lesz, ha nem fogadnak
be” címû fejezetet. Elmondom, mint mindenkor, hogy rajta is múlik, hogy legyen nyitott
és barátságos, hogy kedves és érdeklõdõ. És mondom azt is, hogy egyszerre mindenki-
vel nem lehetünk jóban, sokfélék vagyunk, lesznek olyanok, akikkel jól érzi magát, s
olyanok is, akikkel nem. Fontos, hogy õszintén akarjon közéjük tartozni, s a dolgok ren-
dezõdni fognak. Õ úgy tesz, mintha megnyugodna, én sugárzom tovább az optimizmust.
És mindketten tudjuk, hogy a félelmek tovább dolgoznak majd, egészen addig az õsz végi
napig, amikor majd úgy jön haza az iskolából, hogy „képzeld anya, a MI osztályunk...”.

De addig még sok napsütés, borús felhõk és szelídebbek tolják egymást az égen és
lelkünkben is. Amíg el nem jön a biztonságot jelentõ állandóság otthonos õszi esõk
képében. Sz. J. I.

Gondolataim...

A 2005/2006. tanév októberében a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási
Központ fejlesztõ–felzárkóztató programot indít. Célja a nehezen tanuló, iskolai és
magatartászavart mutató tanulók szükség szerinti többoldalú segítése a tanulásban, a
tanulmányi elõmenetelt nehezítõ tényezõk hatásának csökkentésével. Elsõsorban
felzárkóztatásról és hiánypótlásról van szó, ami a tanuló heti órarendjéhez és készség-
beli, adottságbeli eltéréseihez igazodva segíti az ismeretelsajátítást, illetve a hiányok
pótlását. A program nem helyettesíti a gyermek számára esetleg szükséges pedagógiai
szakszolgáltatásokat!

Azoknak a tanköteles korú tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik erõfeszítéseik
ellenére jelentõsen alulteljesítenek az iskolában. Ha a tanuló átlagos képességû, de az
átlagosnál lényegesen gyengébb az eredménye, a tantervi minimumot egy vagy több
tárgyból nem tudja teljesíteni, vagy valamely területen átlagot meghaladó teljesítményre
képes, de tehetsége kibontásához nem biztosítottak számára a szükséges körülmények,
kérjük, jelentkezzen!

Érdeklõdni a 88/430–274 telefonszámon, vagy személyesen az intézményünkben,
Biró Zoltánnál, Vörösberény, Ady Endre u. 2. szám alatt lehet. BéZé

A tanulás elõsegítése a Balatonalmádi
Szociális Alapszolgáltatási Központban

Szeptember 7-én klub-nap, 17 órától: kártya, sakk, csocsó.
10-én szüreti felvonulás (közös rendezvény).
14-én klub-nap, 17: kártya, sakk, kötetlen beszélgetések.
21-én vezetõségi ülés, 16. Klub-nap, 17: kártya, sakk, beszélgetések.
22-én kirándulás Pápára, részvételi díj 800 Ft, indulás 7,30-kor a berényi

posta elõl, érkezés. kb. 20-kor. Befizetés a szerdai napokon 17 órától.
28-án 17 órakor elõadás az idõszerû tudnivalók, ea. Sajtos Ildikó. 

Zenés születésnapi rendezvény 17,30-tól (július, augusztus,
szeptemberi szülöttek) vacsorával. Részvételi díj: 600 Ft,
befizetés: minden szerdai napokon 17 órakor.

Október 5-én klub-nap, 16: kártya, sakk, stb.
12-én elõadás, 16 óra.

A vezetõség nevében: Boros Gyula

Vörösberényi Nyugdíjas Klub

Felhívás
Balatonalmádiban a PSZICHIÁTRIA szakrendelés és gondozás rendelési ideje megváltozott!
Helye változatlan: Balatonalmádi Baross G. u 32.
Rendel: Dr. Székely Miklós pszichiáter szakorvos. Tel. 88/ 430-047.
Rendelési idõ:    hétfõ szakrendelés 12,00-13,00 gondozás 13,00-18,00

kedd szakrendelés 8,00-10,00 gondozás 10,00-14,30
szerda szakrendelés 8,00-9,00 gondozás 9,00-14,30
csütörtök szakrendelés 8,00-9,00 gondozás 9,00-14,30
péntek szakrendelés 8,00-9,00 gondozás 9,00-13,00

Rendelés elõzetes idõpont egyeztetés alapján!
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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

APRÓHIRDETÉS
Ági Pedikûr új helyen, Budatava, Fûzfõi út 63., egész évben várja régi és

új vendégeit. Tf. 06/30/33-27-632. Ugyanitt fénymásolás h-sz-p.

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

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

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

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

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

(személygépkocsi, motorkerékpár, segédmotor-kerékpár)
2005. szeptember 21. (szerda) 17 óra

Foglalkozások: hetente háromszor az esti órákban
Iskolánk lehetõséget nyújt egyéni idõbeosztás szerinti

elméleti oktatásra a délelõtti és délutáni órákban egyaránt
Az elméleti tanfolyamok helye: az iskola kirendeltsége

Balatonalmádi, Jókai u. 7. (Ipartestület - Szolgáltatóház)
Forduljon hozzánk bizalommal!

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

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

2005. június végi átadással.
Érdeklõdni: 06/30-475-84-78 Ismertetõanyagot küldünk.

250.000,- Ft+ÁFA

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

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

BALATON KUPA
nemzetközi kutyakiállítás Balatonalmádiban

szeptember 11-én 9 órától a Sportpályán:
CACH cím kiadása, ügyességi versenyek, kisállat bemutató, kirakodóvásár.

Rendezõk: Magyar Ebtenyésztõ Szervezetek Szövetsége, 
Számfira Rendezvényszervezõ Iroda. Információ: 30/330-3840, 30/376-1793.


