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„Szár Berény”
Vörösberény régen Szárberény néven volt ismert. Az 1622-ben kelt oki

rat (szőlőlevél) szerint még a XVII. században is ez a XI. századi el
nevezés volt használatos. Az idézett, szőlő adás-vételről szóló okirat két 
szempontból is érdekes lehet számunkra. Az egyik, hogy az Újhegyet mint 
szőlőterületet említi, valamint ezen belül a Kató halála dűlőnévvel 
találkozunk. Az Újhegy ma is ismert földrajzi meghatározás, a település 
jelentős területének elnevezése Vörösbe
rény és Fűzfő között. A Kató halála 
dűlőnév nyilvánvalóan egy tragikus ese
ményre utal, ma már nem ismert helynév.
Az 1858. évi kataszteri felmérés felsorol
ja Vörösberény dűlőit, illetve elnevezé
süket, de Kató halála már nem szerepel 
közöttük.

A másik érdekesség a közel négyszáz 
éves okirat szövegezése és szófordulatai.
Érdemes figyelmesen elolvasni az eredeti 
szöveget, mert megtapasztalhatjuk, hogy a 
magyar nyelv mennyit változott az említett 
évszázadok alatt. Továbbá azt is, hogy az 
akkori írástudók szépen írtak. Megemlí
tendő még, hogy egyes betűk formája kü
lönbözik a maitól, a szövegkörnyezetben 
jól felismerhetők.

A szőlőlevél átirata:
Adjuk emlékezetül mindenkinek akiknek 

illik, hogy Vég György Szárberényben, a mi 
szabad és nemes földünkön és örökös jószá
gunkban (mely Veszprém vármegyében 
van) volt fölbecsülve, két hold parlag szőlőt 
50 pénzre az Új hegyen a mi engedel
münkből Basó Ambrusnak, a mi Ispá
nunknak idejében és Kis Máté bírósá
gában. Mely szőlő hivattatik Kató halálá
nak. Melynek keletről (Nap keletröl) Szalai 
Jakab a szomszédja, nyugatról (Nap 
enyészetről) Csizmasia Péter, délről Siroki 
Péter, fölszélről pedig az erdő. Mely szőlőt 
Vég György fölkap áltatta és megépíttette 
(telepítette?) egynéhány esztendeig szaba
don birtokolta. Most pedig néminemű szük
ségtől késztetve bocsátotta áruba a meg
nevezett két hold szőlőt Vég György. Mivel, 
hogy azért Hegedüs Istvánnak Veszprém
ben lakó, ő Fölsége gyalog renden való 
szolgája feleségének azelőtt Atyja után, úgy 
mint Mátyás István, Szentkirályszabadján 
lakó után, jussa volt ahhoz a szőlőhöz, nem 
akarta idegen kézre bocsátani, hanem a 
helységnek (hegyközségnek?) akaratából 
két ízben a mondott két hold szőlőért adót, 
amint azt a helység megbecsülte. 31 Ft-t.
Mely harmincegy forintot Vég György 
mindjárt az akkori berényi bíró Kis Máté 
házánál fölvett. És teljes adományát (becs
lés díját?) is megadta a helységnek régi 
szokás szerint, ilyen becsületes személyek 
előtt, úgymint Hőffi Mihály, Szabó János,
Mecséri Ambrus és Olasz Simon. Mi is

annak okáért adjuk a megnevezett szőlőt Hegedüs Istvánnak, feleségének 
Mátyás Katusnak, fiának Gyurkának és leányának Örzsébetnek, letteknek 
és leendőknek; sőt úgyis örökítjük megmásíthatatlanul.

Szárberény, 1622 április 25.
Schildmayer Ferenc

Okirat másolata



LEHET-E PRÓFÉTA?
Több mint 200 évvel ezelőtt vetette papírra a 

Vörösberénybe is ellátogató Csokonay Vitéz Mihály 
azt a szállóigévé lett kesergését, amelyet a méla 
Tempefőivel mondat ki:

„Az is bolond, aki poétává lesz Magyarországban!“ 
Az akkori megoldhatatlan nehézségek köszöntek 
vissza összezsugorodott hazánkban azóta is, 
valahányszor előadták darabját. Belehallotta persze 
ebbe minden magyar a maga bánatát, különösen az 
érzékenyebb művészek. Nekik még az a bibliai ere
detű szállóige is beugrott, amely szerint „Senki sem 
próféta a maga hazájában” és minden európai 
nyelvben majdnem ugyanebben a formában 
ismernek. Az eredetije a Bibliában viszont úgy író
dott, hogy „Nincsen próféta tisztesség nélkül, hanem 
csak az ő hazájában és házában”, ami egy kissé 
bonyolultabban fejezi ki a prófétaság mibenlétét. 
Megbecsülhetnek tehát valakit Olaszországban, 
Spanyolországban, miközben Magyarországon alig 
ismerik. Vegyünk példaként egy magyar fiatalem
bert, aki éppenséggel Budapesten születik, Vörös
berényben nevelkedik. Itt nevelkedik, mert családja 
idevalósi, Balatonfüreden jár gimnáziumba és rövid 
időn belül népi iparművész címet szerez. Bár az 
évkönyvek nem említik, hogy kies környékünkön 
valaha is túltermelési válság lett volna népi ipar
művészekben, mégis jobbnak tűnt Olaszországban 
szerencsét próbálni. Olaszországban, ahol az egy főre 
eső művészek és iparművészek száma feltűnően 
magas. Lássunk csodát: ott befogadták.

A történet Berzsenyi Balázsról szólt, aki Julius 
Cézárral ellentétben nem jött, hanem ment, látott és 
győzött. Az olaszok mindezt persze másként mesél
nék és az ő szempontjukból igazuk is van. Mielőtt 
még igazolnám Csokonay kortársának, Friedrich 
Schlegelnek, a német romantikus költőnek a 
meghatározását, ami szerint a történetíró hátrafelé 
fordított próféta, a múltból visszatérek a jelenbe és 
örömömet fejezem ki, hogy Berzsenyi Balázs ismét

közöttünk van. Nem csupán közöttünk van, hanem 
meg is szeretne ajándékozni bennünket. Makacs ter
mészet: minden megoldhatatlan nehézség ellenére 
olyan szobrot kíván felállítani, amelyet mindenki 
magáénak érezhet. Makacs azért is, mert mindenki 
szeme láttára szeretné elkészíteni és makacs azért is, 
mert még mindig meg van győződve arról, hogy a 
helyi vöröskőből is el tudja készíteni. Nem tehetek 
róla, de hiszek neki, mert már sikeresen megbirkózott 
a carrarai márvánnyal is, hiszek neki, mint ahogy 
Aquinoi Szent Tamás hitt a lehetetlenben. Hiszek 
azért is, mert számomra hiteles ember.

Berzsenyi Balázs szobrász és iparművész 16. 
századtól kezdve egészen a 19. századig készített 
műalkotások szakavatott restaurátora, aki a fal

freskótól az oltárképig, a faszobortól a mellékoltárig 
és a templomi szentélytől a teljes kápolnáig állított 
helyre pótolhatatlan kincseket. Tette mindezt 
Olaszországban, ahol igazán nem szűkölködnek 
műtörténészekben, szobrászokban és restauráto
rokban, sőt műértő közönségben sem. Ujjá
teremtette mindezt egy fiatal magyar művész, aki 
nem félt a kihívásoktól, és röpke tíz év alatt lett 
műterme, saját állandó kiállítása, miközben fél 
Európa hívta és várta különböző kiállításokra. Ő 
pedig Balatonalmádiba jött és hozta magával a ge
novai művészbarátait, illetve meghívta magukhoz 
azokat a magyar művészeket, akik már itthon is 
„prófétagyanúsak”.

Olaszországban Camoglitól Genován át Teuladáig 
emléktáblák és márványszobrok garmadáját készí
tette el, amelyek vagy a kikötőkben, polgármesteri 
hivatalokban, kastély-múzeumokban vagy a főte
reken hirdetik egy magyar szobrász megbecsülését. 
Madridban a kereskedelmi központ szökőkútja, 
Camogliban a püspöki trónszék és Teuladában az 
olasz föld márványból való megörökítésére kérték 
fel.

Művei itthon már körülveszik Balatonalmádit, 
hiszen Pécselyen II. világháborús emlékmű, Vesz
prémben kopjafa, Szentkirályszabadján emlékfa, 
Balatonarácson bazalt alkotás, Balatonfüreden pedig 
kőszobor tanúskodik tehetségéről. Engedjük meg, 
hogy otthon lehessen végre itthon, és nálunk is egy 
kőszobrot állíthasson fel 2006-ban! Berzsenyi Balázs 
nem csupán megengedi, hanem kéri, hogy a műértő 
balatonalmádi polgárok és egy kuratórium válassza ki 
emlékműtervei közül azt, amelyik legközelebb áll a 
szívünkhöz. Ugyanez a kuratórium segíti majd min
dezt megvalósítani dacára minden nehézségnek.

Berzsenyi Balázst Olaszországban, a válogatott 
műalkotások Eldorádójában, már befogadták. 
Vajon lehet-e próféta Balatonalmádiban a Bocskay 
téren is? Czuczor Sándor

Wossala György kitüntetése
Az idén 85 éves Vitézi Rend jubileumi arany érdemkeresztjét nyerte el Wossala 

György, a Balaton Szálló tulajdonosa, világhírű vitorlázónk -  közölte lapunkkal 
Tolner István, a rend Veszprém megyei székkapitánya. A kitüntetést Várhelyi 
Andrásnak, a Vitézi Rend főkapitányának előterjesztésére, a Vitézi Szék 
megerősítése alapján nyerte el városunk ismert személyisége.

Wossala Györgyöt, az Európai Vitorlás Szövetség elnökét, több nagy verseny 
győztesét a magyar színek és a magyar virtus képviseletéért, példamutató 
kitartásáért tüntette ki a Vitézi Rend -  olvasható az elismerés indoklásában. Az 
érdemkereszttel a közelmúltban Szilvásváradon, az első országos vitézi találkozón 
tüntették ki Wossalát. A Vitézi Rend főkapitánya megköszönte, hogy vitorlázóbaj
nokunknak köszönhetően jó néhányszor legelöl lenghetett a magyar zászló.

Olyan jeles férfiak társaságában szerepelt az elismerésre méltónak találtak 
között Wossala György, mint például Böjte Csaba ferences szerzetes, az erdélyi 
árva gyermekek dévai otthonteremtője, Demjén Ferenc zeneszerző, Gyurkovics 
Tibor Kossuth-díjas író, Harrach Péter, az Országgyűlés alelnöke, a 
Kereszténydemokrata Szövetség elnöke, Papp Lajos szívgyógyász, vagy a már 
elhunyt Bubik István színművész.

Köszönetnyilvánítás
A Balatonalmádi Focisuli Alapítvány az adó 1%-ból felajánlott 104.886 Ft támo
gatást sportszerek (labdák, mezek) vásárlására és útiköltségre fordította.
A gyermekek nevében ezúton is köszönjük a felajánlott segítséget!

Balatonalmádi Focisuli Alapítvány

A megye legnagyobb autósiskolája a 
TURBÓ GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ KFT
Veszprém Ibolya út 10-12. OKÉV: 02-0027-04

Személygépkocsi, motorkerékpár, segédmotor-kerékpár 
tanfolyamot indít a Györgyi Dénes Általános Iskolában 

Balatonalmádiban 
2005 október 18-án (kedden) 16 órakor

30% tandíj kedvezmény! Részletfizetési lehetőség! 
Diákoknak extra kedvezmény! Gépkocsi választási lehetőség. 

Egyéni időbeosztás szerinti elméleti oktatás. Türelmes oktatók. 
Jelentkezés: 06/88/ 564-070; 06/20/ 365-71-12; 06/30/ 644-57-94

Szüreti felvonulás

Fazekas 
Ferenc 

fénykép- 
felvételei a 
szeptember 

elején megtar
tott szüreti 

felvonuláson  
készültek.



Néhány sor 
a 35. hónapról 
a Városházán

2005. szeptember
A Györgyi Dénes Általános 
Iskolának megépítése óta nincs tor
naterme. A sportról szóló törvény és 
egy korm ányhatározat alapján a 
települési tornatermek építésére és 
üzem eltetésére újszerű megoldás 
lehetséges, a köz- és magánszféra 
partnerség, az ún. PPP modell, amely 
Európa több országában eredménye
sen valósít meg beruházásokat. Mára 
sikerült elérni, hogy városunk is 
szerepel a megyéből kiválasztott 
azon öt település között, amelyek a 
további előkészítő munkát foly
tathatják.

Jelenleg nincs, és sajnos a kö
zeljövőben sem várható, hogy céltá
mogatással vagy egyéb módon az 
állam a költségek 50%-át biztosítsa. 
Ilyen az önkorm ányzati rendszer 
első ciklusában volt először, és eddig 
utoljára.

Mi is az állam javaslatának, a PPP 
konstrukciónak a lényege?

- A magánszféra számára pályáza
tot írna ki a helyi önkormányzat egy 
16x30 m-es 8 m belmagasságú B 
kategóriás tornaterem megépítésére, 
és 15 éves üzemeltetésére. A befek
tető ajánlatáról és a partnerről a helyi 
önkormányzat dönt.

- A központi költségvetés magára 
vállalná 15 éves részletfizetéssel a 
beruházási ráfordítások 50%-án felül 
15 évig az üzemelési-működési költ
ségek 50%-át is, ill. ezek meg
fizetését a magánberuházó számára.

-15 év után a tornaterem az önkor
mányzat tulajdonába kerül.

Nem hivatalos ülésen tájékoztat
tam képviselőtársaim at a Nemzeti 
Sporthivatal által összeállított fel
tételekről. A testület egységes abban, 
hogy az iskolában szükség van a tor
nateremre, azt meg akarjuk építeni. 
A zonban aggályok fogalm azódtak 
meg a most egyetlen lehetségesnek 
tűnő, a közeljövőben megvalósítható 
és a város által is finanszírozható 
modell, a PPP-vel szemben.

A végleges döntés előtt alapos 
m érlegelés, széleskörű összefogás 
szükséges. A programot megküld
tem véleményezésre 8 gazdasági 
szakembernek, ugyanerre felkértem 
az intézmény vezetőjét is. Október 
folyamán elemző, értékelő konzultá
ciót tartunk majd.

A további előkészítés során számí
tok képviselőtársaim, külső bizottsá
gi tagjaink érdemi munkájára, segít
ségére. A város szám ára legjobb 
megoldáshoz innen is kérek m in
denkit, aki segíteni kíván és tud, 
jelezze felém.

Balatonalmádi, 2005. október 2.
Pandur Ferenc 

polgármester

Önkormányzati hírek
Ismét eltelt egy hónap a legutóbbi testületi ülés óta. Mint 
minden esetben, a kiküldött, majd négy sürgősségi indítvány
nyal kiegészített napirend elfogadása volt az első szavazás 
tárgya. Pandur Ferenc polgármester napirend előtt megem
lékezett az önkormányzatok létrehozásának 15. évfor
dulójáról. Méltatta a rendszerváltozás jelentőségét, hangsú
lyozván az első szabad és demokratikus választással létre
jött önkormányzatiságot.

Az elmúlt hónap eseményeit ismertette Pandur Ferenc 
polgármester. Ezt követően a városi kapitányság munkatár
sa, Ari András őrnagy számolt be a közbiztonság 
helyzetéről. Egyrészt kedvező változást említett, amennyi
ben az elmúlt év azonos időszakához képest 150 bűncse
lekménnyel kevesebb történt. Másrészt az ittas vezetés, 
mint közlekedési bűncselekmény 300%-kal emelkedett, 
ugyancsak ezen időszakot figyelembe véve. Képviselők 
részéről elhangzott észrevétel, hogy kevés „gyalogrendőrt” 
lehetett látni a nyár folyamán, pedig a rendőr közterületen 
való jelenléte kedvező hatással van a bűnözés vissza
szorítására. E napirend a szokásosnál hosszabbra nyúlt, a 
kérdések száma és az azokra adott válaszok következtében.

Elfogadta a testület Balatonalmádi Város Önkormányzata 
2005. évi költségvetési rendeletének módosítását, amelyet a
II. negyedév óta jelentkező központi támogatások, pályáza
tokon nyert, illetve nem nyert összegek változásai és a belső 
átcsoportosítások tettek szükségessé. A költségvetés 
főösszege 16.423 e/Ft-ra módosult.

Felülvizsgálatra került Balatonalmádi város környe
zetvédelmi programja, amely a környezetvédelem általános 
szabályait meghatározó rendeletek szellemében készült. A 
vonatkozó határozatban több téma szerepelt, mint operatív 
intézkedést igénylő feladat. A testület felkérte az illetékes

bizottság elnökét, hogy a módosított javaslatot dolgozza ki 
és terjessze jóváhagyásra a képviselő-testület elé. A testület 
módosította az egyes szociális ellátásokról szóló rendeletét, 
amelyet a törvényi előírások változásai tettek szükségessé.

A tizenöt pontból álló aktualitások közül a legfontosabb 
az volt, amelynek során városgondnoksági intézményt 
alapított a testület 2006. január 1-i hatállyal. A létrehozott 
költségvetési intézmény alaptevékenységei röviden a 
következők: parkfenntartás, köztisztasági feladatok teljes 
köre, telephely üzemeltetés, strandok üzemeltetése, temető 
fenntartása, stb. Az alapító okirat mindezeket részletesen 
meghatározza. Az intézmény részben önálló, részjogkörű 
költségvetési szerv lesz az alapító okirat alapján rögzítettek 
szerint. Továbbá elfogadásra került az intézmény 
vezetőjének személyére vonatkozó pályázati kiírás szövege. 
Meg kell jegyezni, hogy az elfogadást hosszas, részletekbe 
menő vita előzte meg, ami jelzi az ügy fontosságát.

Nem fogadta el a képviselő-testület a „Balatonalmádi 
város, településrendezési és építészeti-műszaki tervtanács” 
létrehozására vonatkozó előterjesztést. A Luther utca 8. 
számú ingatlan értékesítése tárgyában kiírt pályázatra négy 
ajánlat érkezett, amelyek közül csupán egy felelt meg a 
pályázati felhívásban megfogalmazott követelményeknek. 
Az érvényes pályázatot benyújtó pályázóval tárgyalást 
folytat az önkormányzat, ha ez nem lesz eredményes, akkor 
új pályázati kiírásra kerül sor. Az Ady Endre u 27. számú 
ingatlan elidegenítésére kiírt pályázat eredménnyel zárult, 
így a testület felhatalmazta a hivatalt a szükséges lépések 
megtételére.

A négy sürgősségi indítvány megtárgyalása után, végső 
napirendként, zárt ülésen kitüntetés adományozásról dön
tött a képviselő-testület. S. F.

15 éves a helyi önkormányzás
„... nem kisebb föladat egy alkotmánynak a reformja, mint annak eredeti 
megalkotása, aminthogy, amit helytelenül tanultunk meg, annak a kijavítása sem 
könnyebb, mint az első ízben való elsajátítás... ” Az ókor legjelentősebb filozó
fusának, a macedón világbirodalmat megteremtő Nagy Sándor tanítójának, 
Arisztotelésznek a gondolatait igazolják a térségünkben a XX. század végén 
lezajlott politikai változások. Hazánkban 1990-ben, a rendszerváltás lényeges 
részeként a helyi hatalom demokratikus átalakítása is megtörtént. Az önkor
mányzatok létrejötte a modern magyar történelem egyik legnagyobb fordulata.

15 éves a magyar önkormányzati rendszer. Az 1990. évi szabad, 
demokratikus önkormányzati választások utat nyitottak a települések lakosságá
nak a helyi képviseleti demokrácia kiteljesítésére, hogy választott képviselőiken 
keresztül saját kezükbe vegyék a közösségi ügyek intézését. Küzdelmes időszak 
után vagyunk. Az elmúlt 15 év a szabályrendszer, a gazdasági, pénzügyi, szemé
lyi feltételek megteremtésével és folyamatos átalakításával telt, állandó poli
tikai, szakmai és érdekképviseleti viták közepette. A települések jövője 
érdekében mostanra szükségessé és elkerülhetetlenné vált a közigazgatás 
reformja, melyet egyelőre a szakmai feladat eltérő politikai megközelítése 
megakadályoz. Ezzel folyamatosan nehezebb, lassan lehetetlen helyzetbe hozva 
az önkormányzatokat kötelező feladataik ellátásában.

A mindinkább súlyosabb probléma ellenére ma az önkormányzati rendszer a 
magyar demokrácia stabil pillére. Az önkormányzatok megtestesítik a helyi 
közhatalmat, és egyre színvonalasabban látják el közszolgálati feladataikat. A 
rendszerváltás hajnalán várossá lett településünk önkormányzata az eltelt 15 év 
alatt megszilárdult, változott és formálódott a központi szabályozások és a helyi 
törekvések egységében. A település korábbi és jelenlegi vezetőinek fő célja, 
hogy a kötelező feladatok ellátásán túl minél élhetőbb, minél otthonosabb, és 
komfortosabb életteret teremtsen polgárai számára.

Ahogy az elmúlt 15 év, úgy ez az ünnep is mindnyájunké eredményeivel, 
kudarcaival együtt. Az ünnep visszatekintésre ad alkalmat a közösen megtett 
útról: sikerekre és nehézségekre, a balatonalmádiak és a városhoz kötődők 
ténykedéseire, melyek nélkül nem érhettük volna el közös eredményeinket. Több 
évtizedes infrastrukturális lemaradást pótoltunk: teljes körű a város víz-, gáz-, 
telefonhálózata. A folyamatban lévő szennyvízcsatorna építéssel a csatorná
zottság eléri a 90%-ot. Új iskolát, kulturális központot építettünk, életre hívtuk 
zeneiskolánkat, a strandjaink felújításának felénél tartunk. Kialakítottuk hagyo
mányos rendezvényeinket, melyek többsége országos hírnévre tett szert. Életünk 
számos területén dolgoznak eredményesen civil közösségeink. Eddig nem jutott 
anyagi forrás útjaink és a csapadékvíz-elvezetés megoldására. A csökkenő gyer
meklétszám miatt jövőnk, valamint az intézményrendszer biztonságos és szín
vonalas működtetése érdekében két iskolánkat össze kellett vonni.

Megköszönöm a város korábbi vezetőinek, képviselő-testületeinek és jelen
legi képviselőtársaimnak, valamint az önkormányzat valamennyi dolgozójának, 
civil szervezeteinknek, egyházainknak, Balatonalmádi polgárainak önzetlen, 
elkötelezett munkáját.

Útravalóul ismét Arisztotelész gondolatait idézem, erőt, egészséget, mindenki 
részéről összefogást és Isten áldását kérve további munkánkhoz: „...a legboldogabb 
élet az egyes ember és általában a városállam számára is az, amely erényes cse
lekedetekben telik el, és amelyet egy erényes tetteket lehetővé tevő jólét támogat. ”

Pandur Ferenc 
polgármester

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom Balatonal

mádi összes civil szervezetének veze
tőjét Balatonalmádi város bűnmegelő
zési koncepciójának felülvizsgálati 
megbeszélésére. Az egyeztetést a helyi 
rendeletünk írja elő.

Minden további értesítés nélkül 
szíves megjelenésükre számítok.

A megbeszélés helyszíne: Balaton
almádi Város Polgármesteri Hivatalá
nak kisterme.

Időpontja: 2005. október 18., 16.00

óra. Balogh Csaba
az önkormányzat közbiztonságért is 

felelős bizottságának elnöke

Fogjunk össze!
A sikeres júniusi temető rendbeté

tel után szeretnénk folytatni ezt a ha
gyományt, így újra megszervezzük a 
vörösberényi temető takarítását!

Várom Önöket, MINDENKIT, 
(gyermekeket csak szülői felügyelet
tel), aki segíteni szeretne ebben a 
közös ügyben

2005. október 15-én, szombaton 
9 órára a vörösberényi temetőhöz,

hogy a magunkkal hozott eszkö
zökkel (kesztyűk, zsákok, stb.) újra 
tegyünk rendet és tüntessük el a 
szemetet halottaink sírjai mellől!

Kérjük a vállalkozókat és azokat, 
akik gépkocsival rendelkeznek, hogy 
nyújtsanak segítő kezet abban, hogy 
az összegyűjtött szemetet elszál
líthassuk!

Az akcióról bővebb információt a 
30/94-64-270-es telefonszámon 
kérhetnek!

Várom Önöket, én ott leszek!
Dr. Hoffmann Gyöngyi 

képviselő



Veszprémvármegye
Tárlat Füreden
Balatonfüreden, a Művész Kávéházban Láng Tibor és dr. Novogradecz Gábor fotóművész aktfotó 
kiállítását nyitotta meg a nyár végén Patka László, a Megyeház munkatársa.

Vágfalvi Ottó 80 éves
Füreden, a Kerek Templom altemplomában az idén 80 éves Végfalvi Ottó életmű-kiállítását Kuti 
Csaba, a megyei közgyűlés elnöke köszöntötte az augusztus végi megnyitón.

Kórházigazgató kitüntetése
Az Egészségügyi Minisztériumban rendezett ünnepségen Pusztai István alelnök vett részt, ahol dr. 
Rácz Jenő egészségügyi miniszter dr. Pákozdy Jánost, a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc 
Kórház-Rendelőintézet igazgatóját az egészségügyben végzett kimagasló munkájának elis
meréseként a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztjével tüntette ki.

Ughy-kiállítás Pápán
Pápán, a Somogyi Galériában Ughy István és fia Ughy Miklós festőművészek, valamint Diénes 
Attila szobrászművész kiállítását Patka László nyitotta meg.

Küldöttségünk Lengyelhonban
Veszprém megye önkormányzata ez év februárjában Tarnow várossal közös pályázatot nyújtott be a 
Visegrádi Alaphoz, melynek eredményeként 46 fős küldöttség utazhatott Lengyelországba a Kultúrák 
Találkozása 2005. című fesztiválra. Veszprém megyét az Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes, a Fláre 
Beás együttes, kézművesek, borászok, turisztikai információt nyújtó szakemberek képviselték. A 
küldöttséget Pusztai István alelnök vezette, aki megbeszélést folytatott Miceslaw Bien polgármester
rel az eddigi eredményes együttműködés jövőbeli folytatásáról. A tervek szerint a lengyel partner 
önkormányzat vezetője, 2005. október második felében Veszprém megyei látogatásra érkezik.

Megyei fölhívás az erdélyi gyermekekért 
Egy év itthon az otthoni jövőért!
Befogadó családokat, iskolákat, önkormányzatokat keresünk!
Az elmúlt időszakok esőzései, árvizei sok határon túli magyar család eddigi életének ered
ményében okoztak jóvátehetetlen károkat.
Önökkel együtt abban szeretnénk segíteni, hogy legalább a gyerekek tanévkezdése legyen biztosítható. 
Befogadó családokat keresünk, amelyek saját gyermekeik mellett egy-egy erdélyi kisfiú, kislány iskoláz
tatását is tudnák vállalni egy évre, iskolát, ahol a gyermekek a szeptembertől kezdődő tanévben helyet 
kaphatnának, és a családok, iskolák együttműködését településükön támogatni tudó önkormányzatokat. 
Jelentkezésüket várjuk a következő elérhetőségeken:
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 06-1-322-74-07
Veszprém Megyei Önkormányzat 06-88-545-011
Közösségi Kommunikációért Egyesület 06-20-3624-215
www.helyilapok.hu, Az első közösségi hírportál 06-20-97-96-790
Jelige: Erdélyi gyerekek

HIRDETMÉNY
Rókák és más vadon élő ragadozók veszettség elleni orális immunizálásáról
A Veszprém Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomás irányításával 
repülőgépes csalétek kiszórás történik Veszprém megye egész területén, valamint a 
Balaton partján kézi kihelyezés 2005. október 1-8. között.
Az Igazgató főállatorvos 2005. október 1-29. között ebzárlatot rendelt el és megtiltotta a 
sertésállomány kihajtását, legeltetését.
Ezen idő alatt az ebeket csak szájkosárral, pórázon vezetve lehet közterületen sétáltatni, 
vagy az ingatlanon belül kell tartani zárt kerítés mögött, annak hiányában megkötve.
A csalétekkel való érintkezésről, balesetről értesíteni kell a Veszprém Megyei Állategész
ségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomást (Tel.: 88/579-260) és a háziorvost!
A csalétekben elhelyezett oltóanyag élő, attenuált -  legyengített -  vírust tartalmaz, amely 
emberre, állatra ártalmatlan, veszélyt nem jelent.
Ellenőrzés céljából vizsgálati rókakilövés és mintagyűjtés 2005. nov. 18. és 2006. március
1. között a vakcinázott területen.
Kérjük az eb-tulajdonosok gondos odafigyelését!
Balatonalmádi, 2005. szeptember 23. Dr. Szűcs Sándor, jegyző

Tájékoztatás szja 1 % felhasználásáról
Az „Együtt-Egymásért” Nyílt Közalapítvány kuratóriuma nevében tájékoztatom tisztelt támo

gatóinkat, hogy a 2003. évben személyi jövedelemadójuk bevallásakor alapítványunk részére fela
jánlott -  18.716 Ft -  szja 1%-ot 2004. évben az alapító okiratunkban megfogalmazott céloknak 
megfelelően: Balatonalmádi városban élő ténylegesen rászorulók részére szociális segítség 
nyújtása érdekében használtuk fel. A hosszan elhúzódó tél miatt 12 családnak jutattunk hasított 
tűzifát 176 eFt értékben, 25 eFt-tal hozzájárultunk a nagycsaládosok és idősek karácsonyi ünnep
ségének megrendezéséhez, 3 fő részére nyújtottunk pénzbeli támogatást (áramdíj támogatás, 
beiskolázási segély, étkezési hozzájárulás formájában) összesen 46 eFt összegben.

Örömmel fogadtuk az APEH értesítését, hogy a 2004. évi személyi jövedelemadó bevallás alkal
mával jószándékú embertársaink ismét tettek felajánlásokat alapítványunk részére. A támogatás 
várható összege 6.543 Ft, amelyet szintén a céljainknak megfelelően kívánunk felhasználni. 
Köszönjük a szíves felajánlásokat, szerény anyagi lehetőségeink ellenére továbbra is megpróbálunk 
segíteni a rászorulókon, illetve az egyéb ellátási formákból valamilyen okból kimaradókon.

Azok számára, akiknek eddig nem volt tudomásuk alapítványunk létezéséről és támogatni kí
vánnak bennünket, közzé tesszük bankszámla számunkat, amelyre várjuk önkéntes adományaikat. 
OTP Balatonalmádi 11748083-20014146. Szegedi Józsefné, a kuratórium elnöke

Tájékoztatás szja 1% felhasználásáról
A Balatonalmádi Közbiztonsági Alapítvány kuratóriuma nevében tájékoztatom tisztelt támo

gatóinkat, hogy a 2003. évi személyi jövedelemadójuk bevallásakor alapítványunk részére felajánlott -  
81.352 Ft -  szja 1%-ot 2004. évben az alapító okiratunkban megfogalmazott céloknak megfelelően 
Balatonalmádi város közbiztonságának növelése érdekében használtuk fel: a rendőrkapitányság 
eszközeinek bővítésére, rendezvények, vetélkedők szervezési költségeire, baleset-megelőzési propa
ganda lebonyolítására fordítottuk.

Örömmel fogadtuk az APEH értesítését, hogy a 2004. évi személyi jövedelemadó bevallás alkalmával 
ismét jelentős számban tettek felajánlásokat alapítványunk részére. A támogatás várható összege 74.687 
Ft, amelyet szintén a céljainknak megfelelően kívánunk felhasználni. Köszönjük a szíves felajánlásokat, 
továbbra is az Önök érdekében, városunkért dolgozunk. Szemes János, a kuratórium elnöke

Láncfűrésszel a játékgépnek

Rendőrségi hírek
Szeptember hónapban több bűncselekmény 
történt, mint augusztusban. E rövid kijelentő 
mondat alapján is komoly következtetéseket 
lehetne levonni az elmúlt idényről, hiszen 
ilyen emberemlékezet óta nem volt. 
Elsősorban a vagyon elleni bűncselek
mények körében tapasztaltunk némi 
növekedést, de augusztus hónap alacsony 
számadatait a mostani időszaké meghaladja. 
A bűncselekmények elemzése során 
általában is, illetve a konkrét eseményhez 
kötődően, sok olyan jellemző adat merül fel, 
amely elősegítheti a hatékony rendőri fel

lépést, és a bűncselekmények megszakítása érdekében velünk 
együttműködő polgárőrök tevékenységének fő irányait is. Különösen a 
káptalanfüredi városrészben emelkedett meg a betöréses, illetve a besur
ranásos lopások száma. Jelentős rendőri erőket mozgattunk meg annak 
érdekében, hogy megakadályozzuk a további kedvezőtlen események 
kialakulását.

A nyaralók nagy többségéből a tulajdonosok augusztus végén eltávoz
tak, azonban több olyan, elsősorban külföldi tulajdonos maradt és maradni 
is fog október végéig, így az a sajátos helyzet állt elő, hogy egy-egy lakott 
nyaraló körzetében lakatlan ingatlanok maradtak. A bűnözők kihasználva 
azt, hogy a bentlakók időlegesen eltávoztak ügyes-bajos dolgaikat intézve, 
kihasználva továbbá azt is, hogy a környező nyaralókból nem kellett szem
tanúk jelenlétére számítaniuk, általában a hátsó ablakokon, ajtókon hatoltak 
be. Esetenként még az sem zavarta őket, hogy ha ezeket rács védte. Nagyon 
komoly értékek tűntek el. Volt olyan nyaraló, ahonnan meghaladta az 1 mil
lió forintot az elvitt tárgyak értéke. Sajnos azt is tapasztalnunk kellett, hogy 
minden figyelmeztetésünk ellenére is még mindig nagyon sok az olyan 
nyaralótulajdonos, aki elfelejti lezárni az ingatlant, hiszen csak néhány órára 
megy el. Nagy lehetőséget biztosítva ezzel a bűnözőknek, akik, mint tudjuk 
ezt nem is hagyják kihasználatlanul.

Két eseményt szeretnék Önöknek részletesebben is ismertetni. Ezek 
közül az első garázdaság, amely az egyik vendéglőben történt. Az 
elkövető a játékgép okozta veszteségén elkeseredve, illetve az elfo
gyasztott alkoholtól befolyásolva láncfűrésszel kettévágta a játékgépet. 
Majd, miután jól végezte dolgát, kért további két fröccsöt és így várta 
meg a kiérkező rendőröket.

A másik esemény építkezéshez kötődik, amelyből nagyon sok van 
jelenleg is a város területén. Még nem tudni, mi okból, de az egyik 
munkásra rászakadt a kiásott alap, aki a helyszínen életét vesztette. Az 
ezzel kapcsolatos vizsgálatnak több kérdésre is választ kell adnia első
sorban az alkalmazás és a munkavégzés körülményeire vonatkozóan.

Megkezdődött a szüretek, az őszi kerti munkák időszaka, ami újabb 
lehetőséget jelent a rosszban sántikálóknak, hiszen addig, amíg a család 
a kertben, a szőlőben dolgozik a nyaralók, s nem egyszer a gépkocsik is 
tárva-nyitva, nem kell különösebb kockázatot vállalniuk a bűnözőknek.

Több rendezvény is volt területünkön, amelyek az őszre, a szüretre 
vonatkoztak, így az egyik legnagyobb a helyi szüreti felvonulás, 
Ígéretünkhöz híven együttműködve ebben is a polgárőr egyesülettel, biz
tosítottuk ezt a szép hagyományos rendezvényt. Jó leírni, hogy ezúttal 
sikerült baleset és rendkívüli esemény nélkül lebonyolítani ezt a ren
dezvényt is, köszönhetően talán annak, hogy a menetben résztvevők 
mindegyikét előzetesen alkoholszondával ellenőrizték kollégáim.

Ez utóbbi gondolatnál maradva ismét csak szólnom kell az ittas jár
művezetéssel kapcsolatos gondjainkról. Az idei évben nagyon rossz 
irányban változott közlekedési morál. Az ittas vezetés elleni rendőri fel
lépés jelentős erőket köt le, amelyet fent kell tartanunk a jövőben is, 
mivel nemcsak az ittas vezetők száma, hanem az anyagi követ
kezményekkel járó, illetve a könnyű sérüléses balesetek adatai is mere
dek emelkedést mutatnak. A koccanásos baleseteink szinte megdup
lázódtak a tavalyi év adataihoz képest. Továbbra is aggasztó, hogy a 
személyi sérüléssel járó balesetek 30%-át ittasan követik el. Külön ki kell 
emelni az úgynevezett egy nyomon járó járműveket, a motorke
rékpárokat és a kerékpárokat. Minden második, súlyos sérüléssel járó 
baleset okozója, vagy sértettje e járműkategóriákból kerül ki, s majdnem 
40%-uk ittas a baleset bekövetkezésekor. Tennünk kell valamit, de ha 
pusztán rendőri eszközökkel kívánunk változtatni, reménytelen hely
zetbe kerülünk. Szükség van arra is, hogy a közúton közlekedők part
nernek tekintsék egymást, hiszen a balesetek elemzése azt is kimutatja, 
hogy soha ennyi agresszív, a szabályokat durván megszegő, s nyugodtan 
ki merem jelenteni, felelőtlen vezetővel nem találkoztunk. Talán, ha ezen 
lehetne változtatni, előbbre juthatnánk.

Megkezdődött a tanítás, s nekünk, illetve a polgárőröknek is leg
fontosabb feladatunk, hogy vigyázzunk a gyermekekre, Ok nehezebben 
állnak át a nyári szabadságról az iskolai kötöttségekre. Ez úton is 
szeretném külön megköszönni azoknak a polgárőröknek, akik reggel, 
iskolakezdés előtt, és délután a tanítás befejezését követően ott állnak a 
vörösberényi iskola környékén, segítve a gyermekek balesetmentes 
közlekedését. Úgy vélem, mindannyian köszönettel tartozunk Nekik 
ezért. Grúber Sándor r. alezredes

rendőrkapitány

http://www.helyilapok.hu


A Balaton napos oldala
Két napra indultunk csupán Vörösberénybe, 

szeptember második hetében, családi okokból. 
Balatoni nyaralásra nem vágytunk, hiszen az 
Alföldre inkább csak a kellemetlen balatoni jelen
ségek híre jutott el: zsúfoltak az utak, a strandokon 
nagy a tömeg, tolvajok garázdálkodnak; drágák a 
szállodák, az éttermek, ennyiért az Adrián is lehet 
nyaralni; becsapják a nyaralókat, udvariatlanok a 
kereskedők, a felszolgálók, stb. Ehhez járult még a 
hűvös, esős nyár. No meg az otthoni, „halaszthatat
lan” dolgok. A tervezett két napból egy hét lett. 
Íme az okok.

Tobruk
Ragyogó, késő nyári napfénnyel fogadott a tó, 

úgyhogy még az érkezés délutánján lesétáltunk a 
tobruki strandra, legalább napozni. A strand már 
bezárt. Úgy zárt be, hogy nyitva volt. Bárki lesétál
hatott a partra, használhatta a fürdő padjait, 
homokját, gyepét, s még egy vendéglátó egység is 
működött.

Vajon emlékeznek-e még az emberek a keskeny, 
mólószerű bejáróra, a szűk, nádastól ölelt strandra, 
a fából készült „kosárra”, amelyben a gyermekek 
fürödhettek, a pocsolyás, hínáros mederre? Tágas, 
kellemes vízpart, homokkal feltöltött, lankás me
der a kicsiknek, ápolt gyep, homokos labdatér, 
kiszolgáló épületek, bérelhető sporteszközök vál
tották fel az évtizedek során.

Ki is használták az emberek, főként a pihenni 
vágyók az ajándék-strandot. Idegnyugtató csend, 
barátságos hangulat, vitorlások a távolban, hattyúk 
a partközeiben. És váratlanul kellemes, kristály- 
tiszta víz. Idill. (A hullámokon ringatózva kajánul 
gondoltam „okos” „szakem bereinkre” , akik a 
Rábából, vagy Isten tudja, honnan akarták pótolni 
a Balaton vizét.) Estefelé, amikor a fák már 
beárnyékolták a strandot, éppen olyan tisztán 
hagyták a vendégek, mint amikor megérkeztek. És 
ez így ment egy héten át, mert a napfény, a víz, a 
levegő, a csend nem engedett haza bennünket. 
Kiderült, hogy a halaszthatatlannak vélt ügyeket 
egy-egy telefonnal halasztani lehet.

Vörösberény
Kellemes em lékek fűznek Vörösberényhez: 

gyerm ekkoriak és felnőtt koriak egyaránt, de 
utoljára régen jártam itt. Meglepett az a változás, 
amit a helyiek talán észre sem vesznek. Lenyű
gözően szép a felújított, átépített Magtár, valamint 
a (számomra) új iskola és liget együttese, különö
sen a kandeláberek fényében; a kivilágított temp
lom, az ugyancsak felújított kolostor, a régi erőd

templom. Hangulatosak az eldugott, kanyargós kis 
utcák, a gondozott kertek.

Almádi emberek
A délelőttöt a munkának szenteltük. Eredetileg 

úgy volt, hogy csak a görcsös, évek óta félredobott 
és felhalm ozódott fa vár hasogatásra, aztán 
kiderült, hogy a leszakadt redőny, eldugult csator
na, törött szerszámnyelek, m eglazult konyhai, 
fürdőszobai felszerelések is javításra várnak. 
Mindez egy olyan házban, ahol (a szintén javítás
ra szoruló) fejszén és kerti munkaeszközökön 
kívül nemigen akad más szerszám.

-  Béla szokott nekem segíteni, neki vannak szer
számai. Talán tőle lehetne kérni -  mondja a ház 
évek óta egyedül élő asszonya.

És Béla valóban segít. Nemcsak a kért szer
számokkal, hanem a redőnyjavításhoz, szer
számélezéshez várhatóan szükséges kisgépekkel, 
csavarokkal, csavarhúzókkal is ellát. De ő csak az 
első a sorban. Kézről kézre adnak a kereskedők, 
amikor vaséket, ácskapcsot, speciális csavart 
akarok vásárolni, de ők nem tartanak ilyet, vagy 
éppen kifogyott. A berényi gazdabolt vezetője a 
háztartási boltba irányít; a bolt eladója még az 
utcára is kikísér, hogy elmagyarázza, hol találom az 
építők boltját; ők a tüzépre küldenek. Minden van, 
de éket sehol nem lehet kapni. Ekkor látok meg egy 
szombaton is nyitva tartó autószervizt. Az ott dol
gozó fiatalember egy kovácsműhelybe irányít. 
Miután az zárva, készségesen levág egy darab 
laposvasat, hagyja, hogy éket köszörüljek belőle.

Később a kovácsmesterrel is megismerkedtem, 
miután a hatalmas fejsze (hétfőn, immár beékelve) 
megadta magát: egy újhold alakú darab kitört az 
éléből. 11 órakor vittem le új élet kovácsoltatni, 
délben már ismét nyélbe ütve vehettem a kezem
be. Közben megcsodálhattam azt a míves, ková
csoltvas keresztet, amely a temetőbe készül, s 
jóízűt beszélgettünk a mesterségek mestereiről.

De ugyanilyen készséggel magyarázta el a 
berényi vendéglős, miért nem tart ilyenkor májat 
vagy velőt, hogyan készül a steek; milyen fű
szerekkel ízesítette a (kiadós) görög ételt; elpana
szolta a gyér nyári forgalmat. Ízletes ételt kaptunk, 
kedves szavak kíséretében, elfogadható áron.

Hát ez volna az a hírhedt Balaton? Ezek azok a 
közönyös emberek? Vagy csak a váratlanul vissza
tért nyár aranyozta be a tájat -  és tette igazán 
emberivé az embereket? Nem tudom, de nagyon 
jó, hogy nekünk a Balaton napos oldala jutott.

Kutas Ferenc 
Szarvas

A káptalani Horváth-villa

Két csepp emberség
Amikor azt halljuk: Horváth villa (ház), a 

reformkori elegáns balatonfüredi (szentgyörgyi) 
Horváth Fülöp János villája ju t eszünkbe. 

Káptalanfüreden is van egy igen szerény Horváth- 

ház, melynek tulajdonosa Horváth János egyetemi 

professzor, esztéta, kritikus, irodalomtörténetíró, 
az MTA tagja volt. A professzor úr emberségével, 
szerénységével vált ismertté itt nálunk, iro 

dalomtörténet-íróként pedig az országban közis

mertté.
Anyám korú, nagyra becsült barátnőm az almá

di Öregparkban lévő MTA üdülőjében nyaralt fér
jével, aki szintén közismert irodalmár-nyelvész 

volt. Egyik nap meglátogatott Ilonka néni 

Káptalanban bennünket és kérte, mutassuk meg 
neki a Horváth professzor házát. Nem izgalmas 

zarándokhely, de neki igen fontos volt. Odaérve 

székely, református egyszerűséggel imára kulcsol

ta a kezét és áldotta a tanár úr nevét, emlékét. Majd, 
mintha imájához tartozna a magyarázat, így foly

tatta:

- Nagyon hideg tél volt, előadásra igyekeztem, 

az egyetem kapujában találkoztam a professzor 

úrral, aki tettetett nehezteléssel így szólt:

- M elege van a kisasszonynak, hogy ilyen 

hitvány kabátban van?

- Tanár úr, nekem csak ez a kabátom van.

- Akkor kérem, holnap jelentkezzék a tanul

mányi osztályon, rendkívüli ösztöndíjat kap, ve

gyen egy meleg kabátot.
Ilonka néni megtörölte a szemét, vissza-vissza

nézett az elhagyatott házra.

Horváth János professzor Ilonka nénitől, Ilonka 

néni tőlünk érdemelte ki az „egy csepp emberség” 

titulust. B. G.-né
(Káptalanfüred)

ALMÁDI NYÁRI 
FESZTIVÁL

A rendezvényt értékelő kérdőív 
eredményei

Balatonalmádi városa, a város közművelődési 
intézménye és az almádi civil szervezetek közös 
szervezésében idén első alkalommal nagyszabású 
nyári fesztivált rendeztek. Az Almádi Nyári Fesztivál 
magába foglalta a városban hosszú évek óta hagyo
mányossá vált eseményeket -  Péter-Pál napi 
vigadalom, V. Országos Fúvószenekari és Mazsorett 
Találkozó, Almádi Napok, Almádi Borfesztivál, 
Szüreti felvonulás -  s a Pannónia Kulturális Központ 
és Könyvtár az eddig üresen maradt hétvégéket 
megtöltötte rendezvényekkel.

Az Almádi Nyári Fesztivál 2005. június 3-án nyílt 
meg, s a nyár folyamán minden hétvégén különleges 
műsorral várta az érdeklődőket, egészen szeptember 11 - 
ig, a rendezvénysorozat zárónapjáig. Ez azt jelentette, 
hogy ezen a nyáron jóval több programmal vártuk az 
Almádiba látogatókat, így -  reményeink szerint -  min
den korosztály és érdeklődési kör megtalálhatta a magá
nak legmegfelelőbb szabadidős és szórakozási 
lehetőséget. S erről Önöket, a rendezvények látogatóit 
is megkérdezzük, készítettünk egy kérdőívet, amelyet a 
fesztivált záró programon, a Szüreti Hétvégén osztottuk 
szét a látogatók között. Felmérésünk nem reprezentatív, 
csupán az Önök véleményét kérte, megerősítve és 
segítve a kultúrában és a kultúráért dolgozók munkáját.

Az Almádi Nyári Fesztivállal kapcsolatos kérdő
ívet összesen közel 50 fő juttatta vissza az intéz
ménynek. A visszaküldők 57%-a Balatonalmádi la
kos, 43% pedig itt nyaraló volt. A rendezvénysorozat 
színvonalával kapcsolatos kérdésnél 15% szerint ma
gas színvonalú, értékes programsorozatot láthattak, 
65% szerint kellemes kikapcsolódást nyújtó rendez
vénysorozat volt az Almádi Nyári Fesztivál. 13% sze
rint közepes programok voltak, 7%-nak nem felelt 
meg, viszont senki nem gondolta gyengének és érték
telennek a fesztivált. 84% elégedett volt a programok 
mennyiségével, 9% szerint túl kevés, 7% szerint túl 
sok volt. Az idegenforgalomra 57% szerint semmilyen 
hatást nem gyakorolt a fesztivál, 39% szerint viszont 
pozitívan befolyásolta azt. 4% szerint az idegenforga
lom és a rendezvények között nincs összefüggés. A 
legnépszerűbbek az Almádi Borfesztivál (16%) és a 
Szüreti Hétvége (13%) voltak, őket követte a Péter Pál 
Napi Vigasságok (9%), az Almádi Napok (9%), az V. 
Országos Fúvószenekari és Mazsorett Találkozó (8%).

A kérdőívek kitöltők több megjegyzést is tettek a ren
dezvénnyel kapcsolatban, melyek megfontolandók 
mindenki számára, akik részt vettek a szervezésben. 
Még több gyermeknek szóló rendezvényen szeretnének 
jövőre részt venni, igénylik a sportot, illetve a könnyű
zenei, fiataloknak szóló szabadtéri hangversenyeket. 
Elsősorban humoros, vidám műsorokat látnának szí
vesen, de igény mutatkozott különleges stílusok, 
például a country-zene bemutatására is. A megje
gyzések többsége azonban pozitív, többek szerint a ren
dezvény látogatottságának jót tett a helyszínváltozás 
(például hogy az Almádi Napok helyszíne a Városháza 
tér helyett a Szent István Park lett).

Az azonban mindenképpen fontos, hogy a kérdő
ívet visszaküldök közül mindenki szeretne 2006-ban 
is részt venni az Almádi Nyári Fesztiválon.

Turupoli Nóra, Vincze Eszter 
Pannónia KKK

BERÉNYI ESTÉK ELŐADÁSSOROZAT

Szervező: VÖRÖSBERÉNYI POLGÁRI 
OLVASÓ KÖR

A szent korona tan és misztérium
CÍMMEL TART ELŐADÁST

Kocsis István 
alkotmánytörténelem író

A Vörösberényi Kultúrházban 
2005. október 13-án csütörtökön 18 órai kezdettel

Az előadás ingyenes. 
Adományokat tisztelettel elfogadunk.



Arad, 1849 októbere

Akik felett pálcát törtek
Az aradi vársáncon fonnyadt falevelet hajszolt a hűvösödő októberi szél. A nap 

bágyadtan sütött, nem tudott felmelegedni az ébredő világ
A vársáncon ékeskedő virágok csüggedten hajtották le a fejüket, fáztak, di

deregtek, akárcsak azok a rongyos, megtépett hadifoglyok, akik ott tipegtek-topog
tak e hűvös októberi reggelen az aradi vársánc oldalában. Szegény, megfáradt, 
megkínzott honvédek voltak. Bem apó öreg, nagybajuszú tüzérei! A piski csata 
hősei! Damjanich pirossapkásai! Tápióbicske, Isaszeg, Nagysalló, Buda látta őket 
emelt zászlóval rohanni a futó császári hadakra.

Fegyverek csörrentek.
Az aradi vársánc déli oldalában dragonyosok sorakoztak fel. Szabályos 

négyszögalakban felálltak, kisvártatva tizenhárom megbilincselt honvédtábor
nokot vezettek a négyszög közepére. Ó, hogy így kell viszontlátni a győztes csaták 
szemefényét, Damjanich tábornokot! Kiss Ernőt, s a többieket, akik utolsó pilla
natig hűséggel állottak Kossuth mellett a háromszínű zászlók alatt!

Csörrent a bilincs, s a tizenhárom hős tábornok emelt fővel állt meg a vérszom
jas császári hadbíró előtt.

Dob perdült, trombita harsant, amikor a hadbíró felolvasta a halálos ítéleteket. 
Minden elítélt nevének olvasása után egy pálcikát tört ketté, s a hősök hőseinek 
lába elé dobta.

Távolabb a magyar hadifoglyok is végighallgatták a szörnyű ítéleteket.
Amikor a tizenhárom tábornokot elvezették, Fronszek Sándor honvédőrnagy így 

szólt a mellette álló őrnagy baj társához:
-  Nem hagyhatjuk cserben tábornokainkat. Ha bátrak leszünk, megmenekül

hetnek a kötéltől, mi körülbelül hatszázan vagyunk, a börtönt meg csak egy zász
lóalj őrzi. Gyerekjáték lesz lefegyverezni őket, egyszerre támadunk rájuk. Fegy
vereik a puskatartókhoz vannak támasztva. Ha tervünk sikerül, két nap alatt elér
jük a határt, s vezéreink megmenekülnek. Ha balul üt ki a dolog, velük halunk!

Pár perc múlva már az egész tábor esküre emelte a kezét. Mindnyájan készek 
voltak meghalni Damjanichért s dicső tábornokaikért!

-  Esküszünk, esküszünk! -  mormolták, suttogták a szegény, rongyos honvédek.
Gyönyörű pillanat volt ez! Mintha a virágok is megértették volna szavukat,

felemelték szomorú fejüket. A nap megragyogtatta a sáncárok oldalát, amikor a 
honvédek kihúzták magukat, és készültek az utolsó rohamra...

Október ötödikének reggele volt ez. A szabadulás reménye még egyszer fel
csillant. Délutánra már sötét felhők takarták el a napot.

Estére már a remény utolsó szikrája is szertefoszlott. A várparancsnok meg
neszelt valamit. Dragonyosok szállták meg a várat, s október hatodikán, Haynau 
parancsára végrehajtották a császári pribékek a szörnyű gaztettet. Megölték a 
tizenhárom hős tábornokot.

Még aznap este a megtépett, rongyos honvédek szállásán Fronszek Sándor hon
védőrnagy egy gyűrött papírlapot húzott elő szakadt mundérja belső zsebéből. 
Damjanich pirossapkásai, a piski csata öreg, nagybajuszú népfölkelői odahúzódtak 
mellé, s amikor a tábor elcsendesedett, a honvédtiszt felvetette a fejét, s mint amikor 
első esküjét mormolta Kossuth zászlaja alatt, azon a hangon olvasni kezdett:

Aradi csillagok
Ezernyolcszáznegyvenkilenc 
Október hatodikát -  
Esküszünk, nem felejtjük el. 
Aradi domb, te szörnyű hely, 
Véres bitód és igád!

Szabadság virága hullott, 
Tizenhárom büszke fej,
Pernyés, üszögös gödörbe,
S termékenyítőn a földbe 
Omlott annyi hős kebel!

Haynau megparancsolta,
S a hóhér hogy sietett!
A hajnal még nem hasadott,
De már a sok hősi halott 
Ott hevert a domb megett!

Mily büszkén, mily emelt fővel 
Lépett elő Damjanich,
Nagy Sándor s a jó Török Ignác, 
A cigányhóhért nem szidták, 
Némák voltak ajkaik.

De tükör szép szemeikben 
Szivárványlott az égbolt, 
Benne száz véres csatának,
S a tündöklő szabadságnak, 
Tüzes csillaga lángolt.

Tükröződött benn a föld is,
Az Alföld, a városok,
Tisztára mosdva az ország, 
Szép fényes, mosolygós orcák 
S kalásszal dús holnapok.

Felkelt ágyából a nap is, 
Szemük szebb volt, lángolóbb, 
Virágok szívták be színét,
S tekintetük szertevitték 
A száguldó nagy folyók.

S míg magyar él, ti ragyogtok, 
Mind élő, egy sem halott! 
Dicső, nagy csatákról szóltok, 
Kiket hóhér ki nem oltott,
Ti aradi csillagok!

Amikor a vers utolsó sora is elhangzott, a szegény foglyok köpenyegük ujjával 
mind a szemüket törölgették. Pedig kemény, edzett legények voltak egy szálig! 
Hajnalig szótlanul virrasztottak, így búcsúztatták a dicső aradi tizenhármat.

(Komjáthy István mondagyűjteményéből.)

Mécs László

A mag el van vetve
Vethette kontár, szent, parázna, garázda, 
lehet lopott jószág az anya-barázda: 
nincsen apelláta, így rendelték el.
A mag el van vetve:
benne szökken föld s fény szerelme kalászba.

Tobzódhatnak rajta rabló, ádáz hadak, 
tiporják barmok, viharpaták, vadak: 
már nem kalmár-áru, kamrai valóság!
A mag el van vetve:
szent titokzatosság lett a rögök alatt.

Szent titokzatosság, csodakútnál mélyebb: 
csók zenével ébred csírabontó Élet.
Nem ronthatja börzék boszorkánykonyhája!
A mag el van vetve:
Valóságnál több lett, mert az Istené lett.

S mivel Istené lett, erők legfőbb szintje 
költözött beléje, bármilyen piczinke: 
átjárja a világ-teremtő szeretet!
A mag el van vetve:
Nem változtat létén csűr, telekkönyv, címke.

Rejti az Anyagból kenyérben emberré, 
oltáron Krisztussá istenülő vágyat, 
konkolyt, pipacs-lángot, pacsirta-nászágyat.

Átszellemült mosolyt ragyog a megáldott 
földanya, minthogyha ősvétek, ősátok 
s ezek okozta, a halál megszünne.
A mag el van vetve:
anyja mosolyogja a Magnifikátot.

Badacsonytomaj, 1958. nov. 3.
(A költő műve Váth János almádi hagyatékából.)

Egy új könyvről

Miért szép Balatonalmádi?
A fényképezőgép -  főleg álvánnyal -  sok 

embert kíváncsivá tesz. Sokan kérdezték 
meg, hogy mi célból fényképezek, kinek, 
vagy éppen hogy mit. Én ekkor elmondtam 
mindenkinek, hogy könyvet készítek 
Balatonalmádiról, amiben több száz fotó 
lesz, illetve 3 nyelven rövid érdekességek a 
város múltjából, jelenéből.

Na, ilyenkor kaptam „hideget-meleget” 
egyaránt. Volt, aki lelkesen megadta a 
telefonszámát, hogy mikor kész, 
feltétlenül szóljak, mert Ő imádja 
Almádit, szeretne magának és a rokonok
nak is, és nagyon örül, hogy Veszprém, 
Győr, Balatonfüred, Siófok után éppen 
Almádit választottam témául. Azonban 
volt olyan is, aki azt kérdezte, hogy

minek, meg hogy egyébként is, itt 
nincs semmi...

No, nekik akkor csak annyit 
tudtam mondani, hogy majd nézze 
meg a könyvet, ha megjelenik, mert 
én szóban nem is akarom és nem is 
tudom meggyőzni arról, miért szép 
Almádi, viszont képekben tudok 
majd mesélni.

Szóval mind a lelkes, mind a 
szkeptikus érdeklődőknek -  illetve 
mindenki másnak -  most ajánlanám, 
nézze át a könyvet, lássa az én sze
memmel Almádit! A könyvet meg
találják Almádiban a könyvárusító 
helyek, illetve Veszprém egyes 
könyvesboltjainak polcain.

Debreczeny Miklós

A kötet, amelyből lapunk néhány 
fényképfelvételt bemutat, az elmúlt 
hónapban látott napvilágot.



Hősi halottunk, Csiszár János

B erényiek  
Pesten

Szabó Lászlóról és társairól, köztük a felada
ta teljesítése közben, hazafelé meghalt, tehát hősi 
halottunknak tekinthető Csiszár Jánosról, a 
vörösberényiek élelmiszer-segélyét Pestre szál
lítókról a még köztünk élő almádi forra
dalmároktól hallhattunk. A Megyehegy olda
lában megbúvó otthonában beszélgettünk az 
egykori berényi vízimalom-tulajdonos fiával, 
Szabó Lászlóval a történtekről: a forradalomtól 
föllelkesedett berényi fiatalok halálos közúti 
balesettel végződő vállalkozásáról.

-Almádi '56-ban?... Annyi a szépséghibája, 
hogy berényi vagyok, Vörösberény 1956-ban 
önálló volt!

A pesti forradalmi megmozdulásokról a 
rádióból értesültek a berényiek is, általános volt 
a hevülés. Örvendeztünk, jó jel! Hogy valamit 
változtatni akar a nép. 24-én már mozgolódtak a 
berényiek, mindenki az utcán volt, beszélgettek. 
A hónap végén valaki kitalálta: vigyünk Pestre 
élelmet! Pécsi István pesti kommunista volt a 
tanácselnök, utálták a berényi parasztok.

Nagy a szegénység Pesten, hallottuk, gyűjtöt
tünk nekik! Fekete nevű sofőr, az almádi 4-es 
Mélyépítők, vagy a Bauxitkutató sofőrje hozta a 
teherautót, arra hordta a nép a húst, a kenyeret, a 
lisztet, a zsírt, a bort! Sok a sérült, a bort azoknak 
szántuk. A kórházban az orvosok elküldtek ben
nünket, megittuk.

Hányan voltunk? Tíz körül! Tuszka Kázmér -  
hivatalosan Toszkáni Kázmér a neve, de a 
berényiek Tuszkának hívták -, ő a legidősebb, 40 
körüli, kőbánya-tulajdonos volt. Ő volt a veze
tőnk. Tuszka, Németh Lajos, Koszorús László, 
Csiszár János, Szabó László... Mások nevében 
nem vagyok biztos. (Mond még egy nevet, de kér, 
ne írjuk le, hátha tagadni fogja az illető, mert hogy 
rosszul emlékszik.) Majdnem mindenki meg
sérült. Egy hétig voltunk a kórházban együtt, az ő 
nevüket ezért tudom ma is. Hazafelé autóbaleset 
ért bennünket.

Budapestre október végén -  28-án ? -  mentünk. 
Átéltük november 4-ét, körbezárták a várost, nem 
mertünk elindulni.

Az élelemmel a XI. kerületben a nemzetközi 
diákszálló udvarán álltunk meg, osztogattuk, vit
ték szatyorral a pestiek. Ott szálltunk meg. 
Nézelődtünk, ott voltunk a Sztálin-szobor ledön
tésénél, láttuk, ahogy a pesti gyerekek benzines 
palackot dobnak az orosz tankokra, az oroszok az 
agyonlőtt magyar fiúkat kirakatba tették... 
Csúnya dolgokat láttunk. A Móricz-körtéren, a 
Bartók (Béla út) körül tanyáztunk.

November 4-én sok páncélos mindenütt, 
lőnek, nem tanácsos kimenni. Pár napig vártunk, 
a kajánk fogyott. Haza kéne menni!

Elindultunk. Valahol Budaörs tájékán elénk 
került egy orosz különítmény. Megállítottak, mit 
akarunk, kik vagyunk, kérdezték. A parancsnok 
fölküldte katonáit a platóra, találtak egy szem 
lövedéket, talán géppisztoly-töltény volt. Emiatt 
feltételezte, hogy forradalmárok vagyunk! 
Egyikünk talán emléknek akarta hazavinni. 
Ideges lett, sorba állított bennünket, elővette a 
pisztolyát és az elsőnek a homlokára tette: egy
két perc, ha nem tűnünk el, lelő, mint a disznót! 
Az autót elveszik. Futottunk az erdőbe.

(Hazafelé tartva) Érd körül teherautót találtunk 
az országúton. Fölültünk, elindítottuk. Nem 
tudtuk, hogy rossz, azért hagyták ott, mert nem 
volt jó a kormánya. Az első kanyarban belehajtot
tunk az árokba, fölborultunk. Csiszárra ráesett a 
pótkerék. Nekem a könyököm, vállam tört el. 
Majdnem mindenki megsérült. Fehérvárra vonat- 
szerelvény vitt bennünket kórházba. Pár napig 
voltunk ott, Csiszár ott még élt, a mája leszakadt.

16 éves kisgyerek volt. Nem akartuk fölvenni 
a teherautóra, de fölszökött a kocsira! A vörös
berényi katolikus temetőben van eltemetve. (Az 
édesapja Fűzfőn volt munkás, ő pedig akkor 
végzett az általános iskolában -  egészíti ki 
Tolner István.)

Fehérvárról, vonattal, brigádban jöttünk 
haza. Kezdtünk el félni, mi lesz velünk! De nem 
jelentett föl bennünket senki, nagyobb ügyekkel 
voltak elfoglalva.

1956 AlmádibanA forradalom napjai

Almádiban ötvenhatban nem történt semmi! -  mondják a visszaem
lékezők, ha városunk múltja kerül szóba. S valóban, ha végighallgatjuk az 
idősebb helybélieket, megállapíthatjuk: Almádiban nem történt semmi... 
Semmi különleges 1956 októberében. Csak annyi, amennyi valamennyi 
hazai városban, faluban, tanyasoron, üdülőtelepen: a nép elzavarta a 
szovjet megszállókat kiszolgáló kommunistákat s mindenütt megválasztotta a maga érdekképviseletét, a helyi közösség alulról építkező hatalmi szervezeteit s mindentmegtett, hogy szabadon élhessen. Ez történt Balatonalmádiban is.Összeállításunkban Majbó Gábor, Tolner István, Szabó László s mások emlékei, valamint korabeliiratok segítségével igyekszünk rögzíteni, mi történt 49 évvel ezelőtt Almádiban (és persze Berényben).Úgy gondoltuk, azért van erre szükség, mert tudomásunk szerint az ötvenhatos Almádi események - az1956-os almádi forradalom - föltárására eddig nem történt kísérlet.S. M.

Jancsi, az '56-os pesti srác szobra 
Budapesten a Corvin közben.

Az almádi forradalom vezetője a visszaemlékezők szerint 
Birkus Hubert volt, akit a veszprémi megyei bíróság 1957. 
november 26-án két és fél év börtönre, három évi jogvesztésre 
s 500 forint értékű vagyonelkobzásra ítélt. A büntetést, ame
lyet „a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló 
szervezkedésben való tevékeny részvétel bűntette” miatt 
kapott, az elítélt leülte. A bírósági határozatot 1989-es törvény 
semmisítette meg -  azaz: Birkus Hubert (és annyi társa) ártat
lanul szenvedett. Mint Majbó Gábor mondja, az özvegy helyett 
ő kérte Birkus Hubert mentesítését és segített az asszonynak 
abban, hogy megkapja a férje után járó börtön utáni kártérítést.

A veszprémi tárgyalást -  testvére miatt érintettként és 
érdeklődőként -  végigülte Majbó Gábor. (Bátyja, Majbó Béla 
az almádi nemzetőrség egyik szervezője volt, ő hozta a 
fegyvert Jutasról és Győrből az almádi forradalmároknak, s 
hogy a megszállókat kiszolgáló kádárista ellenforradalom ter
rorbírósága ne ítélhesse el, nyugatra menekült. Amerikából a 
hetvenes évektől járt haza 2003-ban bekövetkezett haláláig.) 
Tiszteletbeli alpolgármesterünk 1991-ben beletekinthetett az 
ügy irataiba (amelyekről följegyzéseket készített), így ő tud a 
legtöbbet az almádi forradalmár peréről s a tárgyaláson az 
almádi eseményekről elhangzottakról. A pörben tett megál
lapításokat többnyire reálisnak ítéli Tolner István is, aki 1956- 
ban -  Majbó Gáborhoz hasonlóan -  nemzetőrünk volt.

A vádirat szerint Birkus Hubert (született 1929-ben Tatató
városban, 1956-ban almádi -  Kompolthy utcai -  lakos), aki 
Veszprémben a Nehézvegyipari Kutatóintézet laboránsaként 
dolgozott, ott volt az első megyeszékhelyi tüntetéseken. Sőt, 
mint Mészáros Gyula írja Forradalom és szabadságharc Vesz
prémben 1956 című könyvében: a NEVIKI munkástanácsának 
a tagja a szintén almádi Katona Emil vegyészmérnökkel 
együtt!

A vád súlyát növelte, hogy felrótták: az újabb szovjet táma
dás napján, november 4-én rakétapisztollyal jelzést adott a har
colni kész almádiaknak, hogy a Tanácsháza előtt gyülekez
zenek. Ő is szervezte azokat a csoportokat, amelyek elfoglalták 
őrhelyeiket, hogy fölvegyék a harcot a szovjet megszállókkal, 
s maga egy golyószóróval az oldalán az Óvári kilátóhoz vonult 
egy csapat élén. Végül a nemzetőrökből és harcolni kész más 
helybeliekből szerveződött csoportok föloszoltak, a fegyvert 
letették. (Hogy a vádból mennyi igaz, bizonyítja az a vissza
emlékezés, amelyet In memoriam Birkus Hubert címmel 
közlünk.)

Birkus Hubert a tárgyaláson elismerte, hogy mindazt 
megtette, amivel vádolták, de tagadta, hogy ezzel bűnt követett 
volna el -  emlékezik Majbó Gábor. Az ügyész terhelő tanúként 
Adolf Győzőt, Farkas Bélát, Joó Zoltánt, Megyeri Bélánét, 
Söjtöri Jánost, Szegedi Sándort, Tóth Antalt idézte meg a tár
gyalásra, (Adolf, Farkas, Joó kihallgatása valamiért elmaradt.) 
Az ügyészséget Molnár Béla és Péntek Károly képviselte.

Birkus Hubert október 27-én a délután három körüli vonat
tal érkezett haza Veszprémből Almádiba. A vele tartó dr. 
Katona Emillel fél hat tájban betért a Községházára, ahol vége 
felé tartott a gyűlés. Birkus Hubert fölszólalásában kifogásol
ta, hogy túl szűk körben választanák meg a forradalmi taná
csot, miközben például a veszprémi egyetemisták a város la
kossága előtt tartották meg a választást. Javasolta, hogy hang
szórókon tájékoztassák a falu lakóit a tanácsot megválasztó 
gyűlésről, hogy minél többen részt vehessenek azon. A köz
ségházi ülésre meghívottak többsége egyetértett Birkussal s a 
javaslat szellemében hoztak határozatot. A gyűlést vezető vb- 
elnök Megyeri Béláné fölkérte Birkus Hubertet, vezesse le az 
esti Panónia-beli választást.

A Pannóniában egy perces néma tiszteletadással kezdődött 
a tanácsválasztó gyűlés, amelyen körülbelül másfélezren vet

tek részt -  hangzott el a tárgyaláson, Tolner István ezt a szá
mot túlzónak tartja. Birkus Hubert - nyitányként - elszavalta a 
Szózat első versszakát, majd a tanácselnök asszony fölsorolta, 
kiket javasolnak a hozzá hasonlóan gondolkodók a forradalmi 
tanácsba. Az emberek fölháborodtak és követelték, hogy ta
nácstagjelöltként sem jöhessen számításba Megyeriné, vala
mint az iskolaigazgató, Kadosa János. Az elnökasszony ellen 
azt hozták föl, hogy részrehajló a lakásügyek intézésében: 
magának a legszebb lakást biztosította, másoknak vagy rossz 
lakást juttatott, vagy azt sem adott. Az iskola igazgatóját azzal 
vádolták az emberek, hogy durva a gyermekekkel, dr. Domány 
István volt rendőrtiszt pedig azt rótta föl neki, hogy miatta kel
lett tíz évig az ávó elől bujkálnia. Birkus Hubert az állásukból 
való elbocsátás helyett a vb-elnök és az iskolaigazgató fölfüg
gesztését javasolta. A gyűlés végül megválasztotta a forradal
mi tanácsot, amelynek a bíróság szerint 27, Tolner István sze
rint 24 tagja volt.

A következő napon (október 28-án) az új testület a Község
házán reggel kilenckor ült össze s megválasztotta a tisztség- 
viselőket. Farkas Béla lett a forradalmi tanács elnöke, helyet
tesnek pedig -  mivel betegeskedett a testület vezetője -  négy 
helyettest választottak. Az elnökhelyettesek: Adolf Győző, 
Birkus Hubert, dr. Katona Emil és dr. Rédei István (a 4. sz. 
Mélyépítők jogásza).

Birkus Hubert egyik első ténykedéseként egy küldöttséggel 
fölkereste a közeli Postás üdülőben székelő szovjet parancs
nokságot, s kérte a katonakórház vezetésének együttműkö
dését a forradalmi tanáccsal. A szovjetekkel az elkövetkező 
napokban semmi vitás ügye nem támadt Almádinak.

A forradalmi tanács a lakosság biztonsága, a köznyugalom 
érdekében létrehozta a nemzetőrséget, amelynek a bíróság 
tudomása szerint Adolf Győző, egykori honvédtiszt, a veszpré
mi ’56-ról szóló könyv szerint pedig Birkus Hubert lett a pa
rancsnoka. (Hogy milyen sikerrel tartották fönn a rendet a for
radalmárok, bizonyság rá az, amit Mészáros Gyula említ köny
vében: Lóránd Imre, a veszprémi napilap volt főszerkesztője, 
a megyei nemzeti forradalmi tanács volt elnöke fogva tartása 
idején készült vallomásában azt írta Almádiról, hogy „Ebben 
a községben az utolsó időkig mintaszerű állapotok uralkodtak 
a közrendet illetően”.) Farkas Béla és Majbó Béla a nemzet
őrök fölfegyverzésére Veszprémbe utazott; összetalálkoztak 
Birkus Huberttal, s mivel a forradalmi tanács elnöke rosszul 
érezte magát, megkérte Birkust, hogy helyette, Majbóval men
jen Jutasra, s a neki átadott igazolással vételezze föl a fegyvert. 
A jutasi kaszárnyában először megtagadták a fegyverek átadá
sát, de Majbó Béla honvédtiszt barátja segítségével megkap
ták az almádi nemzetőrség számára a fegyvereket. Negyven 
puskát, két géppisztolyt, egy golyószórót s egy láda lőszert 
szállíthattak Almádiba a Községházára.

Október és november fordulóján Majbó Béla és Birkus Hu
bert Győrben járt, ám az ottani forradalmi tanács (a Dunántúli 
Forradalmi Tanács?) ülésén -  megbízólevél hiányában -  nem 
vehettek részt, csak hangszórón követhették figyelemmel az 
eseményeket. A bírósági tárgyaláson, szerencsére, senki sem 
hozta elő, hogy a két almádi forradalmár Győrből is hozott 
fegyvereket a Balaton-partra (amiről a mai emlékezők tudnak).

November 1-én, Mindenszentek és halottak napja alkal
mából az 1914-1918-as Hősi emlékműnél tartott ünnepséget 
községünk ifjúsága, itt szavalta el Birkus Hubert Sajó Sándor 
Magyar ének 1919-ben című költeményét. Birkus utasítására 
ismertették a község lakóival, hangszórón, a forradalmi hata
lom rendeleteit, köztük azt is, hogy megszűnt a gyűlölt beszol
gáltatás. November 2-án Birkust a megyeszékhelyen beválasz
tották a veszprémi járás forradalmi tanácsába. November 3-án 
(írja Mészáros Gyula) a már háborúra készülő repülőtéri rusz



kik a Megyehegyen az almádi vasútállomásról Szent
királyszabadja felé gyaloglókat fognak el s a reptérre viszik 
őket, hogy fogságukból csak a Veszprém ellen másnap 
kezdődő általános támadás sikere után szabadulhassanak. 
(Szerencsénkre a veszprémi Séd-partra „Eta Szuez?”-zal 
beköszönő, pálinkaszagú, megvadult, gyilkoló-pusztító 
vöröskatonák a Remete-patak s a Berényi-Séd partján 
fekvő Almádit és Vörösberényt elkerülték.)

1956 novemberének első vasárnapján, 4-én a fél ország 
ágyúdörgésre ébredt. Almádiba-Berénybe is elhallatszott a 
veszprémi csata zaja. Birkus Hubert, értesülvén a fejlemé
nyekről, a Községházára ment, rakétát lőtt az égbe, hogy 
riassza bajtársait. A veszprémi bíróságon elhangzott állítás 
szerint a nemzetőrök fölfegyverkeztek, egy csapat fölment 
az Óvári kilátóba, ahol őrséget hagytak maguk után. 
Délután nemzetőreink a rendőrségen leadták a fegyve
reiket.

Az almádi forradalmárok fegyverkészlete akkor már 
másfélszáz puskából, vagy húsz géppisztolyból s három 
vagy négy golyószóróból állt -  legalábbis a bíróság szerint. 
Mindamellett nemzetőreink tudhatták, mindez nem lett 
volna elegendő a tankkal, repülővel, ágyúval támadó szov
jet betolakodók ellen. Arról nem beszélve, hogy Tolner 
István, volt nemzetőr emlékezete szerint kb. negyven 
fegyverük volt az almádiaknak -  a puska mellett a golyó
szóró és a géppisztoly viszont igaz, ezekből is jutott Al
mádiba a nemzetőröknek. Másfélszáz legföljebb a vörös
berényi nemzetőrök fegyvereivel együtt lehetett, mondja.

Az almádi forradalmárokat a fölkelés leverése után a 
környék többi hőseivel együtt Kenesére, a Honvéd üdülő
ből erre az időre berendezett pufajkás verőhelyre hurcol
ták, s válogatott kegyetlenséggel kínozták, ütötték, a téli 
Balatonba állították őket (a kenesei pufajkás jegyzőkönyv 
január 4-i keltezésű)... Egy kis kijózanodásra? Némely hír
hedt kenesei verőlegény nevét máig emlegetik az idősebb 
almádiak. (Hogy ennek nyomós oka lehet, bizonyság rá 
Mészáros Gyula könyve, amely „kenesei Halálbrigád”-ot 
említ.)

A Dr. Borbáth András megyei bírósági bíró által aláírt 
ítélet indoklásának egyik érdekessége, hogy míg enyhítő 
körülménynek vette a bíróság a vádlott büntetlen előéletét, 
súlyosbító körülményt nem talált. Pedig pontosan fogalma
zott a bíró, amikor kifejtette: Birkus az első, községházi föl
lépésével megakadályozta, hogy a bukott hatalom szempon
tjából megbízható helybeliekkel töltsék meg a „forradalmi 
tanács”-ot. Ezzel kicsúszott a rákosisták kezéből a vezetés, s 
„megbízhatatlanok” vették át az irányítást Almádiban. 
Tegyük hozzá, akár az egész országban: a nép a maga kezébe 
vette sora irányítását. S tette ezt mindaddig, míg engedték: 
november 4-ig.

Mészáros Gyula írja a veszprémi forradalomról szóló 
könyvében: „Kádár már 26-án... utasítást ad a megyei párt- 
bizottságoknak..., hogy épüljenek be az újonnan szervező
dő forradalmi bizottságokba... Sebestyén Ferenc Veszprém 
megyei MDP első titkár valamint... munkatársai még a 
délelőtt folyamán intézkedtek is a megyében lévő Járási 
Pártbizottságoknál, hogy az alakuló forradalmi szerveze
tekbe a járások területén is épüljenek be...” Az aknamun
ka, mint láttuk, Almádiban lelepleződött. A községházi 
„választás” (hogy a régi vezetés magát választassa meg 
„forradalmi bizottság”-nak) megakadályozása lehetett a 
bíróság, illetve a bíróságot irányítók szemében Birkus 
Hubert legnagyobb bűne -  azaz legforradalmibb tette.

Majbó Gábor egyik további emléke a várbeli tárgyalás
ról: szünetben a mosdóban összetalálkozott az egyik bíró
val, akit jól ismert. A „szakember” megjegyezte: -  Jól eláz

tattuk a bátyját! -  
Mire Gábor bá
tyánk mi mást vá
laszolhatott:
Szerencsére ő 
már messzire jár!

Valóban sze
rencséje volt (az 
’56-ban 34 éves)
Majbó Bélának, a 
n e m z e t ő r s é g  
egyik helybeli 
szervezőjének.
Ki tudja, hogy 
végződik számá
ra ötvenhat, ha 
marad.

-  Életmentés volt itt hagyni a hazáját -  magyarázza a 
testvére, tiszteletbeli alpolgármesterünk.

Birkus Hubert 1979-ben hunyt el, részére a rendsz
erváltozás után 1956-os emlékérmet ítélt meg a köztár
sasági elnök, amelyet az özvegy vehetett át 2000-ben. ’56- 
os emlékérmet rajta kívül városunkban két berényi, Dr. 
Eötvös László és Földes Gyula, valamint a forradalom után 
Almádiban élő, ám 1956-ban máshol tevékenykedő Dr. 
Németh Jenő, Péntek Lajos, Szakái Mihály, Vörös Zoltán, 
Wágner József kapott.

Talán hozzájárul ahhoz, hogy megértsük, miért lett 
Birkus Hubert forradalmárrá, ha iderójuk: édesapját az 
oroszok Vörösberényben 1945-ben agyonlőtték.

A 82. évében járó -  1924-es születésű - Majbó Gábor a 
maga szerepéről ennyit mond:

-  1956-ban kicsi gyermekeim voltak. Előtte négy év 
orosz hadifogság, a fronton halálos ítélet... Ez visszatar
tott, nem vettem részt tevékenyen a forradalomban. 
Nemzetőr voltam, egyszer a Tulipánnál álltam őrségben. 
Bátyám egyedül élt, nem volt, ami visszatartsa a határozott 
kiállástól.

Tolner István -  1953-ban 12 év börtönre ítélték a nem
zeti ellenállásban való részvételért, 1956 nyarán feltétele
sen szabadult -  a forradalom idején (neki is éppen elég oka 
volt rá) szintén visszafogottan viselkedett, de a nemzet
őrségbe ő is belépett. Emlékezete szerint az első megmoz
dulás Almádiban -  talán október 24-én -  a Petőfi-szobor
nál megtartott ünnepség volt, ahol beszédek hangzottak el, 
elhatározták, hogy segítséget küldenek a pesti forradalmá
roknak. A második forradalmi esemény Birkus Hubert 
községházi szereplése, a harmadik a Pannónia-beli nagy
gyűlés. Ezt követte (a hónap végén) a nemzetőrség köz
ségházi megalakítása, 20-30 jelentkező volt. November 1- 
én a Hősi Emlékműnél tisztelegtek a forradalom vértanúi 
előtt -  Birkus Hubert ekkor szavalta el Sajó Sándor köl
teményét. A vörösberényiek közül Földes Gyulára, a nem
zetőrség ottani vezetőjére és dr. Eötvösre emlékszik, vala
mint Szabó Lászlóékra, akik Pestre mentek. A ma is élő 
egykori forradalmárok közt említi Duna Lajost, aki ötven
hatban nemzetőr volt s aki több társával elment segíteni a 
pesti srácoknak.

Az almádiak emlékezetes ötvenhatos tettei közé tartozik 
Hatvári Hugónak, az 1953-ban halálra ítélt, ám a kötéltől 
(kegyelemből) megmenekülő ellenállónak a pesti szere
plése, amelyet Mészáros Gyula említ a könyvében. Rákosi 
Mátyás úgy elfutott, hogy még az 1. sorszámot viselő 
MDP-párttagkönyvét is otthonában felejtette, s a jeles iga
zolványt a börtönből való szabadulása után a felkelők közé 
álló Hatvári találta meg.

Berti igazsága

In m em oriam  
Birkus Hubert

Az utóbbi években Balatonalmádiban megemlékeztek az 
október 23-i ünnepségen Birkus Hubertról, azaz ahogy minden
ki ismerte Vörösberényben és Balatonalmádiban: Bertiről.

1997-ben egy színész nagyon szépen el is szavalta azt a ver
set, amit Berti 1956. november 1 -jén -  amikor mindenki azt hitte, 
hogy győzött a forradalom -  elszavalt a Hősi emlékmű előtt.

Ez a vers Sajó Sándor: Magyar ének volt. Megrázó volt! 
Különösen az utolsó versszak egyik sora, mely így szólt: „El 
innen rablók, ez az én hazám!...”

Nos, röviden elmondom, mit is tett Berti 1956. október 23-a 
után Balatonalmádiban. Amint tudjuk, október 23-án kitört a for
radalom Pesten. A következő napokban országszerte megalakult 
a forradalmi tanács városokban, községekben.

Így Veszprémben is. A gyűlés dr. Brusznyai Árpádot választotta 
meg a forradalmi tanács elnökének. Most róla nem akarok beszélni, 
csak annyit említenék meg az új nemzedéknek, hogy a forradalom 
utáni megtorlásban életfogytiglanra ítélték, de az akkori kommunista 
párt megyei titkára, Pap János erőszakos fellépésére halálra ítélték és 
ki is végezték. Pedig nem engedte, hogy az egyetemisták fegyvert 
kapjanak és harcba szálljanak az orosz túlerővel.

Nos, Brusznyai Árpád, aki jól ismerte Bertit, megbízta őt, 
hogy Almádiban alakítsa meg a forradalmi tanácsot.

Berti össze is hívta Almádi lakosságát az akkor még létező 
Pannónia étterem nagytermébe. A zsúfolásig megtelt teremben Berti 
javaslatot tett a forradalmi tanács személyi megválasztására. Hogy ez 
mennyire nem volt kommunista-ellenes, bizonyítja, hogy javasolta 
a tagok közé megválasztani az akkori párttitkárt, Söjtöri nevűt, és egy 
Bíró nevű fiatalembert, aki a fűzfői Nitrokémiánál DISZ-titkár volt.

A gyűlés résztvevői felzúdultak, hogy ezek nem kellenek, de 
Berti lecsillapította őket, mondván, hogy Söjtöri rendes ember. A 
DISZ-titkárt meg dr. Pintér Sándor plébános védte meg, mond
ván, hogy ez a fiatalember minden hónap első péntekén gyón és 
áldoz. Hát így mindkettőjüket beválasztották a forradalmi tanács
ba. (Bíró István almádi DISZ-titkár volt, 1956-ban a forradalmár 
fiatalok vezetője, november 4. után Angliába menekült, tehát nem 
lett áruló, méltó volt a bizalomra -  jegyzi meg Tolner István.)

Ezek után Berti megszervezte a nemzetőrséget, hogy Almádi 
biztonságát őrizzük, főleg éjjel. Körzetekre osztotta és kettesével 
jártuk a körzetünket, fegyver nélkül, hogy védjük az esetleges 
betörőktől, rendbontóktól. A piacon is rendet teremtett, nem 
engedte, hogy lelkiismeretlen emberek kihasználják a fejetlen
séget és felverjék az árakat. Előfordult, hogy a magas áron 
értékesíteni szándékozóktól elkoboztatta az árut (például tojást) 
és a szegény vagy többgyermekes családoknak szétosztotta.

A postásüdülőben akkoriban szovjet katonák családjai és gyó
gyulófélben levő szovjet katonák üdültek. Az épület tetején vörös 
zászló lengett és a kerítésen kívül géppisztolyos őr sétált fel és alá.

Az akkori forróvérű fiatalok meg akarták támadni az üdülőt, 
követelve a vörös zászló bevonását. Berti bement az üdülő parancs
nokához és kérte, hogy az őr ne a kerítésen kívül sétáljon, hanem a 
kerítésen belül. Ezzel sikerült elhárítani az üdülő megtámadását.

Közben a veszprémi katonai parancsnokság felajánlotta úgy a 
veszprémi, mint az almádi forradalmi tanácsnak, hogy ellátja őket 
gyalogsági fegyverekkel. Erre Berti is igényelt egy teherautónyi 
puskát és lőszert. November 4-én, amikor Kádár János hívására a 
szovjet hadsereg lerohanta Magyarországot, Berti felszólította az 
almádi lakosságot, hogy akik fegyvert kaptak, azonnal hozzák 
vissza, nehogy az almádi lakosság harcba keveredjen a szovjet 
hadsereggel, és felesleges vérontás származzon belőle. Ez még 
aznap meg is történt és a fegyvereket egy raktárban elzárták. A 
fegyverleadásnál ott kóválygott köztünk egy-egy spicli, akikről 
tudtuk, hova tartoznak. Ennek dacára nem bántotta őket senki, egy 
pofon sem csattant el Almádiban, egy lövés sem dördült el.

Ennek ellenére 1957. január vagy február hónapban (már nem 
emlékszem rá pontosan), Bertit egy éjjel elvitték a pufajkások. 
Nem volt nehéz kitalálni, hogy kik voltak az útbaigazítóik. 
Minden forradalmi tanácstagot elvittek, a környékbelieket a bala
tonkenesei Honvéd üdülőbe, ahol mindannyiukat véresre verték.

Söjtörit is elvitték, de aztán később szabadon engedték. Az 
óvatosabbja azonban elhagyta Magyarországot. Bertinek is java
soltuk, menjen ki, de naiv módon bízva az igazságban nem ment 
ki. Keservesen csalódott.

A család nőtagjai (nővére, húga) elmentek a postásüdülő 
orosz parancsnokához, akivel annak idején Berti tárgyalt, hogy 
segítsen. Ez az őrnagy vállalkozott is rá és Berti nőtestvéreivel 
elmentek Balatonkenesére megpróbálni Bertit kiszabadítani. 
Sajnos az orosz őrnagy sem tudott semmit intézni.

Aztán pár hónap múlva, pontosan már nem emlékszem rá, bíróság 
elé állították Bertit Veszprémben, ahol két és fél évre elítélték.

Ez történt Balatonalmádiban 1956-ban.

Jövőre ünnepeljük az ötvenhatos forradalom ötvenedik évfordulóját, s 
lapunk méltó megemlékezésre készül. Örömmel közreadjuk majd azokat 
a visszaemlékezéseket, amelyek az almádi, vagy máshol megtörtént 
eseményekkel foglalkoznak, azokat az élményeket elevenítik föl, ame
lyek segítenek a fiatalabb nemzedékekhez tartozóknak abban, hogy 
tisztán lássák az 1956-os forradalom és szabadságharc jelentőségét. 
Várjuk a forradalom írásos, képes és tárgyi emlékeit is, illetve azok 
másolatát, vagy a róluk készült fényképeket. (A szerk.)

Lyukas zászlói
- Csernák Bálint fölvételei



„Békesség nektek” (János evangéliuma 20,19)

ÁLDÁS - BÉKESSÉG
Mi, almádi reformátusok

A REFORMÁTUS GYÜLEKEZET ALKALMAI 2005. ŐSZI FÉLÉVÉBEN 
RENDSZERES ALKALMAK

Istentisztelet vasárnap 10.30-kor, (Fűzfőgyártelepen és Tobrukban 8.00-kor, 
Balatonfűzfőn 9.00-kor).

Gyermekistentisztelet vasárnap 10.30-kor a gyülekezeti teremben.
Bibliaóra kedden 17.30-kor a gyülekezeti teremben (Balatonfűzfőn 16.00-kor)
Ifjúsági óra kedden 18.30-kor a gyülekezeti teremben.
Hittanórák szerdánként 14.00 órától 1-3 osztály, 15.00 órától 4-6 osztály, 16.00 órától 7-8 osz

tály a gyülekezeti teremben. (Balatonfűzfőn kedden 13 órától az Irinyi János Általános Iskolában, 
14.30-tól a Jókai Mór Általános Iskolában, majd 15.30-tól a templomban van hitoktatás) 

IDŐSZAKOS ALKALMAK 
SZEPTEMBER: 11, vasárnap, 10.30, Úrvacsorás istentisztelet (8.00, 9.00, 10,30). 
OKTÓBER: 06. csütörtök. 16.00, ökumenikus istentisztelet Tobrukban.

Október 8, szombat, 10.00, ifjúsági konferencia Balatonkenesén.
Október 15, szombat, 10.00, missziói konferencia Tótvázsonyban.
Október 22-23, szombat-vasárnap, 14.00, 20-40 évesek csendes napja Almádiban.
Október 22, szombat, 19.00, FILMKLUB.
Október 23, vasárnap, 10.30, Pápai Református Gimnázium szolgálata az istentiszteleten.
Október 30, vasárnap, 10.30, úrvacsorás istentisztelet (reformáció: 8.00, 9.00, 10,30).
Október 31, hétfő, 16.00, reformáció istentisztelet (15.00, 16.00).

NOVEMBER: Október 31-november 6, hétfő-vasárnap, őszi szünet.
November 12-13, szombat-vasárnap, 14.00, 20-40 évesek csendes napja Almádiban.
November 12, szombat, 19.00, FILMKLUB.
November 27, vasárnap, advent első vasárnapja, 10.30, istentisztelet (8.00, 9.00, 10,30). 

DECEMBER: November 29-december 1, kedd-csütörtök, 17.30, BŰNBÁNATI ALKAL
MAK (16.00 és 17.30).

December 4, vasárnap, 16.00, családi istentisztelet Szentkirályszabadján.
December 17-18, szombat-vasárnap, 16.00, hittanos csendes napok Almádiban.
December 18, vasárnap, 10.30, KARÁCSONYI gyermekműsor (9.00 és 10.30).
December 18, vasárnap, 10.30, Bolla Ferenc Alapítvány pályázati díjkiosztója Almádiban.
December 18, vasárnap, 10.30, szeretetvendégségek a gyülekezetekben (9.00, 10.30).
December 24, szombat, 16.00, szentestei istentiszteletek (15.00 és 16.00).
December 25, vasárnap, 10.30, karácsony első napja -  úrvacsora (8.00, 9.00, 10.30).
December 26, hétfő, 10.30, karácsony második napja -  legátus (9.00 és 10.30).
December 31, szombat, 16.00, óévi hálaadó istentisztelet (15.00 és 16.00).

JANUÁR 01, vasárnap, 10.30, újévi istentisztelet (8.00, 9.00, 10.30).
Steinbach József református lelkész

A BALATONALMÁDI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGÉRT LÉTREHO
ZOTT BOLLA FERENC ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

Ezúton hirdetjük meg a Bolla Ferenc Alapítvány ez évi pályázatát, amivel a 
Balatonalmádiból ill. Balatonfűzfőről elszármazott, a Pápai ill. Csurgói Református 
Gimnáziumban tanuló református diákokat kívánjuk támogatni. A beadási határidő 2005. 
november 15., a lelkészi hivatal címére (B.almádi, Baross u. 24) ajánlott levélben. Felbélyegzett 
válaszborítékot kérünk mellékelni. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, az utol
só bizonyítvány fénymásolatát, valamint a pályázó indoklását belátása szerint. Két pályázót 
tudunk támogatni fejenkénti 30.000 forinttal. Az elbírálás december 15-ig történik, amiről a 
nyerteseket személyesen értesítjük. A díjak átadása advent negyedik vasárnapján (december 
18, 10.30), az istentisztelet keretében, személyesen történik. Várjuk a pályázatokat.

A kuratórium nevében: Dr. Farkas Miklós elnök
ALAPÍTVÁNYUNK KÖSZÖNETE A FELAJÁNLOTT 1%-ÉRT
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik az elmúlt években a Bolla Ferenc 

Alapítványt adományukkal ill. adójuk 1 %-ával támogatták. A 2003-2004. évben az APEH 
182.190, illetve 158.596 forintot küldött. Ebből az összegből projektort vásároltunk, amit a 
hitoktatás, a filmklub és egyéb oktatás céljára használunk. Ez évben az 1 % még több, 254.281 
forintot tett ki, ami azt bizonyítja, hogy gyülekezetünkön kívüli személyek is érdemesítették 
alapítványunk céljait. Ezt az összeget a zsinati hitelből vásárolt új orgonánk törlesztésére 
fordítjuk. Hálásan köszönjük mindenki adományát!

A kuratórium nevében: Dr. Farkas Miklós elnök

Zeneiskola

Családias hangulatú kiállítás-megnyitó
2005. szeptember 22-e, 16 óra van. A balatonalmádi Kosa György Városi Zeneiskola 

folyosója, mintegy varázsütésre, megelevenedik. Nyílnak az ajtók: kisebb-nagyobb nebulók 
rajzanak kifelé rajtuk, tanáraikkal egyetemben. Még a villanyt is felkapcsolják, ami már jelzi, 
hogy itt valami rendhagyó esemény van készülőben. A fényből bőven jut a falakat díszítő 
fotókra, szokatlan rajzokra...

A zeneiskola igazgatója, a „szolfézsos” Gabi néni szeretettel köszönti mind az egybegyűl
teket, köztük a szerényen álldogáló, sportos külsejű, gyűrűs hajú Nagy Adriennt, akinek 
fényképei, érdekes ábrái, írásai kis kiállítássá kerekedtek nálunk az elmúlt pár napban. A rövid 
bevezető után felcsendül a gyermekek muzsikája: az óvodás Hódossy Réka hegedűjátékát 
követi Csörnök Dani a gitárral, majd Csörnök Fanni énekel kisebb csokornyi népdalt az 
illedelmesen figyelő-fülelő házigazdáknak. A megérdemelt taps után Szilvásy Lászlóné, a 
„fuvolás” Gabi néni veszi át a szót: Ő már jó előre alaposan megszemlélte a kiállított 
fényképeket, rajzokat, írásokat, melyek természetszerető, szemlélődő, gondolkodó fiatalról 
vallanak. Gabi néni szeretetteljes, értő, a szépre, az igazra fogékony látásmódjával buzdítja a 
jelenlévőket a kiállítás minden részletének alapos megfigyelésére. Az asztalon ott van ismét 
a véleménygyűjtő füzet, figyelmeztet. Aki üzenni szeretne Adriennek, bátran megteheti majd. 
Befejezésül igazgató Gabi néni, mindnyájunk nevében, megköszöni az értékes kiállítást, 
Kovács Marci pedig átnyújt egy szép rózsaszálat a zavartan mosolygó ifjú fotósnak.

Most aztán megindulhat a sétafikálás a fényben úszó folyosón! Adri szívesen válaszol a gyer
mekek érdeklődő kérdéseire. Bátorítja őket, hogy teremtsenek, alkossanak ők is, elsősorban a 
muzsika világában persze, de próbálkozhatnak a művészetek bármely ágában, hiszen ezek az 
ágak egy tőről fakadnak. A gyermekek derűs figyelemmel hallgatják. Úgy érzem, értik őt...

November közepéig Adri nálunk marad a fényképeivel, furcsa ábráival és néhány gondol
kodásra serkentő rövid írásával. Köszönjük! Nagyné Sárfi Gabriella, tanár

OKTÓBER: 
MINDSZENT HAVA

A hónap egyházi ünnepei
A katolikus egyház egyik legismertebb és sokak által kedvelt szentjének, Assisi 

Szent Ferencnek az ünnepe október 4-re esik. Gazdag családban született édes
apja posztókereskedő volt. Nem fordított különösebb gondot fia nevelésére, 
Ferenc latinul és franciául csak hibásan tudott, írni alig-alig tanult meg. A gazdag 
ifjak felszínes és gondtalan életét élte.

Assisi és Perugia háborúban állt ebben az időben (12. század vége) egymással, 
a harcok során Ferenc fogságba esett. Ekkor gondolkodott el hiábavalóságokkal 
eltöltött ifjúságán, és nemesebb célokat keresett. Lovag akart lenni, harcolni a di
csőségért, hírnévért, de egy belső hang eltérítette ettől a szándékától. Lovát, 
ruháját elajándékozva Rómába zarándokolt, majd visszatérve kereste hivatását, 
őrlődött a kétféle élet, a magasztos eszményeket követő és a világi pompát ked
velő között. Egyik nap koldussal ruhát cserélve üldögélt a templom kapujában, 
másnap már előkelő ifjú köntösében jelent meg a templomban. Koldulni kezdett, 
de régi mulató társaitól különös erőfeszítésébe került koldulni. Többszöri 
próbálkozásra sikerült eléjük állnia, de a helyzet annyira felkavarta, hogy csak 
franciául volt képes megszólalni és koldulni volt mulató cimboráitól. Zaklatottan 
lovagolt Assisi környékén, míg egyszer lova emberi roncsba botlott, földön fekvő 
leprásba. Ferenc nehezen gyűrte le utálatát és félelmét, de megölelte a leprást és 
ezután rendszeresen a leprások házában dolgozik, mosdatja a betegeket.

Érthető, hogy ez a viselkedés felháborította édesapját és a családját, akik felje
lentették a városi bíróságnál. Ekkor történik meg a szakítás a régi életével: mezte
lenre vetkőzik a városi bírák előtt, és ezekkel a szavakkal választja családja helyett 
Krisztus követését: Örömmel adom vissza atyámnak azt, ami az övé, nemcsak 
pénzét, hanem a ruhákat is. Mostantól fogva nem azt akarom mondani, ’atyám, 
Bernardone’, hanem azt mondom: ’Miatyánk, ki vagy a mennyekben! ’

Ekkor álmában kapta azt a feladatot, hogy állítsa helyre a düledezőfélben lévő 
egyházat. Ezt ő először az Assisi határában álló Porcinkula-kápolnára érti, és össze 
is koldulja a felújításhoz szükséges téglákat. Később egy evangéliumi részletben 
megtalálja pontos hivatását: életében lemásolni Krisztust. Legfőbb feladata 
számára a szegénység szigorú betartása, prédikálás, gyógyítás. Szent Ferenc nem
csak az a romantikus alak, akiről tudjuk, hogy a Naphimnuszt szerezte és szeretett 
énekelni Istennek, nemcsak az a bájos szent, aki a madaraknak prédikált, nemcsak 
az az ember, aki körül életre kelt az Éden, aki békét szerzett Gubbio város és az ott 
garázdálkodó farkas között, nemcsak az a rajongó gyermeki lélek, aki megalkotta 
az első betlehemi élőképet. Nem, Assisi Szent Ferenc a kemény aszkézis embere, 
aki napokig nem evett, tűrte a hideget, a betegséget, a magányt, önként választot
ta a lehető legnyomorúságosabb emberi életet, hogy ezzel másoknak javára legyen. 
Szembekerült a test minden kísértésével, és legyőzte önmagát még akkor is, amikor 
a szép Assisi Szent Klára kezdett el életmódja iránt érdeklődni.

Életét tüzes prédikációi, lángoló szavai, csodás gyógyításai és halott-feltá
masztásai tették hitelessé. Nem csoda, ha a környék lakói Krisztust látták benne 
és özönlöttek a nyomába. Követőinek a száma hihetetlen gyorsasággal nőtt. Ezért 
zarándokolt el Rómába, hogy az egyház jóváhagyását kérje, amit meg is kapott
III. Ince pápától.

Az a hatalmas tűz, melyet a Szentlélek gyújtott Szent Ferencben, üzeni ma is 
nekünk: mindennél többet ér a tökéletes öröm. A tökéletes öröm, melyet a 
Krisztusért és másokért türelemmel elviselt szenvedés okoz. Adja Isten, hogy 
megérthessük ezt.

A hónap népszokásaiból

Október mindenütt Magyarországon a szüret ideje. Majdnem mindenütt 
egy-egy jeles naphoz kötődött a szüret kezdete. Itt a Balatonnál ez október 21., 
Orsolya napja.

A szüret kalákában végzett munka, vagyis szüretkor kölcsönösen segítettek 
egymásnak a családok, szomszédok. Természetesen a meghívott segítőket 
megilletette a szőlőből, mustból a kóstoló. A szürethez kötődő szokások a szüret 
utolsó napjához, a munka befejeztéhez kapcsolódtak. Ilyen szokás volt az uraság 
köszöntése, a szüreti koszorú készítése, a legjobb munkások megjutalmazása, ter
mészetesen a szüreti felvonulás és szüreti bál. A felvonulásokon vidékenként 
különböző rendben vonultak fel, helyenként vittek magukkal bábukat is (melyek 
az antik Bachuszra hasonlított), másutt beöltöztek. Az utolsó a felvonulásban a 
szekér volt a zenészekkel.

Október másik nagyobb társas munkája a kukoricafosztás vagy tengeri hántás, 
amikor a kukorica leveleit tépték le. Az ilyen alkalmakra a módosabb gazdák 
zenészeket is hívtak, és a nótázás, mesélés tréfálkozás mellett táncra is sor került. 
Egyes helyeken dramatikus játékokkal szórakoztatták egymást a kukoricafosztók. 
Mindenütt szokás volt a lányok bosszantása: üszkös kukoricával kenték össze 
őket, hogy feketék legyenek.

Időjóslás októberben: amilyen Orsolya-nap, olyan lesz a tél.
Szabó Kalliopé

Meghívó
Szeretettel várunk minden ír hagyományok iránt érdeklődőt 

2005. október 27-én, csütörtökön 19 órától 
a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium aulájába, ahol a

BRAN együttes
ad teljes estét betöltő hangversenyt.

Az együttes Magyarországon az ír kultúra leghitelesebb képviselője. 
Zenével, mesével, tánctanítással betekintést nyújtanak ennek a magyar 
történelemmel, kultúrával, lelkülettel rokon népnek mesés világába.

Az előadás a városi önkormányzat oktatási és kulturális bizottsága 
Balatonalmádi kultúrájának fejlesztését szolgáló pályázatán nyert támogatásból 
és a gimnázium DLSB alapítványának hozzájárulásával jön létre.



Lesz-e végre tornaterem a 
Györgyi Dénes iskolában?

Mikor megépítették az iskolát, már akkor tervezték a tornatermet, de -  ahogy szokott 
lenni - nyilván elfogyott a pénz, hiszen nem készült el. Később is voltak tervek, de nem 
volt miből építkezni. Ma is van kész terv, de nincs saját szabad forrása a városnak.

Ha rövid a kardod, toldd meg egy lépéssel. De hogyan? Az államra várni, hogy ad 
pénzt a beruházásra, hiábavaló, mert az államkassza üres. A város hitelt felvenni nem 
tud, mert el van adósodva. A közadakozás segíthet valamennyit, de az egész összeg 
valószínűsíthetően nem jön össze, hiszen a 170 millió forintot is meghaladja a tervezett 
tornaterem ráfordítása.

S mégis van lépéslehetőség. A Nemzeti Sporthivatal érdekes és új ajánlattal állt elő. Azt 
javasolja, hogy építesse meg a város az általa pályázattal kiválasztott magánbefektetőkkel 
a tornatermet, működtesse velük szerződéssel, s ha ezt teszi, a Sporthivatal 15 évre eloszt
va magára vállalja a beruházási költségek felét és 15 évig vállalja a működési költség felét 
is. Ezt a Sporthivatal akkor vállalja, ha a beruházás és a működtetés másik felét a város 
hozzáteszi szintén 15 év alatt. A tizenöt év után pedig, amikor a Nemzeti Sporthivatal, 
illetve a város kifizette a beruházás értékét, tehát amikor a befektető pénze is megtérült, a 
tornaterem tulajdona is a városé lesz. Magyarán és leegyszerűsítve: a város fele áron juthat
na hozzá a tornateremhez úgy, hogy 15 évig még a működtetés költségeinek felét sem neki 
kellene fizetni. A tornaterem kapacitása felett pedig a város, illetve az iskola rendelkezne.

Talán szokatlan a javaslat, ami a privát szféra és a közösségi szféra együttműködésében 
gondolja megvalósítani a beruházást. Ezt az érdekes együttműködést tőlünk nyugatra már 
évtizedek óta alkalmazzák. Főleg akkor, ha például nagy egészségügyi, vagy más, a 
közösséget szolgáló beruházást, amire égető szükség van, most kell megépíteni, de éppen 
nincs pénze a közképviseletnek, az államnak, vagy a helyi önkormányzatnak. A privát 
szféra beruház, működteti a beruházást, az állam pedig részletekben kifizeti számára a 
ráfordítást, hogy az megtérüljön, és a végén a közösségé lesz a létrejött objektum. Ezt a 
formát külföldön a köz- és a magánszféra partnerségének hívják A mi tornacsarnokunk 
is felépülhet, ha ezt a lehetőséget megragadjuk, amit most a Nemzeti Sporthivatal aján
lott. Ha meg nem élünk ezzel az eséllyel, nem lesz tornaterem.

Persze vannak, akik azt mondhatják, hogy ebben a formában többe fog kerülni 
összességében az államnak a beruházás, mintha most a saját pénzén megépíttetné. S ez 
így is van, mert a pénznek is van időértéke. Mások azt mondják rosszallóan, hogy a 
befektető biztosan keresni fog ezen a megoldáson. S igazuk van, hiszen a befektető 
bolond lenne kockáztatni és beruházni, ha nem számítana arra, hogy befektetése ha
szonnal megtérül. De valamit valamiért. S azt is mondhatja bárki, hogy ne ugorjunk 
most bele a dologba, mert hátha jobb és több támogatás lesz később, s akkor megbán
juk, hogy miért választottuk ezt a megoldást. S nekik is igazuk lehet akár. De jobb ma 
egy veréb, mint holnap egy túzok. Mert amit most megteszünk, az meglesz. Ha meg 
várunk, várakozhatunk az ítélet napjáig, mint ahogy évtizedek óta várjuk, legyen végre 
tornaterme a Györgyi Dénes Iskolának.

Lehet, bonyolultnak tűnik a megoldás, de a lényeg nem a forma, hanem a tartalom. Két 
éven belül tornacsarnoka lehet a Györgyi Dénes Iskolának. A város meg lényegében fele 
áron jut egy tornacsarnokhoz, amit nem csak a diákok, hanem bárki tud majd sportolásra 
használni estefelé és hétvégéken, amikor nincs tanítás. Dr. Szabó Tamás

Zeneiskolások jutalomkirándulása
2005. szept. 10-én elindultunk megmászni a Somló-hegyet. A vonaton daloltunk, és 

megbeszéltük, hogy mit fogunk csinálni. Amikor megérkeztünk Somlóvásárhelyre, 
találkoztunk egy ajkai zongoratanár nénivel, Éva nénivel és csapatával. Útközben 
megálltunk egy kedves családnál. Megmutatták a pincéjüket, a felnőttek még borkóstolót 
is kaptak. Hamarosan folytattuk utunkat. A Szent Margit kápolnát elhagyva a Taposó
kútnál tartottunk egy nagyobb pihenőt. Nem messze a hegy tetejétől megpillantottuk az 
ajkaiak házikóját, amelyet belülről is megnézhettünk, s fölmászhattunk a padlására is.

Utunkat folytatva nagy mezőre értünk. Sok-sok szöcskét fogtunk. Végre felértünk a hegy 
tetejére! Jó sokat mókáztunk és játszottunk. Következő állomás a Vár volt. Útközben útitár
saink is akadtak: sok-sok szúnyog lepett el bennünket. A vár egyik szobájának romjánál jót 
énekeltünk. A várat még egyszer láttuk utunk során, amikor felmentünk a kilátóba.

Kirándulásunk közben sokszor szemerkélt az eső, ám nem sokkal a vasútállomás előtt 
nagy zápor kapott el minket: mindenki bőrig ázott! Hazafelé a vonaton még egy nagyot 
beszélgettünk, és már véget is ért ez a kalanddal teli nap.

Köszönjük, Gabi néni, ezt a szép napot! Tóth Marianna
2. osztályos zongorista

Köszönetnyilvánítás
A Györgyi Dénes Iskoláért Alapítvány az adó 1%-ából felajánlott 252.798 Ft támogatást 
udvari kerékpártároló vásárlására és kialakítására használta fel. Az ALMÁDI DSK az adó 

1 %-ából felajánlott 49.881 Ft támogatást sportszerek vásárlására és útiköltségre fordította. 
Tanulóink nevében ezúton is köszönjük a felajánlott segítséget!

Györgyi Dénes Iskoláért Alapítvány Almádi Diáksport Kör

SZEREZZEN JOGOSÍTVÁNYT HELYBEN!

a Baksai Autósiskolánál
Időt és útiköltséget takarít meg, ha helyben tanul! Ingyenes tankönyvhasználat! 
Azonnali 30%-os tandíjkedvezmény! Diákkedvezmény! Részletfizetési 
lehetőséggel. Számítógépes oktatás, és számítógépes vizsgára való felkészítés! 

Tanfolyamnyitó: 2005.10. 05.19.00 órakor
2005.10. 20.19.00 órakor 

a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnáziumban. Tanfolyam igény szerint 
délelőtt, délután vagy hétvégén. Gépkocsi-választási lehetőség.

Érd: Baksai Gábor B.almádi Lehel út 27. 
Tel.:30-916-3286, 30-500-7695, 88/ 593-960

A Kazán-szorostól a 
Vaskapuig

(2. rész)
Ígéretemhez híven, szeretném folytatni az al-dunai élménybeszámolómat.
Az előző részben már eljutottunk Vaskapuig, amelyet Zuhatagnak is neveznek, mert 

itt a Duna valóságos hegyi folyam volt, egészen a vízi-erőmű felépítéséig, amelynek 
első egységét 1971-ben helyezték üzembe. Az erőművet és a hatalmas duzzasztóművet 
sajnos csak az autóbuszból, menetközben láthattuk, pedig jó lett volna a zsiliprendszert 
működés közben megnézni. Csodálatos három órás hajókirándulást tehettünk Orsovától 
a Kazán-szorosig.

Az Al-Duna négy szorosból és három medencéből áll. Ezek közül mi láttuk az orso
vai medencét és a Kis Kazán-szorost, mivel abból is kettő van. A Kazán-szoros a Déli 
Kárpátok és a Szerb Érchegység között kialakult al-dunai völgyszakasz legkeskenyebb 
és egyben a leg
szebb része is. A 
Duna a Kazán-szo
ros előtt összeszű
kül 150-190 m-re, 
egyébként a felduz
zasztás óta olyan, 
mintha nagy tó 
lenne. A Kazán- 
szorost felső részét 
Nagy-Kazán szo
rosnak, alsó részét 
Kis-Kazán szoros
nak hívják. A kettő 
közötti távolság 9 
km hosszú. Sajnos 
mi csak a Kis-Ka
zánig hajóztunk az orsovai medencétől. Gyönyörű időnk volt, a táj pedig csodálatosan 
szép. A vízben visszatükröződtek a hegyek és a nagy, fehér felhők, melyek közül a Nap 
sugarai vakították szemünket a víztükörből. Jobboldalon Erdély gyönyörű hegyei, 
baloldalon a Szerb Érchegység csodálatos hegyvonulata volt, itt birkanyáj legelészett 
békésen, egyik-másik leereszkedett a homokfalon a víz partjára. A Kis-Kazán szoros 
közelében a két part alig 150 m-re volt egymástól. Az örvénylő Duna vize itt olyan, 
mintha „forrna”; emiatt nevezték el a törökök kazánnak, ami magyarul is kazánt jelent. 
Félelmetes volt, gondolom, az ilyen vízbe csak egyszer lehet beleesni, mivel a víz 
mélysége 50-60 m.

A Kis-Kazánt a dubovai öblösödés választja el a Nagy-Kazántól. Athajóztunk a Kis- 
Kazán szoroson, majd megfordultunk és visszafelé vettük utunkat. A Kis-Kazán szoros 
szikláira közvetlenül a víz felett gyönyörű kápolnát építettek, amelynek befejező 
munkálatait szemünk előtt végezték. A szorost elhagyva Decebal monumentális, szik
lába vésett arcképe figyelte távozásunkat. Decebal Dácia királya volt i. e. 80-106-ig. 
Egyesítette a szétesett dák birodalmat és sokáig sikeresen megvédte a római támadások 
ellen. Felejthetetlen volt ez a hajóút, de azóta is foglalkoztat a gondolat, vajon, milyen 
lehetett az Al-Duna az „átalakítás” előtt?! A Vaskapunál felépített hatalmas duzzasz
tógát által felduzzasztott Duna vizében elmerült jugoszláviai és romániai települések 
között volt a régi Orsova, a Moldova- sziget és az Orsovával szomszédos Ada-Kaleh 
sziget is, melyet jórészt törökök laktak. 1981-ben fejezték be a szabályozási munkákat 
és ezen a szakaszon a Duna nagy, mesterséges tóvá változott.

Visszatértünk az új Orsovára, melyet 
a régitől északabbra építettek fel a víz
gyűjtő medence partján. Ide érkeztünk a 
hajóval és autóbuszra szállva elmentünk 
egy modern formájú katolikus temp
lomhoz, amely az elárasztott Korona
kápolna felett épült. Orsovánál volt elre
jtve a Szent-korona 1849-től 1853-ig. 
Az elásás helyén a Szent-korona 
ottlétének emlékére 1855-ben Korona- 
kápolnát építettek. Sajnos a Duna ezt is 
elnyelte; az új katolikus templom falán 
elhelyezett emléktáblával emlékeznek 
erre az eseményre. A negyedik napon 
hazafelé vettük az útirányt. Karán- 

sebesen rövid városnézést tartottunk, majd Hátszeg felé folytattuk utunkat. Hátszeget 
elhagyva Őraljaboldogfalván megálltunk, megnéztünk egy 700 éves református templo
mot, amelyet 1300 körül építettek román stílusban. Magyar nyelven tartott nekünk a temp
lom történelméről rövid ismertetést a fiatal lelkipásztor. Megálltunk még Várhelyen -  ame
lyet a rómaiak Ulpia Traianának neveztek és Dácia fővárosa volt. A III. században 
metropolissá nyilvánították, 271 után azonban elnéptelenedett és épületei a népvándorlás 
korában elpusztultak. Az ásatások felszínre hozták a 4-5 ezer nézőt befogadó anfiteátrum 
romjait, a fórum és az erődítmény maradványait. Az ásatások napjainkban is folynak.

Karánsebestől Várhely felé a Vaskapu hágón (699 m) mentünk át. A Vaskapu hágó az 
ókorban és a középkorban is fontos átkelőhely volt. Az út nagyon szép, jobbra a Retyezát 
hegység legmagasabb csúcsa, a Pelága (2509 m) látható. A területen több mint nyolcvan 
tengerszem van, csodálatosan szép túrákat lehetne tenni, ha időnk engedné. Várhelyet 
elhagyva hamarosan Vajdahunyadra érkeztünk, amelyről külön regényt lehetne írni. Még 
egy éjszakát töltöttünk Erdélyben, egy csodálatosan szép fürdőhelyen, magas hegyek 
között. Az ötödik nap reggelén elindultunk hazafelé. Útközben még megnéztük Déva 
városát. Magas Déva várát sajnos csak lentről láttuk, mert nem volt időnk arra, hogy meg
másszuk a meredek hegyet. Aradon rövid két órát tartózkodtunk, erről a városról is több 
oldalt lehetne írni. Megnéztük természetesen a 13 aradi Vértanú emlékhelyét. Csodálatos 
szoborcsoportot néztünk még meg, amelyet több évtized után a közelmúltban állítottak fel 
újra. Aradot elhagyva hamarosan átkeltünk a román-magyar határon.

Patkásné Hasznos Zsuzsanna



Süssünk-főzzünk!
- Öhlmann Ági rovata -

Káposzta-savanyítás
Régen az őszi betakarítási munkák után a család fontos teendője volt a káposzta

savanyítás. Gyerekkorom emlékei között szerepel ez a közös munka. Apraja-nagyja 
a konyhában serénykedett. Hangulata volt ennek a napnak. Ma már feledésbe merül
nek ezek a munkák. Ahogy törekszünk a vegyszermentes, egészséges táplálkozásra, 
elővesszük az ősi tudományt.

Régen édesanyám heti teendője volt a káposzta lemosása. Nagy fahordóban volt a 
finom káposzta, rajta deszkák, tetején óriási kő, ami lenyomta. Ezt kellett lemosni. 
Most csodálatos cserépedényt lehet venni, melynek tetején perem van, melyben 
állandóan víznek kell lennie. Ez biztosítja, hogy friss maradjon egész télen a káposz
ta. Lehet vásárolni kisebb, nagyobb méretben elfogadható áron.

Aki nem akar cserépedényt vásárolni, lehet műanyag vödörben is savanyítani. 
Ilyenkor a káposzta tetejére nehezékként vízzel töltött nejlon zacskót teszünk, ami 
légmentesen lezárja a káposzta tetejét.

A mi edényünk 25 literes. 20 kg káposztát veszünk és 40 dkg sót. Először jó gyalun 
vékonyra lereszeljük a káposztát. 2 kg káposztát lemérünk és 5 dkg sót. Ezt a mennyi
séget lerakjuk az edény aljára, rátesszük a sót és nagyon szorosra ledöngöljük. 
Rászórunk köménymagot, egész borsot, néhány szelet birset és tormát, piros, hegyes, 
de nem erős paprikát.

Ezután újra 2 kg káposzta és 5 dkg só következik. Újra szorosra ledöngöljük. Majd 
jönnek az előbb felsorolt fűszerek. Addig rakjuk le ily módon, míg el nem fogy. 
Rátesszük a tetőt, vizet a peremére és aránylag meleg helyen kb. 2 hétig hagyjuk, míg 
forrni kezd. Ha kész, hideg helyen tartjuk, egész télen friss, ropogós marad. Pince 
vagy kamra a megfelelő hely.

Ügyeljünk, hogy víz mindig legyen a peremben! Azért szeretünk káposztát 
savanyítani, mert tartósítószer nélkül készül, s mert mindig kéznél van, mert bármikor 
vehetünk ki egy kis tálba a finom, téli vacsorához. Biztosítja a téli vitamint.

M E G H Í V Ó
Szeretettel várunk minden érdeklődőt 
ÉRDI TAMÁS és KORHECZ IMOLA

„A semmi ágán ül szívem” című, József Attila és Bartók Béla műveiből 

összeállított előadására. Helyszín: Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium 

és Kollégium könyvtára. Időpont: 2005. október 11., 14.00 óra.

Az előadás a balatonalmádi polgármesteri hivatal oktatási és kulturális bizottsága 
által Balatonalmádi kultúrájának fejlesztéséért kiírt pályázatán nyert támogatásból 

és a Gimnázium DLSB Alapítványának hozzájárulásával jön létre.

Vidám, élményekben 
gazdag kirándulás

Szeptember 22-én egész napos kirándulást tervezett a nyugdíjas pedagógus klub. 
Izgultunk, figyeltük az időjárás előrejelzését, hiszen az előző években többször is 
megáztunk. Most szerencsénk volt. Borongós időben indult velünk a busz, de nem esett 
az eső, sőt délután még a nap is kisütött.

Délelőtti célállomásunk a Kis-Balaton volt. A parkolóból szépen ívelő fahídon 
érkeztünk a Kányavári szigetre. Háborítatlan növény- és állatvilág van itt. A jól kiépített 
sétautak, a úti táblák és a két kilátó segítette tájékozódásunkat. Madárcsicsergés kísérte 
utunkat. A kis öblökben horgászok vártak szerencséjükre, láthatóan nem is hiába. Innen 
autóztunk Zalavárra. Ez a település több mint ezer évvel ezelőtt Zala megye központja 
volt. Nagyon szép múzeumi együttest alakítottak ki, amely emléket állít a régi időknek. 
Feltárták egy háromhajós templom alapjait, felújítottak egy kistemplomot, amelynek 
Szent István templom a neve. Emlékoszlopot állítottak Cirillnek és Metódnak, a szláv 
írás két megalkotójának. Itt épült fel a Kis-Balaton Ház, amely mint múzeum működik. 
Bemutatja a környék élővilágát és a szép zalai tájat. Különösen a terepasztal érdekes, 
ahol a Kis-Balaton víztisztító rendszere jelenik meg. Jól láthatóak a zsilipek és a tározók 
működései, a Zala folyó vizének megtisztítása. Ez a csodálatos rendszer 90 napos szűrés 
után juttatja a folyó vizét a Balatonba. Együtt csodálhattuk a régmúltat és a jelent.

Délben érkeztünk Hévízre, ott is Egregyre, a szőlőhegyre. Itt található a magyar 
építészet egyik legszebb emléke, az 1200 körül épült egregyi római katolikus templom. 
Még eredeti freskói is láthatóak a falakon. Ez csoda! A szőlőskerti teraszokon finom 
ételek és italok csábítják a turistákat. Mi is falatoztunk és iszogattunk egy kicsit. Hévízen 
először a 6 évvel ezelőtt felszentelt római katolikus templomot csodáltuk meg, amely 
kívülről impozáns, belül tágas, ízléses, szemet-lelket gyönyörködtető.

A Pedagógusüdülőt kerestük fel ezután. Itt minden klubtársunk kedvezményes áron 
kap szállást, ha Hévízre kívánkozik. A délután további részében néhányan fürödni 
mentek, míg a többiek sétálgattak a városban. Öt órakor indultunk haza, sok-sok 
élménnyel gazdagodva.

Valamennyi kiránduló és klubtársam nevében szeretnék köszönetet mondani az 
önkormányzat képviselő-testületének azért, hogy a pályázati rendszerrel anyagi támo
gatást kaphatunk, amely segíti kirándulásainkat és ünnepségeinket.

Köszönettel és üdvözlettel:
Fürtös Lászlóné, Erzsi 

nyugdíjas tanító
Utóirat:
Értesítek minden klubtagot és érdeklődőt, hogy a Nyugdíjas Pedagógus Klub rész

letes programjai és azok időpontjai ezután az Almádi Élet című kiadványban 
olvashatók.

Egészségmozaik

Lelki egészségünk
Október 10-én ünnepeljük a lelki egészség világnapját. 2001-ben 

az Egészségügyi Világszervezet vezetője kérte a tagállamokat, 
kötelezzék el magukat, hogy az egészség fogalma a lelki jólétet, 
lelki egészséget is jelentse, ne csak a betegség hiányát.

Egyre több betegségről derül ki, hogy kialakulásának igazi oka 
az egyén életének megoldatlan és feldolgozatlan problémája. A lelki 
egészség megőrzésének feltétele az eredményes problémamegoldó képesség, melynek 
a nevelés során kellene kialakulnia. A szülő olyan lelki hatást is gyakorol gyermekére, 
amely megszabja alkalmazkodó képességének a minőségét.

Becslések szerint jelenleg 400 millió olyan ember él a földön, aki valamilyen lelki 
vagy idegi zavaroktól, pszichológiai problémáktól szenved, ide értve az alkohol és a 
drogfogyasztást is. A kegyetlen fogyasztói társadalom, a munkanélküliség, a felbomlott 
házasságok, az agresszió, a káros szenvedélyek egyre nagyobb mérvű terjedése miatt a 
családi gondok meghatványozódnak, egyre többen kerülnek súlyos szociális és érzelmi 
válságba. Nap mint nap szembekerülünk a megváltozott szülői szerepkörök, a fiatalok 
bizonytalan jövőképe és az átértékelődött társadalmi értékrend következményeivel. A 
szülő szerep szétzúzása már az 50-es években megkezdődött. A nőnek egyszerre kell 
anyának, feleségnek és munkavállalónak lennie. Sokan karrierjük érdekében lemon
danak a hagyományos családi életről, anyaságról, gyermeknevelésről.

Lélekben egészséges az a család, amely képes elfogadni a viselkedések, vélemények 
széles skáláját, ahol a családtagok nagy mozgás-szabadsággal bírnak, s a család egyen
súlyát nem csökkentik tevékenységükkel, képesek a gondokra új megoldásokat találni. 
Ezzel szemben a rosszul működő családok képtelenek segítség nélkül feldolgozni az 
újat, elviselni és leküzdeni a problémákat, képtelenek a változtatásra. A leggyakrabban 
előforduló kiváltó okok a következők:

- az érzelmi kötelékek hiányoznak, vagy torzulnak,
- nincsenek szülői modellek, vagy azok súlyosan deformáltak,
- a feszültségek leküzdéséhez alkalmatlan a helyzet,
- hiányos, vagy torzult a szülők közti kapcsolat és kommunikáció
- nincsenek meg a szükséges élettapasztalatok, vagy az életfeltételek
- hiányoznak a nevelési eljárások, vagy azok túlzott alkalmazása jellemző.
Kivételes az a család, amely nem találkozik lelki és érzelmi zavarokkal, vagy nincs

szüksége segítségre a nehéz időszakokban. A modern családterápia természetes 
környezetében vállalja a kezelést, melynek célja megszüntetni a kóros tüneteket és 
megelőzni ezek átörökítését a következő nemzedékre. Segít abban, hogy a család maga 
térképezze fel, mi nem működik jól, s hogy képes legyen ennek megfelelően megújul
ni. A közös beszélgetés együttműködésre ösztönöz, fejleszti a problémamegoldó 
képességet, nyitottságot. Általában jellemző, hogy egy oldalról látják a helyzetet, össze
függésében képtelenek azt feldolgozni. Ebben segít a terápia: megvilágítja a rejtve 
maradó okokat, felderíti a család erőforrásait. A házaspárok, illetve a szülő és gyer
mekek közötti kapcsolat erősítése javítja a további élet minőségét. Olyan módszert alka
lmaz, amelyekkel a családtagok rávezethetők, hogy önmaguk induljanak el a megoldás 
felé, saját maguk találják meg a lehetőségeiket.

A családban meglévő összetartó erő, a szoros, meghitt kapcsolatok védenek a stressz 
ellen. Azonban a túlzott összeolvadás is veszélyes, például a gyermeküket egyedül 
nevelő anyák esetében fordul leggyakrabban elő. Ilyenkor a gyermek nem tanul meg 
önálló döntéseket hozni. A szülőről való fokozatos leválás nem megy végbe. Gyakran 
hirtelen szakítja el magát a serdülő: szökésbe vagy házasságba menekül, hisz egy idő 
után terhes számára a túlzott kötődés.

Sokszor a nagymama és az anya közötti kapcsolat nagyon szoros. Nem veheti át a 
nagyszülő a szülői felelősséget, csak besegíthet, de nem irányíthat! Gyakori, hogy az 
apa háttérbe szorul a gyermek születése után. Az érzelmeket, szeretetet meg kell tudni 
osztani! A férj szerepe, a párkapcsolat minősége nagy jelentőséggel bír a gyermekhez 
való viszony kifejeződésére. A szülők az előző nemzedéktől tanult viselkedésmintákat 
hordozzák magukban, amelyek hatással vannak a jelen kapcsolatukra. Gyakran ez nem 
is tudatos, a szokásokban nyilvánul meg leginkább. Ezeket a családi mítoszokat 
örökítjük át gyermekeinkre, unokáinkra.

Gyakran a szülők a meg nem valósított álmaik teljesítését várják gyermekeiktől. Ne 
felejtsük el azt se, hogy a gyermek annak akar megfelelni, amit a szüleitől hall, így ha 
rosszként emlegetik, azzá is válik! Az egyik gyermek megkülönböztetett szülői 
szeretete esetén gyűlölet alakulhat ki a testvérek között. Próbáljuk elkerülni ezeket a jel
legzetes hibákat, hogy gyermekünk testi és lelki harmóniában növekedhessen föl!

Kállai Tünde, városi vezető védőnő

Pászti Fotó

Humorzsák
Párizsba utazik Városfalvi meg a felesége. Délután érnek a szállodába, az asszony lepihen 
kicsit, férje ezalatt sétál egyet a környéken.
Alighogy leér a szálloda halijába, egy csodálatosan szép francia lány állja útját:
- Gyere velem, szépfiú! Nem fogod megbánni. Kétezer frankért olyat kapsz, amilyet még soha!
- Sajnálom, madmazel, ez nekem túl sok. Legföljebb 200 frankom van ilyen célra.
A lány megvető arccal faképnél hagyja. Ám ismét ott ül a hallban, amikor Városfalvi és neje 
este rövid levegőzésre indulnak. Amint a házaspár elvonul előtte, végigméri a feleséget és 
ajakbiggyesztve ezt mondja:
- Látja, möszjő, ilyet kap maga 200 frankért!

xxx
Idős házaspár ül a házuk tornácán, csöndben hallgatják, ahogy nő a fű. Megszólal a mamóka:
- Öreg, emlékszel, mikor megismertük egymást, néha csak úgy lopva odanyúltál és meg
fogtad a kezem...
Az öreg odanyúl, megfogja a kezét.
- És arra emlékszel, hogy amikor már jegyesek voltunk, néha csak úgy adtál egy csókot az arcomra... 
Az öreg odahajol (eltart egy ideig), és odalehel egy csókféleséget.
- És arra emlékszel, hogy amikor már házasok voltunk, néha csak úgy lopva beleharaptál a fülembe... 
Az öreg felkászálódik és elindul befelé a házba.
- Hát te meg hova mész, öreg?
- Hozom a fogaimat.



Köztünk élnek -  Csoknyai István

A sportember a magánéletben 
is sportember

Almádi „legtetején” járunk, a napfény megcsillan a Balatonon, gyönyörű innen fentről a 
panoráma. A kapu mögött hatalmas fekete kutya méreget, közben vadul csóválja a farkát, 
szemében inkább érdeklődés látszik, úgyhogy megnyugodva léptem be a házba. István és 
felesége vidáman fogadnak, pedig nehezen sikerült időpontot egyeztetnünk. Belecsöppen
tem a családi életükbe és egy percig sem éreztem idegennek magam.

-  Hogy ki vagyok én, ne kérdezz ilyen nehezet! -  mondja, s mindketten fölnevetnek. -  
Hát persze, hogy sportember vagyok, nem is lehetek más, az egész életemre és a családom
ra is rányomta a bélyegét a sport, és így van ez rendjén. Másodsorban családapa vagyok, 
három gyermekünk van, s annak ellenére, hogy alig van szabadidőm, mégis csodálatos és 
kiegyensúlyozott az életünk.

-  Kamaszodnak már a gyermekek. Mennyire tudtál a nevelésükben részt venni?
-  Hát volt bizony olyan eset, hogy meccsre utaztunk és a buszon az járt a fejemben, hogy 

most kellene a tanévnyitóra mennem...
-  Szóval ez kimaradt az életedből?
-  Igen, a gyermekek ezt azonban mégsem sínylették meg. Ez elsősorban a feleségemnek 

köszönhető, aki szintén sportoló volt, ezért pontosan tudta, hogy mivel jár ez az életforma. 
Büszke vagyok arra, hogy nem távolodtak el tőlem, sőt, amikor hazajöttem, csak csüngtek 
a nyakamban, mind a hárman, egyszerre.

-  Milyen volt a gyermekkorod?
-  Dunaújváros mellett éltünk, munkásember volt az apám, alig volt otthon, szinte édes

anyám nevelt minket, két bátyámat és engem, úgyhogy ebből a szempontból hasonló a két 
eset, nekem is csak hétvégi apukám volt, és bizony úgy alakult, hogy én is hétvégi apuka let
tem. A sport már akkor is érdekelt, s mint fiúgyerek focizni jártam, de csak hobbi szinten.

-É s a kézilabda? Hogy kezdődött?
-  Egyszer szólt egy ismerősöm, hogy próbáljuk ki, de nekem nem sok kedvem volt hozzá. 

Tényleg, úgy mentem az első edzésre, hogy bárcsak hazamehetnék már. Aztán másodszor 
is lementem, meg harmadszor is, pedig az elején én voltam a legtapasztalatlanabb, és a több
szörösét kellett nyújtanom ahhoz, hogy legalább a többiek szintjét elérjem. A mai napig nem 
tudom, hogy mi miatt nem hagytam ott az egészet, de -  látod -  folytattam és most itt vagyok. 
S a sok gyakorlás meghozta a gyümölcsét, s az első sikerélmény után már nem volt megál
lás, magával ragadott a játék engem is.

-  De közben iskolába jártál...
-  Igen, gépgyártás-technológus a szakmám, jól hangzik, igaz? Bár sosem voltam osztály

első, a sport mégsem ment a tanulás rovására, és miután végeztem, inkább a sport felé ka
nyarodtam, most már mondhatom, hogy szerencsére.

-  Milyen volt akkoriban az élet? Fiatalok, buli, ilyesmi?
-  Bejárós voltam, naponta buszoztam, ami aztán az egyre sűrűsödő edzések miatt 

kivitelezhetetlenné vált és kollégiumba költöztem. Életem egyik legszebb időszaka volt, 
Dunaújváros hihetetlen pezsgő település volt, sok-sok fiatallal és a zsongással, ami 
meghatározta mindennapjainkat. Katonakoromban ismertem meg a feleségemet, és 
háromévi „ismerkedés” után házasodtunk össze.

-  És most már lassan ott tartunk, hogy idecsöppentetek a Balaton partjára.
-  Hát igen, ezt is a sportnak köszönhetem, mint annyi minden mást. Először Veszprémbe 

kerültünk, az egyesület segített lakáshoz jutni, Budataván laktunk...
-  Két hét alatt költöztünk le -  szól közbe a feleség nevetve de első látásra beleszerettünk a 

városba. Szerintem így van ezzel mindenki, aki Veszprém felől érkezik Almádiba, mert a megye
hegyi panoráma hatása alól senki sem tudja kivonni magát, így mi sem...

-  Mint ahogy én sem tudtam... -  bólogatok -  De milyen hamar sikerült beilleszkedni?
-  Inkább csak furcsa volt, mint nehéz. A pezsgő Dunaújváros után egy nyugodt kisváros

ba kerültünk, s ez a nyugalom jellemezte és jellemzi ma is Veszprémet. Talán azért volt 
könnyű ezen átlépni, mert jól szervezett, profi egyesületbe kerültem, s emiatt szinte egyálta
lán nem volt szabadidőm. Amikor ideköltöztünk -  mutat körbe -, még szinte teljesen üres volt 
az utca, senki sem lakott itt, aztán ahogy teltek az évek, úgy népesedett be az utca, több csapat
társam is itt vett házat. A kezdeti nehézségeken átsegített, hogy nagyon jó csapatba kerül
tem, a jó közösség jó eredményeket ért el, s az emberek biztatása is sokat jelent számomra.

-  Mint híresség, hogy tekintenek rád az almádiak?
-  Semmi negatív dolgokról nem tudok beszámolni, minket itt csak pozitív visszajelzések 

értek. Az ismertség a csapattal együtt jött, s az eredményeink miatt az emberek nagy szeretet
tel és rajongással néztek ránk, s ez annyira jó érzés, hogy könnyű volt megszokni. Még az 
sem zavart sosem, hogy egy-egy rosszabb meccs után magyarázkodni kellett, azt azért elvár
ják tőlünk...

-  Milyenek az almádi emberek?
-  Nagyon barátságosak és közvetlenek. Olyan gyorsan befogadtak bennünket maguk 

közé, hogy szinte észre sem vettük és már almádiak lettünk. Ez nagyon jó érzés.
-  Beszéljünk már egy kicsit arról, hogy miben változik mostantól az életed, hogy befejezed 

a profi pályafutást?
-  Igazából mindenki azt gondolja, hogy változik, pedig nem. Csupán annyiban, hogy 

edzőként másik öltözőbe fogok bemenni, nem oda, ahol a korábbi csapattársaim öltöztek. 
De időben és elfoglaltságban ugyanannyit jelent, vagyis nem lesz több szabadidőm, mint 
eddig volt.

-A  változás, mert azért ez mégiscsak változás, milyen érzésekkel tölt el? Félsz?
-  Nem, inkább kíváncsi vagyok. Bár bizonytalan vagyok, annak ellenére, hogy ez az út 

egyértelmű minden profi sportoló számára. Az egyikhez már túl öreg vagyok, most további 
tapasztalatokat szerzek, hogy sportoló után mint edző is megálljam a helyem.

-A  tapasztalatszerzés azt jelenti, hogy továbbtanulsz?
-  Tulajdonképpen azt is, hiszen szeretném elvégezni a Testnevelési Főiskolán a szakedzői 

szakot, erre szükségem van ehhez a munkához. Igazából nyelvet szeretnék tanulni, a jövőben 
erre nagyobb szükségem lesz, mint korábban és van is kedvem hozzá.

-  Van hobbid?
-  Van -  nevet de az is sport! Szeretek lábteniszezni és kártyázni... Persze, csak hobbiból.
-  Utazás?
-  Amennyit én már életemben utaztam! Meg időm sincs rá igazán, de kedvem sem. Nyáron 

miért menjek el máshová, mikor itt a Balaton?! Talán inkább télen... Régi vágyam, hogy a 
mínuszokból egyszer elutazzam valami trópusi országba. Igen, ez nagyon jó lenne.

Vincze Eszter

Az átrúgott Almádi fa
Az élet időnként produkál váratlan, 

mulatságos pillanatokat is. Különösen 
annak, aki állandó versenyhelyzetben van, 
s csak a sikerre és a győzelemre van kihe
gyezve. Csoknyai István civilben is zajos 
társasági életet él. Ahol ő megjelenik, meg
pezsdül az élet. Az orrukat lógatok felkap
ják a fejüket, a csüggedők mosolyogni kez
denek, hiszen pozitív atmoszféra, kisu
gárzás veszi körül. Igazi hangulat te
remtő ember, jó humorral, remek tör
ténetekkel, kiváló előadói készséggel. 
Anekdotázásai kezdenek hasonlítani Haj
nal Csabáéhoz. Nemigen lehet nevetés 
nélkül megállni, ha belekezd egy tör
ténetbe. Az átrúgott almádi fa esete is ebbe 
a kategóriába tartozik.

„Csodálatos nyári éjszaka volt, amikor a 
barátaimmal kiléptünk törzshelyemről, a 

Balatonalmádi központjában lévő Kuckó étteremből. Az előtte lévő parkoló tele volt 
emberekkel. Hömpölygött a tömeg a belvárosban. Egyszer csak az jutott eszembe, hogy 
a vasúti aluljáró előtti terebélyes fát vajon ki tudná átrúgni futball labdával? Azonnal 
fogadást ajánlottam a velem lévőknek. Óriási meglepetésemre előkerült egy szal
makalap és pillanatokon belül megtelt pénzzel, amit a sikeres végrehajtónak felajánlot
tunk. Hihetetlen, de a nyári forgatagból még idegenek és külföldiek is csatlakoztak hoz
zánk, hogy részesei lehessenek a nagy attrakciónak. Hiszen ilyen versenyt még nem 
látott Almádi. Volt olyan, aki pénzt is ajánlott azért, hogy rúghasson.

Alig telt el néhány perc a hirtelen jött ötlet óta, s több száz ember állta körbe a fát. A 
nagy Vasas drukker hírében álló Kováts Gyula barátom étterméből előkerült a bőr foci 
is. Szanyi Gabi, akivel többször kártyázunk, s néha a játékgépeket is teszteljük, nagy 
önbizalommal érkezett a flaszterra. S úgy felszolgáló ruhában és cipőben a fiaimat 
kezdte terelgetni, hogy menjenek minél messzebb, merthogy ő bizony nagyon messze 
rúgja majd a labdát az almádi éjszakában. S vigyázzanak, nehogy a lehulló labda ráessen 
valakire. A srácaim már majdnem a vasútállomáson jártak, amikor az egykoron NB II- 
ben futballozó haverom feldobta a labdát. Rúgásra lendítette a lábát, de rosszul találta 
el a játékszert, ami a lombos fába vágódott. Persze, volt nagy nevetés, zrikálás, ma
gyarázkodás. Utána következtem én. S rövid koncentrálás után sikeresen átrúgtam a fát, 
s utána a szalmakalapot természetesen a fejembe húztam. Azóta sem próbáltam meg. 
Igaz, még nem volt új kihívom ebben a játékban.

De akárhányszor összejönnek a haverok, ezt a történetet mindig elmeséljük az új 
barátoknak. Így volt ez azon az összejövetelen is, amikor játékostársaimat és civil bará
taimat is meghívtam egy koccintásra az utolsó bajnoki cím megnyerése és Magyar Kupa 
győzelem után. Jól esett, hogy sokan elfogadták a meghívásomat. Ajándékokkal ked
veskedtek. Közülük az egyik azonnal nagyon a szívemhez nőtt. Egy kis szoborcsoport, 
amely a játékos pályafutásomtól az edzői kispadig jelzi az utamat. Nagyon jól éreztük 
magunkat. Finomakat ettünk, legurítottunk néhány pohár italt. Hajnalig énekeltünk a 
legkitartóbbakkal. Nagyon örültem, hogy Mezei Ricsi is átautózott Füredről, hogy koc
cintson velem egyet. Hiszen évekig ő is közénk tartozott.”

Donát Tamás

A tervek szerint karácsonyra jelenik meg a „ CSOKl-papíron “ című könyv, amelyet 
Donát Tamás, a Veszprém Televízió felelős szerkesztője ír a visszavonult játékosról. 
Ebből közlünk most egy rövid részletet.

Járt már a KÖRNYÉK LEGJOBB CIPŐBOLTJÁBAN? 
Jöjjön a CIPŐVILÁGBA!! /Fórumnál!/

HAZAI CIPŐKÉSZÍTŐK IGAZI BŐR LÁBBELIJEIVEL, 
Korrekt árakkal, pazar választékkal várjuk vevőinket 

EGÉSZ ÉVBEN!
GYERMEKEKNEK ASSÓ márkájú bőrcipők, 18-38-ig! 

Férfi- Női BŐRRUHÁZAT-unk csak EGYEDI DARABOK-at 
tartalmaz!

DZSEKIK! KABÁTOK! IRHÁK!
Mindenből KIVÁLÓ MINŐSÉG!! 

(kiszolgálásból is!!)
Nyitva: hétfőtől szombatig

KEDVES BETEGEIM!
Magánrendelésemet VESZPRÉMBEN, az egyetemmel 

szemben, az SZTK épületében, a Nőgyógyászati rendelőben 

folytatom. Bejelentkezés az alábbi telefonszámon lehetséges: 

06/70/379-1533 

A rendelés ideje: péntek 15-18 óráig 

DR. TALLAI ZSOLT 

Szülész-nőgyógyász szakorvos, Megyei Kórház, Veszprém



Beszámoló az „ALMÁDIÉRT” 
Közalapítvány 2004. évi gazdálkodásáról

Az „Almádiért “ Közalapítvány kuratóriuma nevében örömmel értesítem városunk 
polgárait, hogy augusztus végén megkaptuk az APEH-tól az értesítést, miszerint a cél
jainkkal szimpatizáló adózók által felajánlott szja 1%-ok összege ebben az évben 
várhatóan 519.722 Ft lesz.

Ezúton mondok köszönetet a kultúrát szerető és pártoló névtelen támogatóinknak, akik 
az idén is megtiszteltek bizalmukkal és ránk bízták jövedelemadójuk 1%-át. Célunk 
továbbra is Balatonalmádi kulturális, irodalmi és zenei életének gazdagítása, fiatal tehet
ségek, művészek pártolása, valamint a lakosság és az ideérkező vendégek széleskörű 
tájékoztatása az Új Almádi Újságon és más kiadványokon keresztül. Részt veszünk 
Balatonalmádi vonzóbbá, otthonosabbá tételében környezetünk szépítése, virágosítása, 
régi művészeti-építészeti értékeink felújítása, valamint új értékek létrehozása révén.

E fenti célok megvalósítása érdekében az alapítványunk által 2004. évben szervezett 
ill. támogatott jelentősebb eseményekről már az ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG-on keresztül 
folyamatosan beszámoltunk Önöknek. Most részben törvényi kötelezettségünknek is 
eleget kívánunk tenni, amikor 2004. évi gazdálkodásunkat számokkal is bemutatjuk.

Tevékenységünket az előzőekben leírtak szellemében tovább folytatjuk, melyhez továb
bra is számítunk az Önkormányzat támogatására, valamint az Önök önzetlen adományaira 
(beleértve a felajánlott szja 1%-ot is). A befolyt pénzeszközök felhasználásáról a jövőben 
is az ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG hasábjain tájékoztatjuk tisztelt támogatóinkat.

Schildmayer Ferencné 
a kuratórium elnöke

1. Rendezvények támogatása 4 668 eFt
1.1. Almádi Fotókör Pillanatok c. kiállítása 20 eFt 
1. 2. Téltemető-tavaszköszöntő maskarás mulatság 47 eFt 
1. 3. Gyermeknapi programok 15 eFt 
1 .4 . Hattyúbál 123 eFt 
1. 5. Szent Iván éji "tűzugró" rendezvény 20 eFt 
1. 6. Péter-Pál napi vigadalom 142 eFt 
1. 7. Mazsorett találkozó 457 eFt 
1. 8. Káposztáskertek ünnepe 292 eFt
1. 9. "Régi Zene" rendezvény 501 eFt
1.10. "Lőrincze" napok 40 eFt
1.11. Borhét 2 438 eFt
1.12. Szüreti fesztivál 11 eFt
1.13. "Szív napja" 51 eFt
1.14. "Alpok-Adria" Szépségverseny 185 eFt
1.15. Városi mikulás és karácsonyi ünnepség 174 eFt
1.16. Luca napi játszóház 10 eFt
1.17. Cimbora gyermekprogramok 142 eFt
2. Amatőr művészeti csoportok és más civil szerveződések támogatása 1141  eFt
2.1 . Kökörcsin néptánccsoport 86 eFt 
2. 2. Pannónia balettcsoport 330 eFt 
2. 3. Vörösberényi nyugdíjas néptánccsoport 170 eFt 
2. 4. Vörösberényi népdalkor 100 eFt 
2. 5. Városi Vegyeskar támogatása 15 eFt 
2. 6. Idősek klubja ( szépkorúak támogatása) 14 eFt 
2.7 . Kertbarátkor 162 eFt
2. 8. Vörösberényi nyugdíjasklub 264 eFt
3. Egyéb intézmények szervezetek támogatása: 73 eFt
3.1. Váci Mihály Ált. Iskola támogatása (nápolyi gyerekek fogadása) 40 eFt
3 .2 . Gyermekkönyvtár 33 eFt
4. Kulturális kiadványok támogatása 220 eFt
4.1 . Vecsey K. Mária verseskötetének támogatása 220 eFt
5. Fiatal tehetségek támogatása (3 fő) 180 eFt
6. Városszépítő tevékenység kiadásai 778 eFt
6 .1 . Majbó Gábor: 739 eFt

Óvári kilátó javítási munkálatai 557 eFt
Szent István parki emléktábla 169 eFt
100 éves Györgyi Dénes Ált. Iskola emléktábla 13 eFt 

6. 2. Karácsonyi díszkivilágítás 39 eFt

Alapítványi célú kiadások összesen 7 060 eFt

Fakivágás, csonkolásos gallyazás kosaras autóról 

vagy alpin technikával.

Bozótirtás, mindennemű területrendezési munkák 

garanciával.

SAL-X Kft. 8184 Balatonfűzfő, Szállás u. 8. 

Tel: 20/ 9436-037

Balatonalmádi Kertbarát Kör
Megalakulásuk 15. évfordulója alkalmából október 14-én ünnepi megemlékezést tart a 
Balatonalmádi Kertbarát Kör.

A Családsegítő hírei
Felhívás

A nagy sikerre és folyamatos érdeklődésre tekintettel ebben az évben is szeretnénk 
megrendezni a hagyományos „Kezem nyomán” kiállításunkat. Kérjük az Almádiban élő 
kicsiket és nagyokat, hogy műfaji megkötöttség nélkül az új, általunk még ki nem állí
tott műveikkel szerezzenek örömet mindnyájunknak. Amennyiben élni kívánnak a 
lehetőséggel és szeretnék megmutatni munkáikat, kérjük, jelezzék a Balatonalmádi 
Szociális Alapszolgáltatási Központnak a 430-274-es telefonszámon, Melnecsukné 
Vati Juditnak vagy Szászné Johanidesz Ibolyának

Hozd magad formába!
Kedves érdeklődő Balatonalmádi lakosok!
A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ Egészség mesterfokon -  

Együtt könnyebb címmel életmód klubot szervez az érdeklődőknek 9-99 éves korig. 
Célunk, hogy városunkban egy olyan nyitott klubot működtessünk, ahol mindazok, 
akikben megvan az igény arra, hogy tegyenek saját testi-lelki egészségük érdekében 
valamit, segítséget kapjanak.

Fontosnak tartjuk, hogy minden korosztálynak biztosítsunk egy olyan helyet, ahova 
szívesen csatlakoznak, ahol elkötelezettség nélkül fejleszthetik önmagukat, személyiségüket, 
új ismereteket szerezhetnek. Szeretnénk lehetőséget nyújtani időjárástól függetlenül a leg
egyszerűbb, de a szervezet egészére jótékony hatással bíró sportolási módokra is.

Várunk minden kedves-lelkes érdeklődőt, aki kedvet érez magában, csatlakozzon 
hozzánk és jöjjön el október 11-én 16,30-ra a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási 
Központ Ady E.u.2. sz. épületébe, a klubindító összejövetelre!

Melnecsukné Vati Judit és Szászné Johanidesz Ibolya

Kérés...
Tisztelettel kérjük, Önt, hogy amennyiben használaton kívüli fekete-fehér, vagy 

színes televízióját nélkülözni tudja és szívesen felajánlaná szolgálatunk közvetítésével 
szerény körülmények között élő embertársának, hívja szolgálatunkat a 430-274-es tele
fonszámon, vagy keressen minket személyesen az Ady Endre u. 2. sz. alatt. Rászoruló 
gondozottjaink nevében is hálával fogadjuk felajánlásaikat!

Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ

Olvasói levél

Éljen a bor, éljen a mámor, 
éljen az Új Almádi Újság!

Második hónapja gyarapszik, színesedik, témájában gazdagodik az újságunk. Rákapott 
az olvasó az írásra, így a hivatásos újságírók mellett megjelentek az író-olvasók is.

Eddig is kíváncsian vártuk, olvastuk Czuczor Sándor értékes, érdekes írásait, Vincze 
Eszter fiatalos, lendületes, összeszedett, okos cikkeit, Láng Miklós nyelvművelő 
„műveit”, a hivatalos fórumok fontos, gondos információit; mégis most otthon vagyunk, 
(lettünk) ebben a világban, és hallatjuk szavunkat.

Jó dolog, hogy bárki megírhatja azt, ami mély nyomot hagyott benne, vagy amit 
érdekesnek ítélt a mindennapi életben, itt Almádiban. Ezek a pozitív, sokszor dicsérő 
szavak mindnyájunknak szólnak, jólesnek, így teljes az újság.

Megállok a két oldalt betöltő, borfesztivált dicsőítő írásoknál.
Egy tokaji állampolgár elismerően nyilatkozott a Balaton-felvidék eme ren

dezvényéről, az itteni emberekről, és ... a borokat besorolta az ország leghíresebb 
borainak sorába. Vincze Esztert mindnyájan ismerjük, elismerjük, hiszen a Siófoki TV- 
ben ő képviseli kitűnő hozzáértéssel a mi régiónk kultúráját. Az utolsó lapban, férfiem
bert megszégyenítő hozzáértéssel ismertette az ország borvidékeinek nemes nedűit, a 
többi, más, gazdag program mellett.

Az igazi irodalmi értékű írásokat olvasni, falni, szeretni, tisztelni kell (lehet!), szóljon 
az a borról, a bortermelő költőről, a bor filozófiájáról; a lényeg, hogy „magas szinten”, 
remek stílusban íródjék a „nagy mű”. Ezt tette S.M. a szellemes, életképszerű, emberis
merő írásában (ez is filozófia ám!), melyben a több európai városnak híres professzo
ráról, a műfordító tanárról, Papp Árpádról mesélt. Papp Árpád ma már szőlős gazda 
Badacsonyban, ott neveli a borivóknak valót. Ezen a cikken átüt Papp Árpád humanista 
személyisége, de a cikkíró S. M. széles körű műveltsége, sziporkázó stílusa is. Mert 
hogy ezt az életképet így értékelni és továbbadni az olvasónak nem hétköznapi dolog.

Az újság minden mondatában, cikkében, tematikájában remek. Veszem a bátorságot 
és minden olvasó nevében köszönöm, gratulálok!

Én is hódolok Bacchusnak (Dionüszosznak)... Bajcsy Gézáné

OLCSÓ HASZNÁLT MINŐSÉGI RUHÁK 
KAPHATÓK!

- Gyermekruhák
- Mellények
- Blúzok, pulóverek
- Nadrágok,
- Kabátok, stb...
- Új farmernadrágok 

extra méretben is!
Balatonalmádi - Martinovics üzletház 

Martinovics u. 2. (a piacnál)



A PANNÓNIA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS 
KÖNYVTÁR OKTÓBERI KÍNÁLATATÁBÓL

Október 10-15. hétfő-szombat - Könyvtári Hét a Pannóniában. Ingyenes 
beiratkozás, ingyenes internet-használat és a késedelmi díjak elengedése. Kedden és 
szerdán használt könyvek vására! Helyszín: Pannónia Könyvtár és előcsarnok

Október 10. hétfő, 17 óra - „Ne bántsd a magyart!” Berzsenyi Balázs szobrász 
(Olaszország) emlékmű tervei, terv vázlatai és makettjei. A szobrot a művész ajánlotta fel 
Balatonalmádinak, az emlékmű 2006-ban készül el. A kiállítást megnyitja Czuczor Sándor, 
önkormányzati bizottsági elnök, gimnáziumigazgató. Helyszín: Pannónia olvasóterme.

Október 14. péntek, 17 óra - MAGYAR FESTÉSZET NAPJA - Vágfalvy Ottó fes
tőművész 80. születésnapja alkalmából rendezett kiállítás megnyitója. Helyszín: 
Pannónia előcsarnoka és nagyterme. A kiállítást megnyitja Fülöp Lajos festőművész. 
Közreműködnek a Kósa György Városi Zeneiskola növendékei. A kiállítás 
megtekinthető november 6-ig, az intézmény nyitva tartási idejében.

Október 23. vasárnap, 11 óra - Városi ünnepség az 1956-os forradalom és szabad
ságharc emlékére. Ünnepi beszédet mond Keszey János képviselő. Közreműködik a 
budapesti Szabad Ötletek Színháza. Helyszín: Hősi Emlékmű (Baross G. u.). Az ünnep
ség koszorúzással zárul.

Október 30. vasárnap, 16 óra -  Tökfesztivál. Helyszín: Pannónia nagyterme és elő
csarnoka

Szervező: Nők a Balatonért Egyesület almádi csoportja. Információ: 88/574-365.

FELHÍVÁS
ALMÁDI FELNŐTT NÉPTÁNCCSOPORT INDUL A PANNÓNIÁBAN!

Korosztály: 14 év feletti fiúk és lányok 
Első alkalom: 2005. október 11., kedd, 18 óra. Helyszín: Pannónia nagyterme. 

Információ: Kovács Krisztián (Kiki) -  20/26-41-561.
Várjuk a jelentkezőket!

IV. Berény Kupa Lovas Tájékozódási Verseny
A szokásokhoz híven, csodálatos időben, a Malomvölgyben bonyolítottuk le a versenyt. A 

korábbiakhoz képest kicsivel nehezebb pályát tűztünk, de így is két csapat kivételével min
denki rátalált a kitűzött pontokra. A lovak ismét bizonyították, hogy milyen hűségesen hajtják 
végre lovasuk utasítását. Nagy tanulsága a versenynek, hogy aki kevesebbet lovagol, annak 
nem szabad győzelemre törő csapatba beszállni, mert bizony a nagy tempóban elszállhat. Így 
járt Eszter is, akinek eltörött a kulcscsontja, teljes gyógyulást kívánunk Neki és mielőbbi 
visszatérésében reménykedünk. A remek hangulatú nap záróakkordján a díjakat Dr. Walter 
Rózsa képviselőasszony adta át. Biztos vagyok benne, akinek ezúttal nem jutott medál, az is 
győztesként jött haza a Völgyből.

Eredmények
Három Lovasudvar 17 lóval, 48 indulóval 14 csapatot alkotva teljesítette a pályát.
Gyerek kategória: 1.Szénási Viktória, Jánosek Anita, Bankó Dóra, Soltész Dóra (VLE), 2. 

Piedl Anna, Bukovinszki Zsófia, Kránitz Csenge (VLE), 3. Lovas Dalma, Nagy Krisztina, 
Nagy Viktória, Silye Kata, Silye Sándor (VLE). Ifjúsági kategória: 1. Czuczay Diána, Havasi 
Máté (VLE), 2. Bálint Kata, Bálint Mónika, Fehértavi Szonja (VLE), 3. Berényi Krisztina, 
Varga Kinga (Pinkóczi lovasudvar). Felnőtt kategória: 1. Maurer Sándor, Gáspár József 
(Pinkóczi), 2. Kovács Orsolya, Lázár Beatrix, Szentesi Vajk, Vajda Bernadett (VLE), 3. 
Márkusné Németh Margit, Susits László, Susits Mátyás, Szénási Luca, Pencz Mirjam (VLE). 
Családok: 1. Bálint Mónika, Bálint Kata, 2. Silye Kata, Silye Sándor, holtversenyben Nagy 
Krisztina, Nagy Viktória, 3. Susits Mátyás, Susits László.

A pontversenyt és a Berény kupát a Vörösberény Lovas Egyesület 125 ponttal nyerte. 
Második a Pinkóczi Lovasudvar Maurer Sándor vezetésével 41 ponttal. Harmadik a Túzok Lo
vasudvar Dolezsai Anna vezetésével 3 ponttal. A résztvevő lovak közül Soma 30 pontot szerzett 
Sziszkó Fitos és Glória 25-25 pontot, míg Shery 20 pontot. Szentesi István, VLE elnök.

Szabadfelhasználású és 

jelzáloghitelek
Hazai bankok legkedvezőbb ajánlataiból 

Thm 6,7% 

Teljes körű ügyintézés helyben 

Ingyenes előzetes tanácsadás és hitelbírálat

Vállalkozások könyvelése, bérszámfejtése

Profit Plus Pénzügyi Tanácsadó Iroda 

Balatonalmádi, Szabolcs u. 19. 

Időpont egyeztetés: 30/444-7376

Művészetbarátok 
Egyesülete -  
balatonalmádi csoport

Alapítva 1973 Októberi program
Tatarozás miatt elmaradt a szeptemberi programunk, ezért csak most kö

szöntöm kedves Tagtársaimat és klubdélutánjaink látogatóit az új évad kezdetén!
Október 20-án, csütörtökön 17 órai kezdéssel a Pannónia Kulturális 

Központ és Könyvtár olvasótermében Szelényi Pál művészeti író tart 
vetítettképes előadást "Formabontás" a festészetben címmel.

Immár hagyomány, hogy az előadás után értékes ajándékokat sorsolunk 
ki a megjelentek között, továbbá a beszélgetéshez aprósüteményt és üdítőt 
kínálunk. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Láng Miklós

Vörösberényi Nyugdíjas Klub
Október 12-én: klubnap 16 órától kötetlen beszélgetés, a 2006. évi program összeállítása. 
13-án: kirándulás Győrbe. Program: jó idő esetén 1-1,5 óra séta a városban, utána fürdés
17 óráig. Indulás 07,30 órakor a berényi posta elől. Részvételi díj: 800 Ft.
19-én: vezetőségi ülés 15 órától. Klubnap 16 órától: kártya, sakk, stb.
26-án: zenés születésnapi rendezvény.
November 2-án: klubnap 16 órától: kártya, sakk, kötetlen beszélgetések.
9-én: klubnap 16 órától: kártya, sakk, kötetlen beszélgetések.
Megjegyzés: a népdalkör és a néptánccsoportok saját időbeosztásaik szerint tartják a 
próbákat.

Lovaglás
Visszatekintés

Írásom valószínűleg csak egy szűk réteg érdeklődését kelti fel, de természetesen nem 
csak nekik szól. Véget ért egy versenyszezon és ilyenkor illik visszatekinteni s 
köszönetet kell mondani azoknak az embereknek, akik közvetlen vagy közvetett támo
gatásukkal akár csak időszakosan, akár több éve folyamatosan segítséget nyújtanak a 
felkészülésben, versenyzésben. Másrészt viszont tisztázzam, hogy a Kinizsi Lovas Klub 
(előtte Nagyvázsonyi Lovas Klub) tagja vagyok 1985 óta. Ez a lovas sportkör a pécse
lyi Klára-pusztán működik, semmi közöm sincs a Balatonalmádiban található lovas 
szerveződésekhez. Egyszerűen csak itt élek, itt tartom a lovakat és itt készülök a 
versenyekre (Hol több, hol kevesebb sikerrel az idén: 4. hely; 3. hely; 2. hely; 1. hely).

Elsősorban köszönet illeti meg szakmai segítőmet, lovaim ápolóját, a litéri Káli 
Zsuzsannát, akivel, remélem, sokáig együtt dolgozunk. Továbbá köszönöm a Pireus 
Étterem, az Albízia Kertépítő vállalkozás, a Fullánk Tattoo&Body Piercing stúdió 
Veszprém, a Fűke Yacht Kft., Tamási Károly úr és Sári Gyula úr önzetlen segítségét. 
Még egyszer köszönöm a pihenőjét töltő Igor, és a most kiképzés alatt lévő két csikó, 
White és Garry nevében is. Rácz Géza

Piknik gyógytornával
A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ „Nemcsak a húszéveseké a 

világ” Egészségmegőrzés idős korban címen a Veszprém Megyei Önkormányzat 
Csolnoky Ferenc Kórház és Rendelőintézet Irányított Betegellátási Modell által kiírt 
egészségmegőrző programok támogatására pályázatot nyújtott be. A nyertes pályázat
ból két, az idős korosztályt érintő, hiánypótló programot valósítottunk meg. Először 
Dombóvár-Gunarasra szerveztünk kirándulást gyógyfürdőzéssel. Második alkalommal 
a malomvölgyi gyógytornára, majd az intézmény füves virágos udvarán megrendezett 
piknikre vártuk szépkorú vendégeinket. Rendezvényeink a szív és érrendszeri beteg
ségek megelőzését, az egészséges életszemlélet kialakítását célozták meg. Támogató
inknak -  Dr. Árkai Anna, Dr. Péterfia Katalin, Schlakker Andrea, Virág Vendéglátó 
Kkt., Coca-cola -  segítségükért ezúton szeretnénk köszönetet mondani.

Az intézmény dolgozói

Balettiskola
Örömmel tudatjuk az Almádi Újság olvasóival, hogy a Pannónia Balettiskola az idén 

is folytatja városunkban működését, és várja azokat a 3 év feletti gyermekeket, akik a 
klasszikus balett csodálatos világával szeretnének megismerkedni, megbarátkozni. Az 
oktatás a Pannónia Kulturális Központban zajlik minden hétfő délután: 13-14 óráig 
kisiskolás, 15,30-16,30 haladó iskolás, 16,30-tól óvodás csoportokban.

F E L H Í V Á S
Balatonalmádiban az IDEGGYÓGYÁSZATI szakrendelés helye és ideje 

2005. október 1-től megváltozik!

Új helye: Balatonalmádi, Baross G. u. 32., a pszichiátria szakrendelő. 
Időpontja: kedden 14,00-20,00 óráig.

Rendel: Dr. Imre Piroska neurológus szakorvos.
Tel: 88/430-047

Balatonalmádiban a pszichiátria szakrendelés mellett ismét működik pszichológus. 
Helye: B.almádi, Baross G. u. 32., pszichiátria szakrendelőben szerdán 13,30-17,30. 

Rendel: Urbanics Júlia pszichológus.
Tel: 88/430-047, 30/9 697 415

Telefonon időpont egyeztetés szükséges!



Lapostetők és palatetők 

bontás nélküli javítása.
A legkorszerűbb anyagokkal, 10-12 éves garanciával 

és referencia munkával, rövid határidővel vállaljuk. 

Telefonon történt egyeztetés után ingyenes helyszíni felmérés.

Tel.: 30/6323-185,30/3856-957

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

LAKÁSKIEGÉSZÍTŐK, DÍSZTÁRGYAK, BÁLÁS RUHÁK (200 Ft-tól) 
KANAPÉK, HEVERŐK, 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

Vitaterra
A Z  É L E T  F Ö LD JE

Ha Ön ételallergiával küzd, cukorbeteg, fogyókúrázik, vagy csak 
egyszerűen egészséges élelmiszereket szeretne fogyasztani, 
látogasson el hozzánk!

•  Friss diabetikus, gluténmentes torták, sütemények, pékáru.
•  Friss bioélelmiszerek, zöldség, gyümölcs.
•  Tofu, szója, gabonarudak, kenyérfeltétek.
•  Pi-víz
•  Gluténmentes élelmiszerek széles választéka.
•  Fogyókúrás termékek.
•  Bio kozmetikumok világmárkái.

LAVERA, DR. HAUSCHKA KOZMETIKUMOK PROVIDA 
ÉS CMD NATURKOZMETIK

Törzsvásárlói kedvezmény, étkezési csekk elfogadás, bankkártyás fizetési 
lehetőség, VitaTerra életmódklub! Aerob klub étkezési tanácsadó partner!

Teátrum Belvárosi Üzletház II .  emelet 
Veszprém, Szeglethy u. 1.

Nyitva: h-sz-cs-p: 9.00-17.30; k:13-17.30; szo: 9.00-12.30 
ebédidő: 15.00-15.30 

Tel: 88/329-952 www.vitaterra.hu

VÁSÁROLJA MEG TÜZELŐJÉT 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 165 0 ,-Ft/q 1550,- Ft/q

SZÉN
Fűtőérték KJ/Kg ÁR

Tisova dara /cseh/ 14665-15500 1940,- Ft/q
Tisova dió /cseh/ 14665-15500 1990,- Ft/q
Sokolovi kocka /cseh/ 14665-15500 1850,- Ft/q
Ledvicei dara /cseh/ 18000-19000 2150,- Ft/q
Ledvicei dió /cseh/ 18000-19000 2210,- Ft/q
Oroszlányi dara /magyar/ 17460-20460 2150,- Ft/q
Oroszlányi dió /magyar/ 17460-20460 2210,- Ft/q 

PÉTA-COOP KFT ZIRC, VASÚTÁLLOMÁS

Már másfél éve vagyunk jelen Balatonalmádiban, mégis sokan vannak, akik 
még nem is hallottak rólunk.
A veszprémi 1. sz. Gépjárművezetőképző Munkaközösség akkreditált 
autós-motoros iskola.

Főleg a fiatalok körében visszatetsző iskolánk elnevezése, azt mondják, „a régi rend
szerből ránk maradt valami” , és nem is tévednek sokat. Mikor még csak két iskola, az 
ATI és az MHSZ vett részt a képzésben, akkor alakultak meg a 70-es évek elején 
országszerte a munkaközösségek. Céljuk az volt, hogy összefogva, szinte családias 
légkörben magas színvonalon végezzék az oktatást.
Lehet, hogy a név már elavult, nem olyan hangzatos és nehezen jegyezhető meg, de 
a munkaközösség szó még most is ugyanazt jelenti. Célunk ma is az, hogy tanulóink 
jó hangulatban, a kor követelményeinek megfelelő képzésben részesüljenek. 
Mindehhez a tárgyi és személyi feltételeket is biztosítjuk. Iskolánk a megyében 
egyedülállóan, saját, a megváltozott szabályoknak is megfelelő rutinpályával ren
delkezik, ahol a gyakorlás során nem kell más iskolák tanulóihoz alkalmazkodni.
Saját motor-parkunk van, tanulóink pillanatnyilag 10 gépkocsitípusból választhatnak. 
A megye több pontján tartunk elméleti oktatást. Az elméleti és gyakorlati oktatók 
munkájukat szoros összhangban végzik. Célunk nemcsak a vizsgára való felkészítés, 
hanem az, hogy biztonságosan, kulturáltan közlekedő járművezetőket képezzünk. 
Akkreditált iskola lévén, a tandíj jelentős része családon belül az adóból vissza
igényelhető. Mindig más-más akciót hirdetünk.
Balatonalmádiban ügyfélfogadó és oktató helyiséggel rendelkezünk a Jókai u. 1. 
sz. alatt (Szolgáltatóház, az Ipartestület épülete).
Meghirdetett elméleti tanfolyamaink létszámtól függetlenül, garantáltan elindulnak. 
Ezenfelül lehetőség van rá, hogy az Önök szabadidejéhez alkalmazkodva, egyéni 
elméleti oktatást is folytassunk. Elméleti tanfolyamot folyamatosan, minden 
hónapban indítunk, figyelje hirdetéseinket!
Legközelebbi tanfolyamaink: 2005. október 13. (csütörtök), 16 óra,

2005. november 8. (kedd), 16 óra.
Ügyfélfogadás: H, Sz, P: 8-12; K,Cs: 13-17 • Tel: 06/20/471-6988  

OKÉV: 02-0088-03 • AL-858 
 Szeretettel várjuk tanfolyamainkon!

Balatonalmádi központjában, 13 lakásból és 8 üzletből álló 

lakóépületben 1. emeleti 42-68 m2-es lakások leköthetők, 

2005. június végi átadással.

Érdeklődni: 06/30-475-84-78 Ismertetőanyagot küldünk.
250.000,- Ft+ÁFA

UNIQA
Intézze biztosítási ügyeit helyben!

Az UNIQA Biztosító Rt. Balatonalmádi kirendeltségén széleskörű 
szolgáltatásokkal (kisebb kárrendezéssel is) várja kedves ügyfeléit! 

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

ÚJ ALM ÁDI ÚJSÁG  
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