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Mint ismeretes, a Balatoni Szövetség 1904-

ben alakult meg, amely eseményrõl a múlt
évben, a 100 éves évforduló alkalmából, bõ-
séges tájékoztatást kaptunk. Lényegesen ke-
vesebb az ismeretünk a Szövetség hivatalos
értesítõjeként szereplõ, Balaton címû képes
folyóiratáról. Ennek egyik oka lehet, hogy négy
évvel késõbb született meg a gondolat, amit
rögtön követett a tett, azaz 1908-ban megindult
az említett folyóirat kiadása.

1908. március 1-én jelent meg az elsõ szám,
ebben a szerkesztõség Köszöntõ címû rövid
írását olvashatjuk az alábbiak szerint.

Folyó évi január hó 5-én tartott köz-
gyûlésünk elhatározta, hogy a most elõször útra
induló folyóiratot kiadjuk. Szövetségünk ne-
gyedik esztendejében, bármily szerény keretben,
de mégis megvalósíthatjuk végre azon óha-
junkat, hogy saját hivatalos értesítõvel ren-
delkezzünk.

Midõn ezen kis lapunkat jóbarátaink szíves
figyelmébe ajánljuk, közöljük azt is, hogy nem
kívánunk külön munkaszervezettel elõállani.
Hûen és becsületes eszközökkel munkálkodunk
azon, hogy az alapszabályok rendelkezései
minél szélesebb keretekben megvalósuljanak.
Hogy a Balaton ne csak természeti kincse legyen
a leginkább érdekelt vármegyéknek, hanem az
anyagi jólét, a gazdasági fölvirágzás meg-
teremtõje is.

Folyóiratunkat tagjaink tagsági díj fejében
kapják. Fogadják szívesen, azzal a rokonérzés-
sel, mellyel nyújtjuk. És eszméink, törekvéseink
támogatásával, azoknak híveket szerezve,
legyenek jó szívvel rajta, hogy õszinte szeretet-
tel, bõ és változatos tartalommal minél gyak-
rabban állhasson módunkban bekopogtatni.

Dr. Óvári Ferenc országgyûlési képviselõ, a
Szövetség ügyvezetõ alelnöke felügyelt a szer-
kesztésre, amit Cséplõ Ernõ, a Szövetség
titkára végzett. Óvári a Nagy feladatok címû
vezércikkében fogalmazta meg a Szövetség
céljait, amelyekbõl a fontosabbak, kivonatosan
a következõk.

A Balatonvidék fejlesztésénél két nagy jelen-
tõségû erõ munkál közre és kapcsolódik
egymásba. Az állam áldozatkészsége és a tár-

sadalmi tevékenység. Ez a két erõ végzi a szük-
séges alapozó munkát és mozgatja azokat a
rugókat, melyek a fejlõdés szolgálatában, siker-
rel segítenek megoldani nemcsak az apró, de a
nagy feladatokat is.

Kossuth és Darányi miniszterek lelkes szívvel
egymásután váltják valóra azokat az óhajtá-
sokat és reményeket, melyek után a Bala-
tonvidék õszinte barátai oly régtõl fogva
vágyakoznak. Készül a felsõparti vasút, hogy a
bájos Balatonvidéket az ország fõvárosával, a
gyorsvonat sebességével köti össze. Megvalósul
az évek óta szorgalmazott körtelefon és talán-
talán nemsokára járhatunk már az olyannyira
fontos balatoni körúton is. 

Szinte látjuk már azt a nyüzsgõ életet, mely
kora tavasztól késõ õszig lesz a Balaton mellett
és azokat a mozgalmas heteket, mikor a téli
Balaton fogja vonzani az emberek ezreit.

A fejlõdés a Balatoni Szövetség elé is mindig
több és több feladatot ró. Elõle kitérni nem
szabad, szembeszállni vele, érdekükben harcol-
ni, õket diadalra juttatni kötelesség. De a nagy
kérdések mellett, a kisebb kézen fekvõ dolgokra
is ki kell terjeszteni a figyelmet. Az apróbb, de
értékes szolgálatok teljesítésével, – milyenek a
kiadó lakások, eladó telkek, nyaralók nyilván-

tartása, továbbá az élelmiszerrel való jutányos
és jó ellátás – feltétlen hasznos munkát végzünk.

Ezúton minden jelentékenyebb nehézség
nélkül összehozhatjuk a két érdekeltséget, a
fürdõvendégeket a parti lakossággal és a kettõ
között, amire bizony rendkívül nagy szükség
mutatkozik, szilárd erkölcsi és anyagi kapcsot
teremthetünk. Így válik azután lassanként
valóra az a vágy, hogy a Balaton körül semmi a
fejlõdést gátló felleg ne mutatkozzék; minden
vidám és mosolygó legyen, mint az áldott nagy
vízben fürdõ, csillogó nyári napsugár.

A folyóirat néhány jellemzõje. 12 oldalon
jelent meg évente hat alkalommal, március,
június, július, augusztus, szeptember és decem-
ber hónapok elsején. Ez késõbb megváltozott,
mert 12 szám jelent meg évente, esetenként ket-
tõs, összevont formában. Mint fentebb olvashat-
tuk, a folyóirat ingyenes volt, elõállításának
költségeit hirdetésekkel fedezték, amelyek két
lapoldalt tettek ki és meghatározott tarifa szerint
fizettek a hirdetõk. 

Jó néhány hasonlatosságot fedezhetünk fel a
mai helyzet, az Óvári cikkében írtak és az elsõ
szám egyéb cikkei között, ezért a következõ
számban jelenik meg cikkünk befejezõ része.

Schildmayer Ferenc

A folyóirat fejlécének képe.

Dönts okosan!

Intézze biztosítási ügyeit helyben,
az Önnek legmegfelelõbb idõpontban. 
Hívja a K&H Általános Biztosító Rt.
helyi képviselõjét, ismerje meg termékeit.

Karácsonyi Tünde helyi képviselõ,

Balatonalmádi, tel.: (06 20) 330 5320
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ÍRORSZÁGI IMPRESSZIÓK
Vajon milyen benyomásokat szerezhet az

Írországba látogató, ha öt napig tartózkodhat
a smaragdzöld szigeten? Mennyit láthat meg

a kettéosztott sziget légiessé tett határáról, az ottani
lakosság érintkezésérõl? Mennyit tudnak a helybe-
liek rólunk? Nos, ilyen kérdések kavarogtak abban a
kis küldöttségben, amely október közepén Balaton-
fûzfõt, Balatonalmádit és a Kelet-Balatoni kis-
térséget képviselte az Ír Köztársaság észak-nyugati
csücskében, Donegal grófság névadó városkájában,
Donegal Townban. Dr. Varjú Lajos polgármestert,
Szabóki Sándor képviselõt és jómagamat a donegali
kereskedelmi kamara igazgatója, Ernan McGettigan
és Donegal város polgármestere, Cioran Twoomey
invitált viszontlátogatásra. Testvérvárosi és kis-
térségi kapcsolatok kiszélesítésén munkálkodtunk,
amelyet örömmel támogat a dublini magyar és a
budapesti ír nagykövetség is.

A kezdõ kérdésekre adható válasz
szinte egyértelmû: nagyjából ugyan-
olyan felszínes tapasztalatokra tesz szert,
mintha elõször tévedne Magyarországra.
Nekem annyiban volt szerencsém, hogy
egyetemi tanulmányaim óta foglalkoz-
hattam az ír kérdéssel, illetve az ír-ma-
gyar kapcsolatokkal. Talán ezért is ké-
szített velem riportot a dublini rádió még
1971-ben. A brit szigetek és a Kárpát-
medence kapcsolatainak kutatása azóta
is élénken foglalkoztat, amelybe az angol
mellett jól megfér a walesi, a skót és az ír
kapcsolatépítés, hiszen az utóbbi  három
kultúra tanulmányozása egyben a kelta
peremvidék, az õsi hagyományok és a
kontinentális örökség szerves részének
minél teljesebb megismerése. Öt évvel
ezelõtt az Egyesült Királyság részét
alkotó Észak-Írországba jutottam el,
amikor Ballymena városában az infor-
mációs technológia iskolai felhasználását tanul-
mányoztam. Jutott persze idõ a legrégebbi whis-
key-lepárló meglátogatására is, amikor érdemes
kóstolói oklevelet kaptam, illetve megízlelhettem
a legendás fekete Guinness sört is, méghozzá az
igazit, mert az írek szerint csak az ottani kocsmák-
ban iható a valódi árpalé.

Iskolánkban is tanított három ír kolléga, illetve
Kovács Gábor személyében a kelta örökség és az
ír zene egyik elismert szakembere most is színját-
szóklubot vezet nálunk. Legtekintélyesebb gim-
náziumi kitüntetésünk a Patrik-díj, amelynek nevét
Írország védõszentje, Szent Patrik is ihletette.
Tanulóink több ír dalt tudnak kívülrõl és az „ír
Áldás“ tavalyi elõadásával belopták magukat a
donegali küldöttség szívébe.

Maguk az írek viharos történelmünk okán is
csodálnak bennünket, mert nekik csupán egy
„nagy testvér“ adatott, és az is elég volt, nekünk
meg kettõ vagy három, ha a 150 évig rajtunk élõ
törököket is elõcibáljuk a múlt homályából.
Tudnak Tari Lõrinc vitéz 15. századi pokoljárá-
sáról, aki elsõként tett zarándokutat a Donegal
melletti szent Patrik purgatóriumba, hiszen rút
bûnei alól még a spanyolországi Santiago de
Compostella búcsújáróhelyén sem tudták teljesen
feloldozni. Különben, nem akármilyen mokány
magyar lehetett ez a Lõrinc vitéz, mert élve jött ki
abból a kénköves barlangrendszerbõl és ennek
okán még az angol királyi udvar is megcsodálta...

Tisztelik Kossuth forradalmi fellépését Deák
Ferenc bölcsességét és 19. századi történelmi
hõseikhez, Daniel O’Connellhez és George Par-
nellhez hasonlítják. A passzív rezisztanciát állí-
tólag tõlünk vették át és szinte hihetetlen, hogy
Európa elsõ angol gyarmata, 1921-ben lett szabad,
de csak 1937-ben lett teljesen független, akkor is
csupán az ír sziget kettészakítása árán. A határokat
az Európai Unióba való belépés tette olyannyira
légiessé, hogy nekünk csak az tûnt fel, hogy az Ír
Köztársaságban kétnyelvûek a helynévtáblák,

Észak-Írországban pedig nem. A kilométerköve-
ket mérföldkövek váltják, de csak a helybeliek
tudják, hogy merre húzódott a határ. Egy dolog
azért megmaradt: a font sterling, és azt a ben-
zinkutak jelzik már messzirõl.

Van mit felejteniük az egykori határ mindkét
oldalán élõknek és még óvatos becslés szerint is
legalább egy generációnyi idõ kell a sebek gyó-
gyulásáig. Bár átjárnak egymáshoz, sõt hétvégi
házaikat is a másik oldalon építik, de azért az írek
igazán Kelet-Közép-Európába járnak nyaralni és
kikapcsolódni, ami Magyarországot jelenti. Szinte
divattá vált a fiatalok házasságkötés elõtti külön
legény- és leánybúcsúját Magyarországra szervez-
ni. Budapesten hovatovább egy ír negyed képzõdik
a Bajcsy-Zsilinszky út két oldalán, mert annyian
vásároltak házat a Beckett’s névre hallgató ír kocs-
ma környékén. Echte ír kocsma különben van már

Balatonalmádiban is, de a déli és északi part több
települése látványosságként is büszkélkedhet vele.
Amikor az interneten végigböngésztem az ír ingat-
lanügynökök legjobb ajánlatait, meglepõ számmal
szerepelnek balatonparti villák, mert az õ eurós
pénztárcájának igen smakkol az itteni árfekvés.
Nem véletlenül kerestek tehát a donegaliak egy
hasonló nagyságrendû balatoni települést, a francia
testvérvárosuk mellé Balatonfûzfõt találták meg.

Manapság már könnyen eljuthatunk Írországba.
Alig háromezer kilométer, repülõgépre ülünk, mert
közvetlen járat van Budapest és Dublin között. Ne
érdemes bosszankodni még azon sem, hogy a gép
késik, és amikor beszállhatunk, a kapitány kerek
perec megtagadja a felszállást. Mivel egy honvágy-
tól ûzött ír koma a tényleges okokat tudakolta,
jómagam is felvetettem, hogy esetleg puszta
látványunk rettentette vissza az indulástól. Csak
angolul vallotta be, hogy ilyen mûszaki állapotban
nem indítja gépet és inkább vártunk két órát, amíg a
bejövõ varsói járatot újranyergelve kelhettünk útra.

Dublin igazi neve Baile Átha Cliath, amit
whiskey nélkül is ki lehet ejteni helyesen, csak
megfelelõ mennyiséget kell fogyasztani a nedûbõl.
A nagykövetség elsõ titkára volt olyan kedves,
hogy kivárta kései érkezésünket, még elmagyaráz-
ta az ír nevek helyes ejtését és egyenesen a szál-
lodába repített bennünket. Másnap a nagykövetsé-
gi fogadás után menetrendszerû autóbusszal vágtunk
neki a röpke 5 órás útnak a sziget északnyugati
csücskébe.

A hétvégi csúcsforgalomhoz szokott kelet-ba-
latoni polgár idehaza abban a hitben leledzik, hogy
ennél legfeljebb csak a budapesti dugók lehetnek
rettenetesebbek, holott a nyugat-európai dugasz
még jócskán alulmúlja a dublinit. Hiába a külön
buszsáv, a körforgalom elé tett zöldhullámos lám-
pák meg a mérföldenként lengetõ rendõrök, ha
kiszálltunk volna a járgányból, aligha ér bennün-
ket utól másfél órán belül. Tudhatott errõl a titkos
vágyunkról a sofõr, mert az autópályán még úgy-

ahogy visszafogta a lóerõket, de aztán a mellék-
utakon már elengedte a gyeplõt. Tündéri sajá-
tossága az írországi közlekedésbiztonságnak az a
látszattörekvés, hogy jelezze is a veszélyt, meg
engedje is érvényesülni a hazafelé vágtatást. Akár
hiszik, akár nem: zötykölõsebb utak elé kirakják
a 90 kilométeres sebességkorlátozást. Amikor
viszont a hullámvasút-jelleghez a dupla kanyarok
is hozzáadódnak, akkor megjelenik a 100 kilo-
méteres maximális sebességi tábla, ami a hely-
beliekbõl legott mogyoródi érzéseket vált ki. Jó
ötletnek tûnt, hogy a busz közepén ültünk, mert ott
még istenes érzés volt a rally, no meg szemmel
tarthattuk a jármû elejét és a hátulját is. Jelentem:
végig velünk maradtak, amire azért nem mertem
volna mérget venni. Majdhogynem behozva a
kezdeti késést, a pilótává elõlépett sofõr öt és
félórán belül már meg is érkezett a végállomásra,

azaz Donegal Townba. A népes foga-
dóbizottság még a magyar zászlót is
felvonta tiszteletünkre a szálloda halljá-
ban, illetve pazar étel- és italkínálattal
feledtették az utazást.

Szólni kell az ottani étkekrõl, mert
hozzánk kísérteties hasonlósággal a
mostani ír nemzedék folyton be akarja
pótolni, amit szüleik és nagyszüleik
kénytelen-kelletlen elmulasztottak. Igaz-
ságtalan lennék, ha csupán a bárány-
csülkök emberes mérete rémlene fel mind
a mai napig, mert a füstölt lazacok még
felszelt formában is kisebb mentõladikot
adtak ki. Biztosan a vastag szemüvegem
az egyik oka annak, hogy a kísérõ köretek
rendre betakartak mindent, de a tányérok
kolosszális mérete engem határozottan az
itthoni tálcákra emlékeztetett. A pincérek
pedig - akik között esetleg még írek is
lehettek, mert a szlovák, román, vietnami

és koreai komák nyelvtudása csapnivaló volt -
rendre kilesték, amikor valami üresedés keletkezett
valamelyik tányéron és tüstént betöltötték. A
vendéglátók is huncutok voltak, mert a desszertet
már másik asztalnál tukmálták ránk és a levezetõ
italokat meg a harmadiknál. Szerintem azt
tesztelték, hogy ki tud a következõig elbattyogni,
aztán zúdították ránk az újabb áldást.

Ezeknek a beszédekkel kombinált maratoni
étkezéseknek a végén ráadásul bejelentették, hogy
mikor lesz a következõ fogadás. Mindezt talán vad-
vízi evezéssel lehetett volna egyensúlyba hozni, de
oda nem vittek el. Helyette volt viszont hajózás,
tenger-parti séta, vártoronynézés és sziklamászás.
Az utóbbi kettõnél megvallom jóval többször
gyönyörködtem el a táj szépségében, mint akár-
mikor ezelõtt, és szerényen még megkockáztatnám,
hogy zerge legye a talpán, aki a bennszülöttekkel
lépést tud tartani. Nem véletlenül nyurgábbak tehát
nálam, hogy finoman fogalmazzak...

Minden egyes programon megjelent Twoomey
polgármester, akinek a derékmérete azért magyaros
volt, de ha ilyen ütemben folytatja, hozzányurgul a
helybeliekhez. Õ az a politikus különben, aki
várostakarítással kezdte a kampányát, méghozzá a
szószoros értelmében. Úgy rávert a köztisztasá-
giakra, hogy azóta is ragyog a város, pedig arrafelé
is akadnak még szorgos szemetelõk. Tiszteltük õt
azért is, mert elõdje minden intézkedését tisztelet-
ben tartotta és folytatja kapcsolatépítõ tevé-
kenységét. Büszkén mutatta meg elõdje beruházá-
sait. Kijött velünk a tengeri túrára, amikor Dr. Varjú
Lajosnak átadták a hajókormányt, majd pedig a
díszes kormányos oklevelet. A donegáliak táncra
perdültek a hajófedélzeten, az O’Donnell klán
egyenes ági leszármazottja fújta a dudanótákat,
miközben fel-alá masírozott, mert nem lehet az ír
népzenét vigyázz-állásban játszani. Azt hiszem,
hallgatni sem. Aki nem hiszi, nézze meg egyszer
Michael Flatley táncmûsorát, vagy csak hallgassa
az itthoni Bran együttest. Cz.S.
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A születésnap fontos esemény mind-
annyiunk magánéletében. Így van ez egy
város, egy közösség életében is, ahol a
kerek évfordulók megünneplése különös
alkalom. Településünkön az elmúlt hó-
napban a Vörösberényi Kertbarátkör 40.,
az Almádi Kertbarátkör 15. születés-
napját ünnepelte.

Elismerésemet és köszönetemet feje-
zem ki valamennyi korábbi és jelenlegi
vezetõnek, vezetõségi tagnak felelõsség-
teles és kitartó munkájáért, mellyel tag-
jaiknak bõvítették szakmai ismereteit,
kialakítottak új, és mélyítettek korábbi
emberi kapcsolatokat, barátságokat. Ren-
dezvényeikkel sok örömet szereztek, tar-
talmas szabadidõ eltöltést biztosítottak
több száz családnak.

Tevékenységük gazdagította települé-
sünk közéletét, és biztos vagyok abban,
hogy még hosszú ideig segíti, támogatja
az önkormányzatot közösen megfogal-
mazott céljaink megvalósításában.

Városüzemeltetési intézményt alapí-
tott a képviselõ-testület egyik legutóbbi
döntésével, közterületeink, parkjaink
tisztaságának, rendezettségének javítása;
a színvonalasabb strandüzemeltetés érde-
kében. Az elmúlt másfél évtizedben
különbözõ szervezeti formában mûködõ
gazdasági társaság látta el ezt a feladatot.
Az eredménytelenség, a gondok ismer-
tek. Nem voltunk elégedettek az elvégzett
munka színvonalával és ennek számos
oka van (talán az alulfinanszírozottság,
nem megfelelõ vezetõk, rossz kapcsolat a
városvezetéssel, a hivatallal, ellenérdekû
tulajdonosi struktúra, stb.). Az a szándé-
kunk, hogy legyen végre egy olyan város-
üzemeltetési feladatokat ellátó intéz-
mény, amely tevékenységét magas szín-
vonalon, költséghatékonyabban, közvet-
lenebb irányítással, együttmûködéssel
látja el. 

Amennyiben az ingatlantulajdonosok
közterületi környezetük rendben tartásá-
ban, gondozásában partnereink lesznek, a
valamennyiünk által remélt és kívánt
eredmények már a jövõ évben láthatóvá
válnak.

Tisztelettel kérem, segítsék törekvé-
seinket, támogassák munkánkat.
Balatonalmádi, 2005. október 03.

Pandur Ferenc
polgármester

Néhány sor
a 36. hónapról
a Városházán
2005. október

Önkormányzati hírek
A hosszú évek óta megszokottól eltérõen és kivételesen, az

októberi testületi ülésre az utolsó csütörtök helyett kedden
került sor. Az elõzetesen kiküldött 19 pontból álló napirend
idõközben négy sürgõsségi indítvánnyal bõvült. Az elfogadott
napirend elõtt Balogh Csaba képviselõ az Óvári kilátónál szük-
ségessé vált javításokról szólt. Dr. Hoffmann Gyöngyi kép-
viselõ beszámolt a vörösberényi temetõ takarításáról, kifejezve
köszönetét valamennyi résztvevõnek és segítõnek.

Az elmúlt hónap eseményeit foglalta össze Pandur Ferenc pol-
gármester, majd Ari András õrnagy adott tájékoztatót a közbiz-
tonság aktuális helyzetérõl. 18 bûncselekményt említett, amelyek
vagyon ellen irányultak, betöréses lopás, nyaraló feltörés, besur-
ranó tolvajlás formában. Két esetben fordult elõ ittas vezetés, ami
javuló tendenciát mutat az elmúlt hónaphoz képest. Bejelentette,
hogy új ügyeleti rendszer lépett életbe a hó folyamán, ami azt
jelenti, hogy a 107-es hívás közvetlenül Veszprémbe megy, majd
onnan az almádi kapitányságra. Hozzátette, hogy az almádi
kapitányság közvetlenül is hívható a (30) 278 22 17 számon. A
bejelentés nem okozott osztatlan elismerést a jelenlevõkben.

Egyik legfontosabb napirend volt a 2005. évi idegenforgal-
mi idényrõl és a 2006. évi kiemelt feladatokról szóló tájékoz-
tató, a gazdasági bizottság elõterjesztésében. A 32 oldalas
anyag és a hozzá tartozó 12 oldalnyi melléklet alaposan fel-
dolgozta és elemezte a témát, amely sajnálatosan kedvezõtlen
adatokat is tartalmaz. Csupán egyet, a vendégéjszakák számát
említve, látható az említett tendencia a következõk szerint:

2000 évben 191.256, 2001 évben 204.123, 2002 évben
130.456, 2003 évben 143.026, 2004 évben 106.278 és 2005 év
09. 30-ig 100.191 volt a vendégéjszakák száma. Az idegenfor-
galmi adóbevétel ennek megfelelõen csökkent annak ellenére,
hogy a vizsgált idõszak alatt 200 forintról 300 forintra
emelkedett a kurtaxa. Az idei rendezvények mind számukban,
mind minõségükben felülmúlták az elmúlt évek hasonló ren-

dezvényeit, összességében igen sikeresek voltak a látoga-
tottságot és az elismeréseket illetõen. Kiemelt feladat a turiz-
musfejlesztési koncepcióban megfogalmazott feladatok áttek-
intése és a 2006. évi költségvetésbe történõ beépítése, a meg-
valósítási lehetõségek anyagi oldalának megteremetése, ami a
csökkenõ bevételek mellett nehéz feladat lesz.

Fontos napirendként említhetõ a köztemetõrõl szóló ren-
delet-tervezet, amely az elhangzott észrevételek beépítése után
a jövõ hónapban kerül a testület elé. Továbbiakban a testület
elvi hozzájárulását adta a Györgyi Dénes iskola tornatermének
PPP konstrukcióban történõ felépítéséhez. Ez azt jelenti, hogy
a testület a közbeszerzési eljárás lebonyolítása után, a várható
költségek ismeretében fogja meghozni végleges döntését. A
tornaterem az iskola felépítése óta hiányzik (akkor sem volt
elég pénz?). Lényegi egyetértés van a hiány megszüntetését
illetõen, de a „mennyiért” kérdésében még számíthatunk vitára.

A Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában levõ
Neptun Strand eladásra kerül, mert 338.328.000 forint
vételárért jelentkezett vevõ. Balatonalmádi város nincs abban
a helyzetben, hogy ilyen összegért éljen elõvételi jogával, ezért
arról kénytelen volt lemondani, testületi határozat formájában.

A Képviselõ Testület döntött a Napozó nõ nevû szobor
elhelyezésérõl. Több elhelyezési lehetõség mert fel az idõk
során, végül a Pannónia épületének a Széchenyi sétány felõli
homlokzata elõtti zöldterületbe kerül. Ezzel az elhelyezéssel a
szobrászmûvész Martsa István özvegye, mint örökös is
egyetértett, illetve ahhoz hozzájárult.

Végül a négy sürgõsségi indítvány került elfogadásra,
miután a képviselõ-testület hozzájárult ahhoz, hogy a
Veszprém megye 157 települését érintõ Észak-Balatoni Térség
Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Rendszer címû
vállalkozás önkormányzati társulássá alakuljon.

SF

Köszönet
Ezúton szeretnék köszönetet mondani

mindazoknak, akik részt vettek a Vörösbe-
rényi temetõ takarításában. Mindenszen-
tek ünnepe és a Halotttak napja közeled-
tével rendet és tisztaságot teremtettünk a
temetõben, bár a munkának még koránt
sincs vége, hiszen rengeteg feladat vár
ránk, hogy elhunyt szeretteink nyughelyét
és annak környezetét méltó rendbe hoz-
zuk. Megértésüket kérem, hiszen ez hosszú
folyamat lesz. Bízom abban, hogy az eddi-
giekben nyújtott segítõ kezek a következõ
alkalmakkor is ott lesznek, hogy együtt
teremtsük meg szeretteink számára a
végsõ nyugalomhoz megérdemelt környe-
zetet. 

Hoffmann Gyöngyi, képviselõ

Felhívás
Tájékoztatom a lakosságot, hogy az õszi

LAKOSSÁGI FÓRUMOKAT az alábbi
idõpontokban és helyszíneken tartjuk.
2005. november 15., kedd, 18.00

- Vörösberényi Kultúrház.
2005. november 16., szerda , 19.00

- Kéttannyelvû Gimnázium.
2005. november 17., csütörtök, 18.00

- Pannónia Kulturális Központ.
2005. november 18., péntek, 18.00

- volt Váci Mihály Általános Iskola.
Fõbb témák:
- 2005. év értékelése,
- 2006. évi fejlesztési elképzeléseink,
- Városgondnokság intézmény alapítása,
- Györgyi Dénes Általános Iskola tor-

natermének építése.
Megtisztelõ érdeklõdésére számítva,

tisztelettel
Pandur Ferenc

polgármester

F E L H Í V Á S 
Balatonalmádi területén

méheket tartókhoz

A jegyzõ nyilvántartási kötelezettsége, a
méhész bejelentési kötelezettsége a
70/2003. (VI.27.) FVM rendelet 9. § (4)
bekezdése szerint az alábbi adatok
közlése ill. nyilvántartásba vétele:
1. méhész neve,
2. méhész lakcíme,
3. méhcsaládok állandó és legutóbbi

helye (település),
4. állatorvosi igazolás száma, kelte, kiál-

lítási helye,
5. méhcsaládok száma,
6. méhcsaládok elhelyezésének területe

pontosan: dûlõ, hrsz. - letelepedés
ideje,

7. méhész telefonszáma.
A bejelentett és nyilvántartásba vett ada-
tok az állategészségüggyel kapcsolatos
önkormányzati, jegyzõi feladatok tel-
jesítéséhez kerülnek felhasználásra. 
Balatonalmádi, 2005. október 7.

Dr. Szûcs Sándor, jegyzõ

A Új Almádi Újság októberi számában ketten is írtak – részletek nélkül – arról,
hogy PPP-konstrukcióban tornatermet lehetne építeni a Györgyi Dénes iskolában.
Mivel ilyen megoldásra még nem volt példa Magyarországon, talán nem haszonta-
lan, ha bõvebb tájékoztatást is kapunk róla.

Három iskolafenntartó: egy magánalapítvány, valamint két önkormányzat (az egyik
a balatonalmádi) építtetne közös pályázat alapján tornatermet PPP konstrukcióban,
vagyis a magántõkének a közfeladatok ellátásába történõ bevonásával. Háromféle tor-
nateremre lehet pályázni, az almádi tornaterem a legkisebb méretû lenne, B típusú,
16x30 m-es. Az építési vállalkozót közös közbeszerzési pályázaton kell kiválasztani, a
kétlépéses pályázatot Balatonalmádi önkormányzata, mint gesztor önkormányzat írná
ki. A nyertes vállalkozó mindhárom iskolafenntartóval külön-külön kötne 15 évre szóló
úgynevezett szolgáltatási szerzõdést, amelyhez harmadik félként a PPP-tornatermek
„gazdája”, a Nemzeti Sporthivatal csatlakozna.

A vállalkozó a tornaterem felépítése és üzemeltetése fejében 15 éven keresztül
„szolgáltatási díjat” kap, melyet az iskolafenntartónak és a Nemzeti Sporthivatalnak
közösen kell fizetnie fele-fele arányban a megkötött szolgáltatási szerzõdés alapján.
(A tornaterem a 15 év leteltéig a vállalkozó tulajdonában marad, utána jelképes összeg
fejében az iskolafenntartó – esetünkben az önkormányzat – kapja meg.) A Nemzeti
Sporthivatal csak az úgynevezett bázis tornaterem „bázis szolgáltatási díjának” a felét
hajlandó fizetni, s ha az önkormányzat nem bázis tornatermet szeretne, akkor az emi-
att felmerülõ többlet díjat neki kell megfizetnie.

A tornaterem használati idejével az önkormányzat, illetve a vállalkozó ren-
delkezik. Az önkormányzat rendelkezik a számára térítésmentes közcélú használat
idejével (iskolai foglalkozások, stb.). A tornaterem maradék – nem közcélú –
használati idejével a vállalkozó rendelkezik, az innen származó bevétel is az övé.
Hogy mekkora az ingyenes közcélú használati idõ, arról a nyertes vállalkozóval
folytatott tárgyalások során kell megegyezni.

A Nemzeti Sporthivatal pályázati dokumentumaiban található elõzetes számítások
szerint egy B típusú tornaterem bruttó beruházási költsége 198 millió forint. Felépítése,
valamint 15 éven át történõ üzemeltetése fejében az önkormányzatnak összesen 312
millió  forintot (évi kb. 21 millió forintot), a Nemzeti Sporthivatalnak pedig 314 millió
forintot, azaz a két félnek összesen 626 millió forintot kellene fizetnie. (Az összegek
feltételezések, a valós számok a közbeszerzési pályázatra érkezõ ajánlatokból, s a vál-
lalkozókkal lefolytatott egyeztetésekbõl derülhetnek ki.)

A PPP-pályázattal kapcsolatban felmerülõ sok-sok kérdés közül néhány: 
– miképpen tud önálló döntést hozni a közös közbeszerzési pályázatot kiíró

három iskolafenntartó a saját tornatermére beérkezõ ajánlatokról (azaz, hogyan
tudja egyedileg elfogadni, vagy elutasítani az ajánlatot),

– mekkora összeg lehet az a bázis szolgáltatási díj, amelynek a felét hajlandó
kifizetni a Nemzeti Sporthivatal,

– mekkora lehet az a közcélú használati idõ, amelyért nem kérhet pénzt a vál-
lalkozó az önkormányzattól.

A kérdések egy részére a közbeszerzési pályázat kiírása, vagyis a vállalkozók
ajánlatai, illetve a késõbbi egyeztetések adhatnak választ. Arra a fontos kérdésre
azonban senki nem tud ma válaszolni, hogy mi lesz a jövõben a sokak által vitatott
PPP-konstrukcióval?

A képviselõtestület az október 25-ei ülésen tárgyalt a tornateremrõl. Nem adta elvi
hozzájárulását a PPP-tornaterem felépítéshez, hanem úgy döntött, hogy el kell készíteni
a közbeszerzési pályázatot, melyet az illetékes bizottságok véleményezése után a
testület elé kell terjeszteni jóváhagyásra. A testület a közbeszerzési pályázatra beérkezõ
ajánlatok alapján, az elõnyök és hátrányok, a valóságos anyagi terhek ismeretében, a
kockázatok mérlegelésével hozza majd meg a döntését arról, hogy épüljön-e PPP-kon-
strukcióban tornaterem Balatonalmádiban. Bálint Sándor

a gazdasági bizottság elnöke

PPP tornaterem
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Csalók, ittas vezetõk

Rendõrségi hírek
Engedjék meg, hogy ezt a cikket egy kissé rendhagyó módon kezdjem,

mivel városunkhoz közel történt egy súlyos bûncselekmény, melynek
sértettje egy egyedülálló idõs hölgy. Az eset jellemzõi miatt tartom
fontosnak, hogy néhány gondolattal felelevenítsem a korábban írtakat. 

Balatonalmádi városában is nagyon sok az idõs ember, közülük a több-
ség perifériális területeken lakik. Ezzel együtt nagyobb a veszélye annak,
hogy valamilyen bûncselekmény áldozataivá válhatnak. Gátlástalan
csalók járják az országot, akik közül bármennyit is fogunk el, és állítunk
az igazságszolgáltatás elé, mindig akadnak újabbak és újabbak.
Változatos módon csapják be az embereket. Szolgáltató cégek alkalma-
zottjainak adják ki magukat, azt hitetik el az áldozatokkal, hogy hamis
pénz került a nyugdíj kifizetés során a birtokukba. A lényeg az, hogy
megtudják valamilyen módon az elrejtett pénz helyét, és innentõl már
csak idõ és rutin kérdése, hogy milyen gyorsan szabadítják meg ettõl a
tulajdonosokat. 

A módszerekrõl korábban is sokat írtam már, azonban ezúttal a jelzett
esetben más is történt. A bûnözõk behatoltak az idõs hölgy lakásába,
megkötözték, bántalmazták, s ezt követõen az ékszereit vitték el. Az a
nyomozás jelen adataiból biztosnak tûnik, hogy hosszú napokon át
figyelték az áldozat szokásait, életkörülményeit, s így választották ki a
támadás idõpontját. Nagyon fontos megjegyezni, hogy az ilyen bûncse-
lekmény szerencsére rendkívül ritka, azonban nem árt, ha készülünk rá,
és igyekszünk megelõzni. Ez azonban nem csak rendõri feladat, ehhez
Önök is kellenek, Tisztelt Újságolvasók, hiszen csak a szoros
együttmûködés, a másra figyelés, egymás kölcsönös segítése hozhat
megnyugtató biztonságot mindannyiunk számára. Kérem tehát, ha
valamilyen Önök által gyanúsnak ítélt jelenséggel szembesülnek, értesít-
sék kollégáimat, s mi minden esetben intézkedni fogunk. 

Az elmúlt hónapban 14 bûncselekményrõl érkezett bejelentés. Ezt egy
átlagos adatnak is tekinthetjük, hiszen az õszi hónapokban a vagyon
elleni bûncselekmények jelentik a legtöbb gondot a rendõrségnek. Most
is így történt, 6 betöréses lopásról érkezett bejelentés. Általában nyaralók
sérelmére követtek el ilyen bûncselekményt. Ami szokatlan, hogy míg
nyáron alatt alig történt ilyen, szeptember hónapban 3 gépjármûvet lop-
tak el a város területérõl. A gépkocsi lopások között nem lehetett
azonosságot felfedezni, mindhárom esetben más volt a típus és az eltula-
jdonítás körülményei is változóak voltak. 3 besurranásról is érkezett
bejelentés. Az egyik szállodába surrant be ismeretlen elkövetõ, illetve 2
esetben magánlakás tulajdonosa vált ilyen bûncselekmény áldozatává.
Ez utóbbi két esetben a nyitva hagyott ajtó jelentõsen hozzájárult a
bûnözõ sikeréhez. 

További 3 esetben ittas jármûvezetés miatt indítottunk büntetõeljárást.
A közlekedési baleseteink komoly aggodalomra adnak okot, hiszen
például az anyagi káros eseteink a duplájára emelkedtek, a személyi
sérüléses baleseteink is magasan az átlag fölötti növekedést mutatnak.
Ami ezen belül kiemelésre érdemes: ezeknek a baleseteknek több mint
30 %-át ittas állapotban követik el.   

Ebben az évben elsõként folytatta a megyei vezetés azt a gyakorlatot,
hogy kiképezve a rendõreinket, a kapitányság kezelésébe adta idõsza-
kosan a sebességmérõ berendezések egy részét. Ennek is köszönhetõ,
hogy az ittas vezetõk kiszûrésén túl komoly eredményeket értünk el a
gyorshajtások elleni fellépésben is. Csak példaként mondom, jelenleg 12
helyi polgár ellen folyik szabálysértési eljárás, amelyek szinte minden
esetben a pénzbírságon túl a vezetõi engedélyek idõszakos bevonásával
is járnak. Az ittas vezetés büntetõjogi oldalára visszatérve, fontos leírni,
hogy semmilyen, amúgy jónak hangzó kifogás sem indokolhatja, hogy
valaki súlyos alkoholos befolyásoltság mellett veszélyeztesse a közúton
közlekedõk életét, testi épségét. 

Szeptembertõl az iskolakezdéssel egyidejûleg a helyi polgárõr
egyesület tagjai a tanítás megkezdése elõtt, illetve annak befejezését
követõen segítik a gyermekek közlekedését Vörösberényben. Nagyon
fontos feladatot teljesítenek, hiszen a nyári szabadság emléke nehezen
múlik a gyermekek fejében, s nekünk felnõtteknek kell adott helyen és
idõben vigyázni, figyelni rájuk. Rendõri erõkkel ez más feladatok miatt
nem lenne megoldható, ezért tartozunk köszönettel a polgárõröknek,
hogy átvállalták tõlünk ezt a fontos tevékenységet. A polgárõr egyesület
tagjai a nyaralóövezetek visszatérõ ellenõrzését is végzik. Ennek
bizonyítéka az is, hogy csak nagyon kevés, a korábbi évek adataihoz
képest jelentõsen csökkent a betöréses lopások száma. Remélem, a
bûnözõk is tudják, hogy komoly kockázatot jelent ma Balatonalmádi
nyaralóövezetében bûncselekményt elkövetni. 

Grúber Sándor r.alezredes
rendõrkapitány

Veszprémvármegye
Értelmi fogyatékosok kulturális rendezvénye
A pápai fogyatékosok nappali otthona megalakulásának 5. évfordulója alkalmából értelmi

fogyatékosok mûvelõdési bemutatójára került sor 6 intézmény részvételével a Jókai Mór
Mûvelõdési Központban. A rendezvény fõvédnöke dr. Kovács Zoltán tanácsnok, országgyûlési
képviselõ, Pápa város polgármestere volt. Az ünnepi megnyitót követõen látványos színpadi
mûsorokkal lepték meg az érdeklõdõket a résztvevõk. A díjkiosztó ünnepségen valamennyi szerep-
lõ örülhetett a sikeresen elõadott mûsorszámért járó jutalomnak.  

Oktatási intézmények megyei fenntartásban
Pápa képviselõ-testülete napirendre tûzte a megyei önkormányzat közgyûlésének átadott

közoktatási intézmények helyzetérõl és az átadás óta szerzett mûködési tapasztalatokról szóló
tájékoztatót. A nagy érdeklõdéssel kísért napirendi pont tárgyalása során felmerülõ kérdésekre
Pusztai István, a megyei közgyûlés alelnöke és Vörös Kálmán irodavezetõ válaszolt. Az ülést leve-
zetõ dr. Áldozó Tamás alpolgármester több hozzászólóval megegyezõen jónak ítélte a tulajdonos
és a fenntartó önkormányzat együttmûködését, az átadott közoktatási intézményekrõl való gon-
doskodást.

Egyházi küldöttség Olaszországban
A Veszprém megyei egyházak küldöttei a megyei önkormányzat szerezésében szakmai úton

vettek részt Olaszországban. Ellátogattak Rómába, a Vatikánba, a Vatikáni Múzeumba,
Velencébe, Assisiba, Orvietóba, Padovába is. A katolikus, református, evangélikus egyház
képviselõi mellett a szakmai úton részt vett Kuti Csaba, a megyei közgyûlés elnöke, a közgyûlés
kulturális kisebbségi és egyházügyi bizottságát dr. Horváth József, a bizottság alelnöke, és dr.
Huller Gyula külsõ szakértõ képviselte.  

A Természettudományi Múzeum új helyérõl  
A Zirci Bakonyi Természettudományi Múzeum új elhelyezésére megvásárolt épület terveinek

kialakítására munkaközi tervegyeztetést tartottak. Az egyeztetésen a Weber János felelõs építész-
tervezõ által bemutatott terveket elfogadták, kidolgozásra alkalmasnak találták.

Segélyszállítmány az erdély árvízkárosultaknak
Kovászna megye tanácsának elnöke, Demeter János levélben kereste meg Kuti Csabát, a

Veszprém megyei közgyûlés elnökét az árvízkárosultak megsegítése ügyében. Az elnök megke-
reste azokat, akik anyagokkal, ruhákkal tudnának segíteni. A Veszprém Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság szervezésében pokrócok és gumicsizmák átadására került sor, ami október
19-20-án kerül kiszállításra, Sepsiszentgyörgyre. A megye döntött 5 millió forint pénzbeli segély-
rõl is, melyet az árvízkárosult családok megsegítésére utal át. Egy késõbbi idõpontban kiszállítás-
ra kerül a Jeruzsálemi Templomos Lovagrend felajánlásában 1 tonna, 3000 db különbözõ nagyságú
kórházi ruházati küldemény is. A Vöröskereszt csekkeket bocsátott ki, melyeken Kovászna
megyének lehet befizetni. Elkészültek ágybetétek 300 ezer forint értékben.

1956-os pályázat
(„Ha mi nem mondjuk el, már nem lesz, aki elmondja” - A Veszprémi Nõk Kerekasztala

Egyesület felhívása.) Ha mi nem mondjuk el, már nem lesz, aki elmondja, mi történt akkor itt belül
- szól a felhívás elsõ mondata. A továbbiakban pedig: - Azok írásait várjuk, akiknek az írás nem
hivatásszerû foglalkozása. Fontosnak tartjuk, hogy az emlékezések Veszprém megyei
vonatkozásúak legyenek, és ha a neveket meg is változtatják, az emlékezések valóságtartalma ne
legyen megkérdõjelezhetõ. A pályázatok mûfaja és terjedelme szabadon választott, értéke nem
függ a terjedelemtõl. Gondos és szép megõrzésre szívesen fogadunk család által õrzött emlékeket,
a korra jellemzõ írásokat. Valamennyi pályamunkát - a millenniumi asszonyírásokhoz hasonlóan
- az utókor által kutatható módon elhelyezzük, és megõrizzük az Eötvös Károly Megyei
Könyvtárban. A pályázatok hitelességét, a történetek érzelmi megjelenítésének hatékonyságát hoz-
záértõ zsûri bírálja el. Az elsõ helyezettnek értékelt pályamû 100.000 forint pályadíjban részesül,
és lehetõségeinknek megfelelõen a további helyezetteknek értékes jutalmakat osztunk ki. A
pályázók a részvételükrõl emléklapot kapnak. Pályázni lehet névvel vagy jeligével. Beküldési
határidõ: 2006. január 30. Eredményhirdetés: 2006. május eleje. A válogatott pályamunkákból a
forradalom 50. évfordulójára emlékmûsort rendezünk. A pályázatokat az alábbi címre kérjük
nyomtatott formában elküldeni: Veszprémi Nõk Kerekasztala Egyesület 8200 Veszprém, Szigehty
József u. 42. A borítékra kérjük ráírni: „Ifjúságunk sötét gyöngyszemei“.

Értesítés
Értesítek minden kedves 70 év feletti balatonalmádi állandó
lakost, hogy a karácsonyi csomagok 2005. november 15-tõl
átvehetõk a polgármesteri hivatalban.

Balogh Csaba, a szociális bizottság elnöke

Tisztelt Olvasók! Ahogyan észrevehették, a tanévkezdéstõl igyekeztünk naponta jelen lenni
Berény legforgalmasabb csomópontján, segítséget nyújtva iskolába tartó gyermekeik számára.
Tapasztalataink kedvezõek, a gépjármûvezetõk érzik, hogy nem ellenük, hanem a gyermekek
érdekében dolgozunk.

Az õszi-téli idõszak kedvez a lakatlan nyaralóépületek hívatlan látogatóinak, ezért a külsõ
városrészekben fokozottabb járõrözéssel próbáljuk meg a rosszban sántikálókat elriasztani.
Reméljük, sikeresen! 

Tapasztaltuk, hogy fémgyûjtõ társaságok jelentek meg környezetünkben, és gyakran 
találkozni lehet különféle alapítványok nevében pénzt kérõ ügynökökkel is. Kérjük, a saját

érdekükben óvatos bizalmatlansággal viseltessenek ezen csoportokkal és egyénekkel szemben. 
Amikor e sorok megjelennek, halottainkról már megemlékeztünk. Többen Önök közül
találkozhattak a temetõkben polgárõrökkel, akik (diszkréten, de nagy figyelemmel)  járõröztek,

jelenlétükkel is igyekezvén megakadályozni a sírgyalázásokat. 
Tisztelt Olvasók! Továbbra is számítunk ötleteikre, javaslataikra, észrevételeikre! Ezek segít-

ségével még hasznosabbá tehetjük tevékenységünket. Honlapunkon is elérhetnek bennünket.
Kezdõlapjuk nevének helyére írják be: polgor.fw.hu - itt hasznos információkat találhatnak,
ugyanakkor kapcsolatba kerülhetnek egyesületünkkel.

Fazekas Ferenc

Polgárõr híradás

FELHÍVÁS
Tisztelt nyugdíjas balatonalmádi lakosok!
A hírekben hallhatták, hogy a kormány támogatást nyújt a nyugdíjasok részére a
távfûtés költségeinek kifizetésében. Balatonalmádiban NINCS távfûtéses épület,
lakás, így városunkban ez a támogatás nem vehetõ igénybe. Megértésüket köszönjük.

Dr. Szücs Sándor, jegyzõ
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A szerkesztõ jegyzete

Lapunkról
Hónapról hónapra érzékelhetõ a lap iránti érdeklõdés növekedése. A posta a havi

3500 példányból a korábbi 3000 helyett 3200-at kér, hogy minden állandó lakos
által birtokolt otthonba jusson egy-egy példány, mert többen kifogásolták a lap
elmaradását. Egyre többen kérik, hogy postázzuk nekik (más városba!) az újsá-
gunkat. A lapot maguk az almádiak írják s töltik meg képeikkel. Az érdeklõdés
szerzõink részérõl is alaposan megugrott, s ma már rendre másfélszer akkora a
lapunknak közlésre fölajánlott hír, cikk, kép, mint amennyi az újság 16 oldalára fér. 

Nem kell hozzá boros gazdának lenni, hogy belássuk: 16 akós hordóba 16 akó
bor fér, 24 semmiképpen sem. Hasonló a helyzet lapunknál is! Megadott lapfelület-
re kötött terjedelmû írás fér el. Mivel arra törekszünk, hogy lehetõleg egyetlen
tudósítás se vesszen kárba, maradnak az újságszerkesztésben bevett megoldások.
Ha rákényszerülünk, kurtítjuk a cikket, jobb híján elmarad a kép, hogy legalább az
írásos híradás megjelenjen, vagy fordítva, képet adunk közre az eseményrõl. Ha
semmiképpen sem fér az adott számba egy híradás, eltesszük a következõ haviba,
hogy abból meg egy-egy azért maradjon ki (ne adj Isten véglegesen), mert
elvesztette idõszerûségét. Amirõl az elmúlt alkalommal többet közöltünk, ezúttal
kisebb teret kap… S kimarad mindaz, aminek a helye politikai lapban, szakmai
kiadványban, vagy éppen botrányújságban van. 

Nem egyszer okoz fejtörést, hogy egyik-másik szerzõnk túl sok szaklapba való
szakszót, és fölösleges idegen szót használ. Talán nem árt elmondani: a mûvelt,
igényes nyelvhasználat óvakodik azoktól az idegen szavaktól és kifejezésektõl,
amelyeknek van magyar megfelelõje. Míg az elmúlt századokban a latin és a német
volt túl nagy hatással a vezetõ rétegek nyelvére – latinizmus és germanizmus lett
a nyelvben a vége -, most az angol-amerikai jövevényszavak áradata lepi el az
egész világ népeinek a nyelvét, köztük a magunkét is. A latin és a német szavakkal
tûzdelt egykori mondatokat a közemberek akkor (évszázadokkal korábban) sem
értették, ma az olvasók nagy többségének teljesen érthetetlenek, s ugyanez vár a
mai túlhajtott nyelvi idegenszerûségekre is. A szakcikket író szakember idegen
szavakkal megterhelt szakszövege nem olyan lapba való, amelyet a legkülön-
bözõbb érdeklõdésû olvasók vesznek kézbe.   

Ízlés, igény, érdek különbözõségeire is tekintettel kell lennünk, de hát minde-
gyiknek – egyszerre – nem biztos, hogy meg tudunk felelni. Bizonyára nem is
lehetséges. Például elõfordul, hogy a kényszerûségbõl megrövidített cikket a
szerzõ túl rövidnek tartja, míg egyik-másik olvasónk ugyanazt sokallja. A magunk
dolga mindig fontosabb, mint a másé... Van, aki pártoskodásra, más igazság-
osztásra, a harmadik leleplezõ riport-írásra biztat bennünket. „Küldjenek egy
újságírót”, hangzik el nem egyszer, miközben lapunkat maguk az olvasók írják.
Ki-ki arról ír, amit a legfontosabbnak ítél, s nem arról, amit a szerkesztõje annak
tart, ahogy az hivatásos tollforgatókból álló szerkesztõségben történik. 

A valamennyire is független sajtóra nehéz év vár, hisz jönnek a választások, még
nagyobb nyomás nehezedik majd ránk, hogy mit közöljünk, mit ne. Ígérhetjük,
igyekszünk megtartani az egyensúlyt. És persze: a szerkesztési kényszerûségekért
megértésüket kérve is változatlanul várjuk s köszönjük írásaikat, fényképeiket!

Sarusi Mihály

2005. júniusában Pozzuoliban , egy Nápoly melletti olasz kisvárosban töltöttünk
14-en immár másodszor két hetet. Az Ifjúság 2000-2006 program segítségével
utaztunk Dél-Olaszországba, hogy egy olasz-magyar-katalán csererendezvényen
vegyünk részt. Olasz partnerünkkel már 3 éve tart a kapcsolat, 2003-ban és 2005-
ben mi járunk Pozzuoliban, míg 2004-ben az olasz fiatalok látogattak el hozzánk.
A mostani pályázatunk témája  a kommunikáció, mint a konfliktusok feloldásának
eszköze, és ezt jelképezte a közösen elékészített 28 zászlóból álló munkánk, ame-
lyet az utolsó elõtti nap a város fõterén állítottunk ki.

A zászlóvarrás mellett alkalmunk volt megismerni közelebbrõl a katalán és nápolyi
kultúrát, jártunk Pompei-ban, a Vezúv által eltemetett ókori városban. Kirándultunk
a nápolyi-öböl egyik legszebb szigetére, Ischiára, és hazafelé megcsodáltuk az Örök
várost, Rómát is. Az étkezések közösen zajlottak a Lux in Fabula ifjúsági szervezet
találkozóhelyén, és az olasz ételek mellett megismerhettük a katalán konyha külön-
legességeit, illetve mi is kóstolót adhattunk magyar finomságokból. Az együtt eltöltött
idõnek és a különbözõ közös rendezvénynek köszönhetõen összebarátkoztunk a
résztvevõ fiatalokkal, és sokukkal azóta is tartjuk a kapcsolatot. 

A pályázat sikerét mutatja, hogy a következõ nyárra már elkezdtük szervezni a
cserekapcsolatot katalán helyszínnel. Reméljük, hogy pályázatunk ismét elnyeri az
Ifjúság 2000-2006 támogatását, újra találkozhatunk az elmúlt években megismert
fiatalokkal, és hogy legalább olyan jól fogjuk érezni magunkat, mint ebben az évben. 

Mészöly Piroska és Imreh Noémi, 13/B
Magyar-Angol Tannyelvû Gimnázium Diákönkormányzat

Pozzuoliban jártunk

Meghívó
A Polgári esték-Esti beszélgetések rendezvénysorozatának Kormányzás 2006
címû elõadására szeretettel és tisztelettel vár a Fidesz-MPSZ balatonalmádi cso-
portja minden érdeklõdõt. Elõadó Dr. Navracsics Tibor, a Fidesz- MPSZ kabinet-
fõnöke. Az elõadóval beszélget Németh Attila egyetemi oktató. Helyszín:
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, Balatonalmádi, Városház tér 4.
Idõpont: 2005. november 12. (szombat), 16.00.

Lapunk elõfizetése
Az Új Almádi Újságot a városban élõ állandó lakosok a posta révén havonta

megkapják. A városunktól távol élõ, de lapunk iránt érdeklõ olvasóink kérésére
közöljük, milyen módon lehet elõfizetni az Új Almádi Újságra.

A lapot kiadó Almádiért Közalapítvány (címe: 8220 Balatonalmádi,
Széchenyi sétány 1.) azoknak küldi meg külön a lapot, akik az alapítvány
számlájára befizetnek ezer forintot. Ezért egy éven át kapják elõfizetõink
postaküldeményként az újságot. Az ezer forint – az alapítvány, természete-
sen, támogatásként többet is elfogad – a 12 szám postaköltségét fedezi.  

Az érdeklõdõk csekkünkkel, illetve csekkszámunkra fizethetik be az elõfizetési
díjat. A csekket személyesen a Városházán, postai úton a közalapítványtól lehet
beszerezni, a csekkszám pedig a következõ: 11748083-20005760.

Lassan két éve már, hogy – kis megszakításokkal – Gereben Írisz, szakpszi-
chológus Almádiban dolgozik. Területe a munkalélektan és a pedagógia-pszic-
hológia. 

– Miért választotta ezt a különleges szakmát? 
– Eredetileg állatpszichológus vagy zoológus szerettem volna lenni, de az

egyetemen – az alacsony létszám miatt – nem indították el ezt a szakot, így a
munkalélektant választottam. 22 évig a veszprémi Gyermek és Ifjúságvédõ
Intézetben, majd 10 évig a Veszprém Megyei Munkaügyi Központ Humán
Szakszolgálatánál dolgoztam, mint vezetõ pszichológus. 

– A munkalélektan és a pedagógia-pszichológia a szakterülete. Melyik áll
közelebb Önhöz? 

– Mindkét területet  szerettem és szeretem csinálni. A kisebbek sorsát rendbe
hozni, ez igazán szép munka, ehhez a területhez azért mégis egy kicsit jobban
kötõdöm..

– Hogyan képzeljünk el egy találkozást Önnel? Miként zajlik egy-egy kezelés? 
– Gyakran küldenek az iskolákból gyerekeket, fiatal felnõttek is igénybe veszik

a tapasztalataimat, de az idõsebb korosztállyal is szívesen foglalkozom. 
– Melyek a leggyakoribb problémák? 
– Elsõsorban a beilleszkedési zavar, magatartási problémák miatt küldik hoz-

zám a gyerekeket, akik fõleg egy-egy verekedés miatt hívják fel magukra ill. prob-
lémás jellemükre a figyelmet. Ezek megoldása nem mindig könnyû, hisz nemcsak
a gyermek személyiségét kell fejleszteni. Fontos az is hogy milyen háttér van a
gyermek mögött. Az együttmûködésnek kiemelkedõ szerepe van a megoldások-
ban.

– Milyen gyakran rendel Almádiban? 
– Hetente egyszer jövök, így a találkozásokat telefonon kell egyeztetni, a

Szociális Alapszolgáltatási Központon keresztül. Egy-egy beszélgetés kb. 45 perc
hosszú és természetesen ingyenes. Háromszor találkozom egy-egy klienssel,
hiszen ennyi idõ alatt eldõl az, hogy szükség van-e másfajta kezelésre. 

– Milyen terápiát alkalmaz? 
– Ezeket már nem én végzem, nem az én területem. Én életvezetési,

pályaválasztási, pályaorientációs tanácsadással, képességvizsgálattal és nevelési
tanácsadással igyekszem segíteni. Egyébként ez is egyfajta terápia.

– Nem könnyû hivatás az Öné, fõleg lelki szempontból. Miként tudja feldolgoz-
ni, mindazt, amit nap, mint nap hall az emberektõl? 

– Ezt is meg lehet tanulni. Elvégeztem egy kiégés elleni tréninget, ezt is tudom
alkalmazni, a saját magam, a saját lelkem védelmében. 

– Miként lehet felvenni Önnel a kapcsolatot? 
– A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ által, telefonon lehet

bejelentkezni, de elektronikus úton is megkereshetnek, címem: girisz@chello.hu 
Turupoli Nóra, Vincze Eszter

Pszichológus Almádiban

Mûvészetbarátok
Egyesülete – 
balatonalmádi csoport

Novemberi program
November 17-én, csütörtökön 17 órai kezdéssel a Pannónia Kulturális

Központ és Könyvtár olvasótermében Németh Sándor elõadómûvész tart
elõadást versben és prózában Forradalmainkról – 1956 nyomán címmel.

Németh Sándor már ismerõsünk: a múlt év októberében tartott nálunk érdek-
lõdéssel kísért elõadást.

Az elõadás után – ezúttal is – értékes ajándékokat sorsolunk ki a megjelen-
tek között. A beszélgetéshez pedig aprósüteményt és üdítõt kínálunk.

Szeretettel várjuk tagjainkat, a nyugdíjas pedagógusokat és minden érdeklõdõt!
Immár hagyomány, hogy decemberben a Kósa György Zeneiskola kará-

csonyi rendezvényén veszünk részt, amelynek idõpontját az Új Almádi Újság
közli majd. Láng Miklós
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Tökfaragás az õszi tökfesztiválon.

Töklámpás a Pannónia október végi
rendezvényén.

Kovács Piroska Rózsa felvételei.

A történelem az élet tanítómestere – hangoztatták már az ókori latinok, és ezt vallja
a Vörösberényi Polgári Olvasókör lelkes csapata is, Varjas Zoltán vezetésével. Ennek
szellemében rendezik meg ismét a Berényi esték elõadássorozatot. Mester Ferenc
szellemi elkötelezettsége és kitartó pályázói képessége az anyagi alapok elõteremtését,
az elõadások kiválasztása pedig egy új történelem-értelmezési elképzelés bemutatását
tette lehetõvé. Különösen azoknak ad heroikus felismerésre lehetõséget, akik – akarat-
lanul ugyan – torzult történelemtanításban részesülhettek. Mindmáig történelmi
tabutémák erdeiben kószáltunk, ahol minden eltérõ vélemény-megnyilvánulás szemé-
lyi, egzisztenciális érdekeket sért.

Hiszem, hogy az elõadássorozat meghallgatása, a történelmi mûvek olvasása a
tudatos állampolgárrá válás iskolája is. Gyakorlás, edzés, amely hozzásegít bennünket
jelenünk elõnyösebb megéléséhez és a jövõnk – Isten segítségével történõ –
felépítéséhez. A hiteles történelem-oktatás és nevelés szerepe szorosan kapcsolódik
nemzeti funkciónkhoz is, mert elõsegíti a népbõl nemzetté válás folyamatát. A jelen
politikai viszonyok mellett egységes gondolkodásra ösztönöz, mert csak az a nép erõs,
amely egységes, és csak az lehet egységes, amely Istenben hívõ.

A sorozat már 2005. márciusában Simó Józsefnek, a Cegei Wass Alapítvány ma-
gyarországi elnökének Wass Albert íróról szóló elõadásával kezdõdött. A székely
népviseletbe öltözött elõadó – látható érzelmi feltöltõdéssel – cáfolta a hazájához
mindig hû íróról kialakított hamis állításokat.

Szeptemberben Paksi Zoltán asztrológus Az õsi csillagismeret a magyar és az antik
világképben címmel nagyszerûen bemutatta a FENT és a LENT közötti kapcsolatot, valamint
azokat az isteni üzeneteket, melyeket a régi korok embere olvasott ki a csillagokból.

Molnár Attila kutató - szintén szeptember hónapban – a szkíta lovas hagyo-
mányokról, Álmos (Árpád bejövetele) elõtti korokról, a Kárpát-medencei örökség
átvételérõl, a szkíta mûveltségrõl, a lovas kultúráról, népmeséinkrõl, a táltosról és sok
más mindenrõl tartott – tabu témákat érintõ – elõadást.

Október hónapban Kocsis István alkotmánytörténelem-író fejtette ki, mit jelent a
Szent Korona misztériumában élni. Miképp mentette át a magyar nemzetet történelme
során a Szent Korona éltetõ hagyománya a szakrális királyságokon keresztül? Ha
méltóképpen válaszolni akarunk korunk nagy kihívásaira (például hogyan nézzünk
szembe a nemzethalál rémképével) tanulmányoznunk kell a Szent Korona tanában és
misztériumában található szakrális és közjogi hagyományokat, amelyekre az egész
kereszténységnek szüksége lehet.

Mi tehát az igazság? A történelem az élet tanítómestere? A múlt, vagy talán a történel-
mi emlékezet? A múlt mindaz, ami a világegyetemben a mai napig történt, függetlenül
attól, hogy tudunk-e róla vagy sem. Az egyes korok emberei mást és mást tartottak
fontosnak, megõrzésre, illetve emlékezetre méltónak, a történetírók pedig – részben
koruk kánonjaitól, és a tabuktól, részben szubjektumoktól függõen – változatos
építõkövekkel járultak hozzá a tudati konstrukciók átalakításához.

Vajon létezik-e abszolút mértékû történetírás? Azt hiszem, hogy ez elképzelhetetlen.
Ilyen nem volt és nem is lesz, mert mindenkinek magának kell kiválasztani a hitének,
világnézetének és erkölcsének megfelelõ álláspontot. A múlttal való foglalatoskodás
egyben politikai csatatér is. Bár nem hiszem, hogy a jövõ azé, akié a múlt, de manap-
ság a jelen szereplõi gyakran történelmi mezbe öltözve, vagy a múlt szereplõi mögé
bújva vívják a jövõre vonatkozó harcukat. Amikor azt halljuk, hogy két Magyarország
van: Szent Istváné és Kun Béláé, akkor történelmi metaforába bújtatott, végletesen lee-
gyszerûsített, szimbolikus politizálás szenvedõ alanyai vagyunk. Azok pedig, akik eleve
hisznek valamilyen végletesen szubjektív olvasat, vagy tudatos ferdítés kizárólagos
magyarázó erejében, könnyen félresöpörhetik a szakmáját értõen mûvelõ, a tényeken
alapuló, történelmi igazságosság érveit.

A közelmúlt tanulságai alapján, és a nagy elõdök példáját követve kell múltunkkal
foglalkozni. Az utódok majd megítélnek bennünket, ahogyan mi is mérlegeljük az elõt-
tünk járók teljesítményét. 

A legközelebbi elõadás a vörösberényi Kultúrházban november 17-én 17,00 órakor
kezdõdik. Az elõadó Szántai Lajos mûvelõdéskutató lesz, aki II. András és Szent
Erzsébet az üdvtörténelem fényében címmel tart elõadást.

Balikó Ferenc

Berényi esték

Történelmi értékeink értelmezése 
az elõadássorozat kapcsán

Vágfalvi 80
Vágfalvi Ottó jubileumi kiállítását a Magyar Festészet Napján Fülöp Lajos barátunk

nyitotta meg, szép számú érdeklõdõ jelenlétében. Vágfalvi Ottó helybeli festõnek
számít, sok almádi család szobájában megtaláljuk képeit. A Pannónia Kulturális
Központ és Könyvtár elõcsarnokában és nagytermében bemutatott képek a korai
munkáktól a napjainkban készült festményekig, a hagyományos tájképektõl a nonfigu-
ratív darabokig adnak átfogó képet Ottó bácsi életszeretetérõl, alkotókedvérõl. 

A korai képek a szülõföldhöz és Tokajhoz kötõdnek, már felvillantva a pályakezdõ
festõ szándékát: a látvány olyan módon való megörökítését, amely a harmóniát, az élet
békéjét idézi meg a szemlélõnek. Jól nyomon követhetõ a képeken, ahogyan a lényegi
motívumok hangsúlyossá, majd egyeduralkodóvá válnak a képeken, a táj kisebb-na-
gyobb részei feloldódnak a térben, s lassan eljutunk az absztrakcióhoz közeli állapothoz,
ahol már csak képi jelek utalnak a vízre, jégre, felhõre. Látható, hogy Vágfalvi Ottó
milyen élvezettel fest meg egy-egy részletet, s milyen örömmel hagy el még többet
abból, amit feleslegesnek ítél. 

Valójában tehát csak a felületes szemlélõ számára meglepõek azok a remek kis képek
az elõcsarnokban, amelyek ugyanarról szólnak: színekrõl, hangulatokról – levetve
magukról a figuralitás álarcát, érzékeltetve azt a játékos örömöt, amely megszületésüket
lehetõvé tette.

Többen kérdezték: akkor most melyik az igazi Vágfalvi Ottó? Természetesen mind-
kettõ. Vágfalvi Ottó nyolcvan évesen is játszik, játszik a tájjal, a horizonttal, a kékekkel
és a zöldekkel, bátran kalandozik a formák és a színek között – valamennyiünk örömére. 

Tegye még sokáig.
Fábián László

A Nagy Könyv alapötlete Nagy-Britanniából származik, ahol 2003-ban a BBC útjára
indította olvasást népszerûsítõ mûsorát The Big Read címmel. A csatornának nem
titkoltan két fõ célja volt a mûsorral: egyrészt fel kívánta venni a harcot az akkoriban
tomboló Big Brother lázzal, másrészt népszerûsíteni kívánta az olvasást. Itthon –
legalábbis egyelõre – úgy fest, véget ért a villák és házak már görcsössé vált viadala,
ám az olvasással bizony kissé hadilábon állunk. De idéntõl máshogy lesz, mert olvasni
fogunk és szavazni, és még a híres emberek kedvenc könyveit is megismerhetjük. 

A magyarországi program négy intézmény, a Könyvtárellátó Kht., a Magyar
Televízió, a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma együttmûködésében valósul meg. 

A játék lényege, hogy mindenki, Ön is kedves olvasó, szavazhatott és még most is
szavazhat a kedvenc magyar és külföldi regényére. A szavazatok alapján már az év
közepére összeállt a TOP 100-as lista, amely ötven magyar és ötven külföldi regényt
tartalmaz. A szavazás azonban tovább folytatódott, és mára összeállt a TOP 12, azaz a
12 legkedveltebb regény, melyek közül bármelyik esélyes az elsõ helyre. S december
17-én derül ki, hogy mely könyvet kedveli legjobban a magyar közönség? 

De melyik a kedvenc könyve az almádi közönségnek?
Szeretnénk bevonni Önöket is A NAGY KÖNYV mozgalomba, ezért kicsiben

megszervezzük az ALMÁDI NAGY KÖNYV – 12 NEM EGY TUCAT címmel a mi saját,
helyi vetélkedõnket. 

A TOP 12-ben résztvevõ könyvekbõl a Magyar Televízió 25 perces kisfilmet
készített egy-egy híres ember közremûködésével. Ezek az alkotások november 14-tõl
megtekinthetõk a Pannónia elõcsarnokában! A vetítés kezdete naponta 15 óra, és min-
den nap 3 kisfilmet vetítünk le.

2005. november 19. szombat 16 óra: A NAGY ALMÁDI VETÉLKEDÕ. A szombati
programon 12 ismert almádi személyiség mutatja be a vetélkedõben résztvevõ
könyveket, melyekre a helyszínen ill. a postai úton kiküldött szavazólapokon lehet
szavazni. A beküldõk ill. szavazók között értékes nyereményeket sorsolunk ki. A
gyõztes könyvrõl december közepén, egy gálamûsor keretében tájékoztatjuk Önöket!
Mûsorvezetõ: Fábián László.

A könyvek „kampányfõnökei”: A Gyûrûk Ura – Czuczor Sándor • A kis herceg – Borsné
Györgyi • A Mester és Margarita – Dr. Árkai Anna • A Pál utcai fiúk – Pandur Ferenc •
Abigél – Fürtös Lászlóné, Erzsike • Az arany ember – Kovács István • Egri csillagok –
Szentesi István • Harry Potter – Tóthné Kunstár Judit • Micimackó – Molnárné Perus Zsuzsa
• Száz év magány – Vecsey K. Mária • Tüskevár – Novák Árpád • 1984 – Vincze Eszter

Bõvebb információt a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár elérhetõségein
kaphat, ill. www.anagykonyv.hu oldalon bõvebben tájékozódhat a mozgalomról.

Vincze Eszter

Almádi Nagy Könyv
12 nem egy tucat

BALATONALMÁDI VÁROS VEGYESKARA
várja új tagok jelentkezését.

Érdeklõdni a próbák ideje alatt, szerdai napokon este 18.00-20.00 óra között a
Balatonalmádi Pannónia Kulturális Központban. (Zenei elõképzettség nem szükséges.)

Demel Eszter karnagy
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A 49 évvel ezelõtt történt eseményekre
emlékezünk, arra a napra, mely az 1956-os forradal-
mat világtörténelmi eseménnyé, október 23-át pedig a
hazaszeretet, az önfeláldozás és a diadal napjává
emelte. Emlékezünk a családjaikért, hitükért,
hazájukért hõsi halált halt forradalmárokra, a még élõ
hõsökre, akik életük kockáztatásával, a sokszoros
túlerõvel szemben megpróbálták megvédeni hazá-
jukat. Sokan és sokféle okból ragadtak fegyvert, a
céljuk azonban közös volt: független és szabad
Magyarországot akartak.

Az alapvetõ emberi jogok semmibevétele, a
kitelepítések, a padláslesöprések, a bebörtönzések, és
a közép és kelet- európai változások hatottak a magyar
belpolitikára is. A kommunista párt azonban nem
tudott úrrá lenni az ’56 õszére kialakult és egyre
mélyülõ válságon.

A forradalom békés jellegû diáktüntetéssel
kezdõdött. A Petõfi szobortól és a Mûegyetemtõl
indult menethez csatlakozott Budapest lakossága.
Estére többszázezer ember tüntetett az utcákon. A
Bem szobornál megszületett a forradalom jelképe, a
lyukas nemzetiszínû zászló. A Városligetben ledön-
tötték a Sztalin szobrot, melyet egészen a belvárosig
vontattak. A békésnek induló tüntetések a Magyar
Rádió székházánál fegyveres harcba torkolltak. Ma
már ismert, hogy az elsõ lövéseket a székházat védõ
államvédelmisek adták le. A forradalmárok - soraiban
egyetemistákkal, munkásokkal és fiatalokkal – fel-
vették a harcot a katonai egységek ellen.

Október 24-e és 26-a között Budapest több pontján
(a Corvin közben, a Széna- téren, a Móricz Zsigmond
körtéren) barikádokat állítottak fel. A forradalom a
megszálló szovjet csapatok elleni szabadságharccá
fejlõdött. Október 28-a után a rendõrség és a
katonaság egy része átállt a felkelõk oldalára. A mi-

niszterelnöknek ki-
nevezett Nagy Imre
kinyilvánította az
ország függetlensé-
gét és semleges-
ségét. Létrejött a
többpártrendszer.
Magyarország kilé-
pett a Varsói Szer-
zõdésbõl, és köve-
telte a szovjet csa-
patok végleges ki-
vonulását.

Bár a forradalmi
események köz-
pontja a fõváros
volt, a vidéki Ma-
gyarország is meg-

mozdult. Fõleg élelmiszer szállítmányok érkeztek az
ország különbözõ részébõl, mindenféle ellenszolgál-
tatás nélkül. Balatonalmádi és Vörösberény lakossága
is gyûjtést szervezett a felkelõk támogatására. Né-
hány fõs csoport vitte az élelmiszersegélyt Buda-
pestre. A Móricz Zsigmond körtérnél az állam-
védelmisek feltartóztatták a csapatot, majd több napra
egy pincébe zárták õket. Kiszabadulásuk után a ha-
zafelé tartó autót baleset érte, többen súlyos sérülést
szenvedtek. Csiszár János, egy 16 éves fiatalember
életét vesztette. Lénárt József, a 20 éves almádi szer-
számkészítõ sem járt sokkal jobban. Õ többed magá-
val egy traktort kerített a szovjet emlékmû ledön-
téséhez. Pár nappal késõbb már Pesten harcolt a
Corvin- közben. Innen Pongrácz Gergelyékkel együtt
Csókakõre vonult vissza, ahonnan többen nyugatra
indultak. Lénárt József hazajött Balatonalmádiba. A
forradalom leverése után Kenesére vitték, ahol
válogatott kegyetlenséggel megkínozták. A hosszabb
börtönbüntetést ugyan elkerülte ismerõsöknek
köszönhetõen, de a verések során megsérült veséje és
belsõ szervei  károsodtak, ennek következményeként
45 éves korában elhunyt.

Balatonalmádiban a forradalmi tanács - Farkas Béla
vezetésével - biztosította a közrendet, így a súlyosabb
incidenseket sikerült elkerülni.

Hosszasan lehetne sorolni az 1956-os forradalom és
szabadságharc eseményeit, hõstetteit. Egy ünnepi
beszédnek azonban nem az a feladata, hogy idõrend-
ben felsorolja a történéseket. Ez a munka a tör-
ténészekre, a történelem tanárokra vár, mert a mai fiat-
alok talán nem is tudják, és el sem hiszik, hogy 30 évig
olyan országban éltünk, ahol hallgatni kellett az ’56-
os eseményekrõl. Bármilyen hihetetlen, de az iskolai
tankönyvek pár sorban intézték el történelmünk
legfényesebb napjait, ellenforradalomként említve
besározta a mártírok, és a szabadságharc emlékét. A
forradalom leverése után a kommunista diktatúra a
halottakat méltóképpen még meggyászolni sem en-
gedte. A megtorlás során kivégzetteket jeltelen sírok-
ba temették a hozzátartozók tudta nélkül. Márpedig a
bosszú 1956. november 4-e után nem ismert határokat.
A polgári és katonai bíróságok több mint húszezer
embert ítéltek el államellenes bûncselekmények vád-
jával. A kivégzettek száma megközelítette a 400-at.
Ártatlan emberek kivégzése mindig borzalmat
ébreszt, legyen az illetõ akár törvényes miniszterel-
nök, akár a börtönben nagykorúvá váló felkelõ.

Ezen túlmenõen mintegy 17.000 fõt internáltak,
több tízezer ember évtizedekig nem kapott
végzettségének megfelelõ munkát, ráadásul ezek a
szankciók úgy következtek be, hogy a kormány bün-
tetlenséget ígért a résztvevõknek. Történelmünk során
sajnos többször került sor véres megtorlásokra, elég,
ha csak az 1849-es Haynau irányította kivégzésekre,
vagy az 1945 utáni antifasiszta népbírósági ítéletekre
gondolunk. A magyar történelem e szégyenteljes
listáit számba véve döbbenten állapíthatjuk meg, hogy
1956-ért csaknem annyi embert végeztek ki, mint a
korábbi korszakokban együttvéve. Nem véletlen tehát,
hogy az 1956. után született nemzedékek is megtan-
ulták, mirõl nem szabad beszélni. Még azok is hall-
gattak, akik átélõi voltak a megtorlásoknak. Az elnyo-
mó hatalom végrehajtói a besúgók segítségével
évtizedeken át fenntartották a hazugságokra épülõ
rendszert. Ellenforradalomról, a dolgozó nép
hatalmáról, 5 éves tervekrõl, benne fejlõdõ gazdaság-
ról, nagy jólétrõl szólt a propaganda. Sok embert
megtévesztettek, de még többen voltak a megfélem-
lítettek, így próbálták az egész nemzetet egy hit- és
nemzeti érzések nélküli, önálló gondolkodásra és cse-
lekvésre képtelen arctalan tömeggé formálni. 

A múltban való elrévedésünk után térjünk vissza a
jelenbe! Sokan vélekednek úgy, hogy az ’56-os
eszmék és követelések a rendszerváltással megvaló-
sultak. Valóban létezik a szólás- és sajtószabadság,
megvalósult a többpártrendszer, idegen ország had-

serege sem tartózkodik már hazánk földjén, és ki
emlékszik már a Varsói Szerzõdés kötelékeire?! De
komolyan azt gondoljuk, hogy ha valamilyen csoda
folytán a pesti srácok feltámadnának, a mai
Magyarország láttán úgy vélekednének: Ezért
érdemes volt életünket áldozni!? Komolyan azt gon-
doljuk, hogy a nemzeti egységért, szabadságért harc-
ba szálló forradalmárok egy olyan országért küzdöt-
tek, ahol az összefogás, hazaszeretet fogalmak egye-
seknek nem jelentenek többet puszta szavaknál?
Komolyan azt gondoljuk, szó nélkül eltûrnék azt az
állapotot, hogy a nemzeti javainkból csak egy igen
szûk réteg részesülhet?

Azt gondolom, hogy a forradalom lelkét,
szellemiségét elvesztettük az elmúlt 16 év során. Ezért
sokan úgy érzik, a nép köztársaságát felváltotta a pénz
köztársasága, a tankok hatalmát a bankok hatalma. 

Egyesek megpróbálják október 23-a kapcsán
belénk magyarázni, hogy nem kell eltúlozni az ünnepi
megemlékezést, azt felesleges magyarkodásnak, a
hazaszeretet eltúlzásának vélik.

A hazaszeretet hangsúlyozása azonban többet jelent
egyszerû fogalomnál. Nem elég a hazaszeretetet, a
felelõs hazafiságot frázisként puffogtatni! Én a haza
szeretetébe a családomat, ismerõseimet, barátaimat
éppúgy beleértem, mint az ország, vagy a határon túl
élõ magyarság szeretetét.  

Egyesek megpróbálják elhitetni velünk azt is, hogy
meg kell emlékeznünk a barikád mindkét oldalán ele-
settekrõl. Valóban, a barikádnak két oldala volt. Az
egyiken a szabadságért harcoltak, a másikon egy ide-
gen eszmerendszer diktatúrájáért. De nem szabadna
felednünk, hogy egy-két kivételtõl eltekintve minden-
ki megválaszthatta, hogy melyik oldalára áll a torlasz-
nak. Gondoljunk arra, hogy pár nappal ezelõtt, október
6-án sem emlékeztünk meg a császári, vagy a cári had-
sereg elesettjeirõl, pedig õk is a másik oldalon har-
coltak. Be kell végre látnunk, hogy 1956-ról nem lehet
kétféleképpen gondolkodni. Nem lehet egyszerre
igazat adni a padlást lesöprõnek, és annak, akinek a
padlását lesöpörték. Nem téveszthetjük össze a
kitelepítést végzõket a kitelepítettekkel, a halálba
küldõket a halálba küldöttekkel. Ha ezekben a
kérdésekben nem tudunk egymással dûlõre jutni,
akkor nem csak az igaz forradalmárok emlékét sároz-
zuk be, de a mai magyar társadalom megosztottságán
sem tudunk változtatni. Márpedig a változtatás szük-
ségét egyre többen érezzük, bármelyik oldalán is
álljunk a saját magunk állította jelképes barikádnak! 

Nem hivatkozhatunk tõlünk független eszmerend-
szerekre, amikor a megnyomorított életek, a halálos
ítéletek mögött is hús-vér embereket találunk! Ezért
nem számíthatunk arra, hogy tõlünk független folya-
mat eredményeként megkapjuk a megbékélés
kegyelmét, az együvé tartozás igénye belülrõl kell,
hogy fakadjon! Nekünk mai embereknek kell megten-
nünk egymásfelé az elsõ lépéseket. Ha ezt elmu-
lasztjuk – mint tettük azt a rendszerváltozás hajnalán
–, akkor az ’56-ban hangoztatott, oly sokunk számára
áhított nemzeti összefogás ígérete örökké az októberi
ködök homályába vész!

Végezetül, engedjék meg, hogy azokhoz szóljak,
akik úgy érzik mindig az árnyékos oldalon élnek,
azokhoz, akik a rendszerváltoztatás veszteseivé vál-
tak, azokhoz, akik már nem hisznek abban, hogy
Magyarország igazságosabbá tehetõ, azokhoz, akik
reménytelenül élik mindennapjaikat. Én az együtt-
érzésemen kívül csak azt tudom tanácsolni, hogy
álljon elõttük az ’56-osok példája! Õk a saját kezükbe
vették sorsuk alakítását, márpedig annál reményte-
lenebb helyzetet keveset tudok elképzelni, mint pusz-
ta kézzel, vagy kezdetleges fegyverekkel felvenni a
harcot a világ legerõsebb hadseregével szemben. A
magyarok igazság- és hazaszeretete azonban erõsebb-
nek bizonyult a reménytelenségénél, és fellobbantotta
a forradalom fáklyáját. Meggyújtotta azt a lángot,
melyet õriznünk kell, és ha elérkezik az idõ, továb-
badjuk az utánunk jövõ nemzedékeknek, vigyék
tovább emlékezve a magyar történelem legszebb nap-
jaira!

1956 és Balatonalmádi
- Keszey János ünnepi beszéde -

Birkus Hubert, az almádi for-
radalom egyik vezetõje.

Fazekas Ferenc: október a Hõsök emlékmûvénél.
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Szomszédolás

Paloznak, Márffy udvarház
Középkori dalok a lovagteremben címmel október 8-án a Kecskés Együttes

hangversenyezett Paloznakon a Márffy udvarházban. A nemesi kúria egyko-
ri pincéjébõl lett lovagteremben lépett föl környékbeliekbõl álló közönsége
elõtt a kitûnõ zenekar. A Kecskés Együttes a középkortól napjainkig ívelõ
mûsorában a javarészt gyönyörû magyar számok mellett számunkra is hangu-
latos középkori angol, német és lengyel dalokat is megszólaltatott.
(Felvételünket Meskó Bence készítette.)

A kastélyszerû paloznaki kúria a mai tulajdonos keze munkájával újjá-
varázsolt 18. századi nemesi udvarház, ahol a vincellérházból lovagrendi
kápolnát rendeztek be. A faluban Hõsök kútját létesített, s a Balaton-mellék
tán legszebb kálváriáját építette meg az udvarház ura. Márffy István tervezte
és építette a falu egyedülállóan szép keresztútját, amely elé Szent Donát-
kápolnát állított, s ami szép épült az elmúlt idõben Paloznakon, köze van
hozzá. Ilyen a helyiek által egykori tulajdonosa miatt Pongrácz-kastélynak
nevezett Márffy-kúria elõtt a Tónak szaladó lejtõn pompázó, szintén hõsünk
által fölújított, a
Balaton-felvidéki
népi építészet jel-
l e g z e t e s s é g e i t
hordozó oszlopos,
boltozatos ívû tor-
náccal ékes hófe-
hér szõlõsház.
Körben a kápráza-
tos balatoni tájban
mások is építkez-
nek, másképpen,
például a tájtól tel-
jesen idegen fe-
kete kõbõl, mû-
cirádával, csicsás
újgazdag ízléstelenséggel.

A kastélynyi udvarház lovagtermében szoktak összejönni a Jeruzsálemi
Templomos Lovagrend hazai tagjai. A barokk ízlés szerint berendezett rendi
kápolna a lovagrend szertartásain használatos eszközöket õriz. A domboldal
fölé magasodó tornácos „földszint” fõúri - õsök festményeivel díszes és a
gazda kézügyességét dicsérõ intarziás könyvszekrényekkel teli – köny-
vesháza, az udvari díszkúttal, a mûhelyként használt istállóval, a már-már füg-
gõkerttel, a magas kerítéssel várkastély hangulatát kelti. Sokkal nagyobbak a
török korszak kis balatoni várai sem lehetettek.

A „várúr” 63 éves, eredetileg pesti, másfél évtizede költözött a feleségével
a Balaton-felvidéki faluba. Nyomdai grafikusként kereste a kenyerét, 1962-
ben beiratkozott a pesti teológia elsõ civil évfolyamára, ahol Somogyi Gyõzõ
festõmûvész is tanult és aki ma a közelben élve gyakori vendég a Márffy-
udvarházban. 1978-ban romokban hevert az egykori Pongrácz-kastély, amely-
nek helyreállítására a mûemlékvédelemnek nem volt pénze, így amikor
megvette, maga állt neki. Elõször az udvaron álló vincellérházat hozta rendbe,
hétvégeken itt laktak. Az összedûlõ félben lévõ melléképületet úgy építette
újjá, hogy a falban maradt egy kõ, amelyen az a szám, „38” látható, amely már
1608-as térképen is megtalálható. Ahogy haladt a kastélynyi udvarház
helyreállításával és átköltözhetett abba, nekiállt kis templommá berendezni a
vincellérházat. A kápolnát tavaly szentelték föl, családi események – például
unokája keresz-
telõje – alkalmá-
val, nagy ün-
nepeken és a lo-
vagrend összejö-
vetelein miséznek
benne.  

A nemesi ud-
varházat Ranolder
püspök 1750-ben
építtette, tõle vette
meg a Pongrácz
család. Mire a mai
tulajdonosé lett, a
tornác oszlopsorát
eltüntették, csak
az oszlopok alja
maradt meg, az
osz lopközökbe
pedig „mediter-
rán”, tehát a táj
építészetétõl idegen zsalugáter került. Nem kis munkával állította helyre a
mostani gazda az elcsúfított és romos udvarházat, melynek újra szabaddá vált
tornácáról Tihanytól a siófoki túlpartig szinte az egész kelet-balatoni táj meg-
csodálható.

A kúria udvarán emelt, Szent István tiszteletére szentelt templomocskában
Gallyas Balázs oltárképe kapott helyet, a festményen a nagy király Boldog-
asszonynak ajánlja föl koronáját és ezzel Magyarországot. (Ugyanõ készítette
a paloznaki kálvária 14 állomásán elhelyezett olajképeket is.) Itt õrzik a Szent
Bernát ereklyét és az 1626-ban nyomtatott elsõ magyar katolikus Szentírást,
a rendi Bibliát, amelyet kézbe véve esküsznek föl a lovaggá ütéskor a rend új
tagjai. A rend védõje, Szent György látható az egyik templomi festményen. A
félig összedõlt vincellérházból lett lovagrendi kápolna oromzatán kidom-
borodó betûk a rend latin jelmondatára utalnak, amely magyarul így hangzik:
Nem a miénk, nem a miénk, Uram, a dicsõség, csak a Tied.

K. M.

Mi a halál? Magány. Isten elengedi kezünket egy pillanatra. Egyetlen lépésnyi
idõre, mint amikor a kisfiaddal sétálsz, és a fiatal platánt kikerülve elengeditek
egymás kezét, hogy utána újra összefogózzatok. Így az élet: Isten fogja a kezün-
ket. Állandóan fogja, gyöngéden, erõsen. Veletek vagyok minden nap…

Õ a teljes, mindent kitöltõ létezés, ez teszi lehetõvé az életet. És amikor egy pil-
lanatra elengedi a kezünket, utána, ott, túl, újra az Õ gyönyörû tenyerében leszünk.

Czakó Gábor
József Attila-díjas író

Halottak napja

Márai Sándor

Az élet értékérõl
(Részlet a Füveskönyvbõl)

Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordu-
lunk. Ez kissé szigorúan és általánosan hangzik, de ez az egyetlen igazság, melyet
minden következménnyel megismertem. Senki nem ülhet a virágos réten, mint
Ferdinánd, a bika, s nem szagolhatja büntetlenül a szép virágokat. Ember vagy,
tehát ember módra és az emberek között kell élned.

Ember módra élsz, ha igazságosan élsz. Ha minden cselekedeted és szavad alján
a szándék van: nem ártani az embereknek. Ha megkísérled – feltûnés és hiú szerep
nélkül – segíteni az embereknek. Néha csak azzal, hogy nem hallgatod el az egy-
szerû igazságokat. Néha csak azzal, hogy nem mondod tovább, amit mások hazud-
nak. Néha csak azzal, hogy nem mondasz igent, mikor mindenki kiabál: „Igen,
igen!”. Egy életen át, következetesen nem beleegyezni abba, ami az emberek
hazugsága, nagyobb hõsiesség, mint alkalmilag hangosan és mellveregetve
tiltakozni ellene.

A halálos ágyon csak akkor pihensz nyugodtan, ha mindennap, minden öntuda-
toddal az igazságot szolgáltad. Néha nagyon egyszerû és kicsinyes az igazság. De
te ne válogass. Ennyi az élet értéke.

Halottak napi
gondolatok

Emlékezés. A mindennapok õrjítõ rohanását megszakítva, virággal és gyertyá-
val. Csendes megilletõdéssel emlékezés elhunyt szeretteinkre.

Kérdések. Volt-e elég idõm arra, akinek a sírjánál állok? Tudtam-e úgy szeretni,
hogy õ is érezte: a szeretet mindenek felett van.

Hála. Hála szüleimnek, nagyszüleimnek, õseimnek. Hiszen nélkülük én sem
lennék most. Bennem élnek tovább: jó és rossz tulajdonságaik, ábrázatuk és
testalkatuk, talán ábrándjaik is.

Vigasz. Tudván, hogy az örök törvény rendje ez: születünk, élünk és meghalunk.
Tudok-e, merek-e itt és most jól élni: szépen, tisztán, boldogan. A nehézségek
ellenére is. Mindenek ellenére is. Mégis.

Remény. Hogy nem éltünk ezen a földön hiába, hogy a test halála nem jelenti a
teljes megsemmisülést, mert a lélek örök.

Kállai Gyöngyi

Albert Einstein mondta
Csak kétféleképpen élheted az életed. Vagy abban hiszel, hogy a világon semmi

sem varázslat. Vagy pedig abban, hogy a világon minden varázslat.

Nem furcsa, hogy én, aki csupa népszerûtlen könyvet írtam,
ilyen népszerû fickó lettem?

Jól érzem magam, figyelembe véve, hogy túléltem a nácizmust és két feleséget.

Egy dolog annyira egyszerû, amennyire csak lehetséges,
de semmivel sem egyszerûbb.

Az idõnek egyetlen oka van: minden nem történhet egyszerre.

A bánat? egy nagy oceán.
S az öröm?
Az óceán kis gyöngye. Talán,
Mire fölhozom, össze is töröm.

Petõfi Sándor
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„Békesség nektek” (János evangéliuma 20,19)

ÁLDÁS -
BÉKESSÉG

Mi, almádi reformátusok

NOVEMBER:
SZENT ANDRÁS HAVA

A hónap egyházi ünnepei

IFJÚSÁGI HÉTVÉGE A BALATONALMÁDI
REFORMÁTUS GYÜLEKEZETBEN

A 2001-ben elkészült TETÕTÉRI GYÜLEKEZETI CENTRU-
MUNK számos lelki alkalom megrendezésére ad lehetõséget, és
ezeknek áldásaiként gyülekezetünk élete is megpezsdült. Nyaranta
más gyülekezetek csoportjait fogadjuk szeretettel az országból, és
egymás hite által épülünk, szeptembertõl pedig gyülekezetünk
épülésére használjuk a fûthetõ és technikailag is felszerelt lelki ottho-
nunkat. Október 22-23-án ifjúsági hétvégét szerveztünk, november-
ben pedig hittanos csendes nap és felnõtt szeretetvendégség megren-
dezését tervezzük a heti állandó programok mellett, amelyeket az
adventi alkalmak követnek majd.

Az OKTÓBER 22-23-I LELKI HÉTVÉGÉN két korosztály
képviseltette magát. Az úgynevezett felnõtt ifi (20-40 éves korosz-
tály) mellett estére megérkeztek a Pápai Református Gimnázium
9-es osztályának képviselõi, akik másnap az istentiszteleten is szol-
gáltak, valamint Mohácsról, Pécsrõl és Faddról is jöttek közénk
testvérek két mikrobusszal.

A lelki hétvége szombaton délután két órakor kezdõdött és más-
nap az istentisztelet utáni ebéddel ért véget. A korábban érkezõkkel
már 11 órától a lelkipásztor beszélgetett. A délután folyamán egy
négyórás IGETANULMÁNYT tartottunk, egy szünettel. Itt Pál
apostol Filippibeliekhez írt levelét vettük végig. A levél négy
fejezetbõl áll. Minden fejezet egy bevezetõ elõadással kezdõdött,
utána pedig közösen elcsendesedtünk az Ige felett, és megbeszéltük,
ki milyen üzenetet kapott az Igébõl. Számos aktuális probléma,
kérdés, téma került elõ az Ige alapján. Sokunkat megszólított az Úr
és megérintett az Ige, problémák oldódtak, válaszok adattak. Az
elemzés és a beszélgetés során használhattuk projekorunkat és lap-
topunkat, amelyet az 1 %-ból vásároltunk. Itt is hálásan köszönjük
mindenkinek, aki adományával lehetõvé tette mindezek megvásár-
lását. Közben sokat énekeltünk, magasztaltuk az Urat. 

Vacsora után, hét órakor kezdõdött a FILMKLUB. Fábry Zoltán
1969-ben készült filmjét, a Molnár Ferenc regényébõl készült Pál
utcai fiúkat vetítettük, a „Nagy Könyv kapcsán is”. Utána igen
komoly beszélgetés alakult ki a regényrõl és a filmrõl, annak hétköz-
napi és hitbeli, teológiai reflexióiról is. Számos értékes gondolat
hangzott el, amit a lelkipásztor megpróbált a végén összegezni.
Amennyiben az Új Almádi Újság erre lehetõséget és helyet ad,
szeretnénk ezt az összegzést mellékelni beszámolónkhoz; hátha
mások is kedvet kapnak a filmklubjainkon való részvételhez.
(Helyszûke miatt lapunk következõ számában lesz olvasható az írás
– a szerk.)

A szombati napot KÖZÖS IMDÁSÁGGAL zártuk, majd a jelen-
lévõk nagy része, kisebb csoportokban még hajnalig folytatta a
kötetlen beszélgetést.

Másnap ISTENTISZTELETEN vettünk részt, ahol a Pápai
Református Gimnázium 9. osztályos tanulói szolgáltak az isten-
tiszteleten. Ebben az osztályban három tõlünk kikerült diák tanul,
akik osztályukkal együtt hazalátogattak a gyülekezetükbe:
PÁLINKÁS ANETT, KECSKÉS GERGÕ és KOLB ATTILA.
KOVÁCS DÁNIEL lelkész-tanár, igazgató-helyettes hirdette az
Igét, majd a diákok, VARGA MÁRIA és VARGA ISTVÁN tanárok
vezetésével ifjúsági énekeket énekeltek és Reményik Sándor
verseket szavaltak mindannyiónk épülésére. Az istentisztelet után
többen részt vettünk a templomunk melletti október 23-i városi
ünnepségen, majd az alkalom közös ebéddel zárult. A diákok csalá-
doknál ebédeltek. Köszönjük azoknak a családoknak, akik az ebédel-
tetés szolgálatát vállalták. 

Steinbach József református lelkész

November 1: Mindenszentek ünnepe
A hónap elsõ két napja jeles ünnep a katolikus egyházban. Az elsõ, novem-

ber 1-je mindenszentek napja. Ezt az ünnepet IX. Gergely pápa tette erre a
napra, így a 9. századtól ekkor emlékezünk mindazokra, akik számunkra
ismeretlenül és névtelenül, de Isten elõtt jól ismerten szép életükkel
kiérdemelték az örök üdvösséget. Megemlékezünk ezen a napon minda-
zokról, akik földi életüket befejezve, bûneiket maguk mögött hagyva nem a
semmibe, a sötétségbe, a szenvedésbe, hanem az örök örömbe mehettek.  

November 2: Halottak napja
Bár a két ünnep egymás mellé került, nincsenek szoros összefüggésben. A

Cluny-i apát 899-ben minden bencés kolostorban elrendelte, hogy ezen a napon emlékezzenek
meg a halottakról, imádkozzanak értük. Ez a szokás a XII.-XIII. századra egész Európában elter-
jedt. A halottakra való emlékezés a gyertyagyújtás, a sírok feldíszítése, de az emlékezés szoros
lelki kapcsolat is lehet elhunyt szeretteinkkel, és régen meghalt, számunkra talán már ismeretlen
õseinkkel. Ennek a lelki kapcsolatnak nagyon egyszerû módja van: ez az ima. Imádkozunk a
maghalt rokonainkért, hogy minél elõbb megtisztulhassanak földi bûneiktõl, gyarlóságaiktól, és
minél elõbb érhessenek el az örök örömbe.  

November 11: Szent Márton
A 4. századbeli Savária (Szombathely) szülötte. Pogány szülõktõl származott, apja után, aki

a római hadsereg tribunusa volt, mint veterán katona fiát 15 évesen besorozták. Ezután történt
vele, hogy egy hideg téli napon tiszttársaival lovagolt, és a lova visszahõkölt, mert a hó alól egy
koldus bújt elõ, aki alamizsnát kért. Mártonnak nem volt pénze, mert kockán eljátszotta, de
köpenyét kettéhasította, és a felét a koldusnak adta. Akkor éjjel megjelent neki álmában Jézus,
akinek a vállán az a palást volt, amelyet Márton adományozott a koldusnak. Márton megértette,
hogy mit jelent a látomás, hiszen ekkor már hitoktatásban részesült a keresztségre készülve.
Tudta, hogy álma az Evangélium ezen szavaira utal: „Amit egynek a legkisebb testvéreim közül
tesztek, nekem tettétek.” Márton 18 éves korában keresztelkedett meg. Megtérítette édesanyját
is. Aszkéta remete életet kezdett otthagyva a katonaságot. Egyre többen gyûltek köré, mert tanító
szavait csodák és ördögûzések kísérték. 371-ben a nép kívánságára Tours-i püspökké szentelték,
kemény aszketikus életmódját ekkor is folytatta. A nép rajongott érte, halála után szentként
tisztelte. A VI. században avatták szentté.

November 17: Árpádházi Szent Erzsébet
II. András és merániai Gertrúd leánya, akit már 4 évesen eljegyeztek a thüringiai gróffal,

Lajossal, így már ekkor Wartburg várába került, hogy minél jobban elsajátítsa a német szoká-
sokat. Lajos édesanyja, Zsófia asszony egyre nagyobb ellenszenvvel és gyanakvással figyelte a
kis Erzsébet fejlõdését, aki idõrõl idõre megszakította játékait, hogy „Istent szeresse”, és imád-
kozzon. Mindemellett a legnagyobb szálka az volt a szemében, hogy Erzsébet nem volt hajlandó
elsajátítani az elõkelõ kisasszonyok szokásait: nem tanulta meg a tipegõ járást és a körtáncokat,
hanem ehelyett a vad lovaglásokat szerette, és ami a „legborzasztóbb” volt, minden kortársát
magával egyenrangúként kezelt.

A királylány helyzetét Wartburgban Lajos, aki kezdetektõl szerette Erzsébetet, korai
házassággal szilárdította meg. A menyasszony 14, a võlegény 21 éves volt. Erzsébet szenvedé-
lyesen szerette a férjét, három gyermekük születetett. Erzsébetnek, mint grófnõnek Lajos szabad
kezet adott abban, hogy Istennek a kedve szerint szolgáljon. Így kerülhetett sor az éhínség során
arra, hogy a vár valamennyi készletét szétosztotta a szegények között. Lajos még akkor sem
tudott rá haragudni, mikor egy leprást fogadott a várba, és férje ágyában ápolta. Erzsébet életében
a nagy törést, csapást férje halála okozta, aki egy keresztes hadjárat során vesztette életét.
Erzsébet majdnem beleõrült a fájdalomba. Férje halála után is folytatta jótékonykodásait, amit
Lajos rokonsága nem nézett jó szemmel. Egy alkalommal élelmet vitt a szegényeknek kosarak-
ban, amikor sógora kérdõre akarta vonni. De a kosarakban az ennivaló helyett rózsákat talált, a
hideg tél ellenére.

Erzsébet helyzete életmódja miatt egyre nehezebbé vált a várban. Így egy éjjel 3 gyermeké-
vel együtt távozott. Ferencesek segítették. Mikor özvegyi vagyonát barátai megszerezték
számára, ebbõl kórházat hozott létre, és ferences harmadrendi nõvérként élete végéig betegeket
ápolt. 21 évesen halt meg.

A hónap népszokásaiból
Halottak napján sok helyen vendégelték meg a szegényeket, vagy sütöttek „kóduskalácsot”,

hogy a szegények is megemlékezzenek az adományozó meghalt családtagjairól.  
Márton napján libát szokás enni. A hagyomány szerint Szent Márton a libák közé bújt el

püspökké választása elõl, de azok gágogásukkal elárulták, így büntetésbõl esszük meg õket. Aki
Márton napján libát eszik, egész évben nem éhezik - tartja a régi mondás. A Márton napi liba
csontja is nevezetes: ha fehér, akkor hosszú, havas lesz a tél. Továbbá a bornak is Szent Márton
a bírája, ilyenkor kell megnézni, iható-e az újbor.

Szabó Kalliopé

Pászti Autószalon és Szerviz
Szolgáltatásaink: Új és használt autók értékesítése valamint szervizelése.

Használt autók bizományosi értékesítése és hitelügyintézése érték meghatározása Eurotax alapján.
Szervizünk személygépkocsik garanciális és garancia idõn túli javítását és mûszaki vizsgáztatását vállalja.

Sérült gépkocsik huzatópados javítását végezzük Autórobot technológiával.
Benzinüzemû gépkocsikhoz zöldkártyát készítünk.

Helyszíni kárfelvétel és biztosítási ügyintézés a biztosítók által elfogadott áron.
Veszprém Almádi út 40. Tel: 88/421-280, 426-985. www.paszti.hu

Pászti Fotó
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Vörösberényi Általános Iskola 1. osztály, 2005
Elsõ sor: Király Dávid, Ficsor Attila, Tóth Gábor, Pap Julianna, Tatár
Nikolett, Bucsyné Mészöly Judit (osztályfõnök)
Második sor: Kedves Áron, Juhász Dániel, Kovács Csenge, Horváth
Kamilla, Raffai Renáta, Schell Viktória, Pordán Ivett
Harmadik sor: Gaschler Dávid, Tóth Milán, Fisli Martin, Rompos Ádám,
Mészáros Máté, Koszorus Kolos
Negyedik sor: Nagy Artúr, Medgyasszay Mirtill, Pászti Csenge, Lennert
Kristóf, Selmanaj Denis, Rácz Dorottya, Bánkuti-Hermann Regina

Fotó: Tóth Albert, informatikatanár

Kis házi hangverseny
Még alig kezdõdött el a 2005-2006-os tanév, máris maradandó élmények

sorakoznak rendre, szépen a balatonalmádi Kósa György Városi Zeneiskola
növendékeinek emléktárában. A Somló hegyen tett kirándulás, a fotókiállítás-meg-
nyitó, Mozart Varázsfuvolájának feledhetetlen pillanatai, a budapesti séta után
érdekesnek ígérkezõ hangversenysorozat elsõ rendezvénye zajlott, 2005. október
20-án, Kis házi hangverseny címmel az intézmény falai között.

„A világot jelentõ deszkákra” léphettek most azok a muzsikuspalánták, akik alig
másfél hónap leforgása alatt, tanáraik segítségével, képesek voltak annyira
felkészülni, hogy tudásukat be merték mutatni a szülõk, nagyszülõk, gyermekek
alkotta „nagyérdemû” elõtt. „Száll az ének szájról szájra!” A Csintekerintõk és a
Szénaszálak nótás kedvû csapata bemutatta vidám mûsorát, amellyel Berhidán
fognak szerepelni rövidesen, a Békefi Antal népzenei versenyen. Újdonság, külön-
legességszámba ment a frissiben alakult, hat csemetét számláló hegedûkórus is,
amelynek fellépésére a következõ hangversenyeken is bizonyosan számíthatunk.
Összetartásuk, figyelmet-fegyelmet igénylõ játékuk még több hívet szerezhet a
gyermekek között egyre népszerûbbé váló kamaramuzsikálásnak.

A szólójátékosok közül a trombitás Szegedi Benjámin is versenyszámmal
mutatkozott be, amellyel a veszprémi Csermák Antal Zeneiskolában megren-
dezésre kerülõ trombitaversenyen fog szerepelni. Az énekes, a fuvolista, a furu-
lyás, a gitáros, a zongorista szólisták, a lámpalázat leküzdve, igyekeztek szép
hangzású, meggyõzõen formált elõadást nyújtani, ami – mint tudjuk – bizony nem
is olyan könnyû dolog.

A derûs közönség elismerõ tapssal jutalmazta a tanév „elsõ fecskéinek” bátor
kiállását, játékát; az õ jó példájuk igazolta az immár hagyománnyá erõsödött hang-
versenysorozat elkövetkezõ rendezvényeinek életképességét.

Nagyné Sárfi Gabriella
tanár 

Látogatás Budapesten
Október 2-án a zeneiskola Budapestre tett látogatásával a Zene Világnapjára és

a Bartók évfordulóra szerette volna felhívni a diákok figyelmét. Ezen az õszön
emlékezünk Bartók Béla halálának 60. évfordulójára. 1945-ben New Yorkban halt
meg, hamvait 1988-ban hozták Magyarországra és helyezték végsõ nyugalomra a
Farkasréti temetõben. 

Látogatásunkat az Erkel Színházban kezdtük, ahol Mozart A Varázsfuvola címû
operáját néztük meg. Utána átbuszoztunk a Mûvészetek Palotájába, ahol a kicsik
legnagyobb öröme a mozgólépcsõ volt, a miénk pedig a csodás kilátás a Dunára
és a Gellért-hegyre. A Farkasréti temetõben három diáktársunk verset szavalt
Bartók Béla emlékére és megkoszorúztuk a sírját. A nap végére kissé elfáradtunk,
bár sok újat tanultunk. 

A hazaúton jót beszélgettünk a szép élményekrõl.
Köszönjük, Gabi néni e csodás napot!

Salamon Sára  és  Dobos Dalma
3. osztályos  zongoristák

A posta dicsérete
Méltó régi jó híréhez… Természetesen jelen esetben a Magyar Postáról, pontosab-

ban a balatonalmádi postahivatalról van szó. 
„Gréti néni – 8620 Balatonalmádi. Kedves Posta Hivatal! Tessék szíves lenni a címet

kinyomozni. Idõsebb hölgy, aki combtöréssel sokáig Bp.-en kórházban volt!”
Ezzel a címzéssel érkezett képeslap városunkba, s a postások gondoskodásának

köszönhetõen eljutott az illetékeshez. Ilyen eseményrõl lehetett hallani, olvasni a rég-
múlt idõkbõl, hál’ Isten a jelenkorban is elõfordul. Az illetékes postahivatal dicséretére
a címzett, V. Istvánné a lapot köszönettel kézhez kapta.

Majbó Gábor

Tisztelt városlakók, kedves almádi polgárok!
Balatonalmádi – közös otthonunk – sok értékadó hagyománnyal, szép környezettel

és tevékeny polgáraival alkotja azt a közösséget, amelynek gazdagítása, szépítése mind-
nyájunk javát szolgálja.

Az önkormányzat kiemelt figyelmet szentel a lakókörnyezet értékei megóvásának és
erejéhez mérten évrõl évre szépíti a várost. Ebben a törekvésünkben társaink Almádi
lakói és a rendszeresen idelátogatók. Ötleteket adnak, sokan munkájukkal járulnak
hozzá a kezdeményezések megvalósításához, s vannak, akik pénzadománnyal bõvítik
forrásainkat. Ez a nemzedék is – elõdeihez méltóan – sokat tesz városáért. 

Most is egy szép kezdeményezés indul útjára: a „neves platánok”. A Balaton-parti
sétány csodás és értékes platánsorának néhány fája elpusztult és pótlásra szorult. A
város öntevékeny polgárai 15 platánfát ültettek el a tavasz folyamán. A csemetéket a
Winkler család támogatásával vásároltuk meg.

A faültetés nemzedékeken átívelõ tett, aki fát ültet, az a jövõre gondol. Hogy a jövõ
nemzedékei is emlékezzenek a dicsõ elõdökre, az önkormányzat kezdeményezi, hogy
minden elültetett fa viselje egy-egy arra méltó egykori polgára nevét. Városunk neves
szülötteinek nevét utcák, közintézmények, emléktáblák õrzik. Azoknak a közem-
bereknek a neve azonban feledésbe merül, akik adományokkal, jó döntéseikkel, védõ
gondoskodásukkal, vagy finom kenyerükkel, halászléjukkal, netán zenéjükkel
szereztek éveken át örömöt nekünk. Állítsuk hát nekik is emléket.

Hogy kikrõl kapják nevüket a fiatal platánok, azt természetesen nem az önkor-
mányzat akarja eldönteni, hanem megkérdezzük a város polgárait.

Tisztelt almádiak! Kérjük, hogy a mellékelt névadó cédulára írják rá azoknak a nevét
– többet is lehet -, akit méltónak találnak arra, hogy egy platánfa megõrizze azt. A
legtöbb javaslatot kapott nevek a fa tövébe elhelyezett táblákra kerülnek. Ebben az
évben 5 fának adunk nevet, egy platánfa az adományozók édesapjának, Winkler
Lajosnak a nevét fogja megörökíteni. Jövõre és azt követõen 4-5 névadásra kerül sor.

A névadás elõírásai nem szigorúak. Csak néhány szempontot ajánlunk figyelmükbe.
1. Mindenki jelölhetõ, akinek kapcsolata a várossal közismert, itt élt vagy itt dolgozott
és közintézmény vagy utca még nem viseli a városban a nevét. 2. Csak olyan jelölhetõ,
aki jót tett Almádinak. 3. Lehetõleg olyan személy legyen, aki már bevégezte földi
pályáját, eltávozott közülünk.

A névadáskor kérjük, gondoljanak azokra, akik tanították gyerekeinket, gyógyítot-
ták betegeinket, gondoljanak lelki segítõinkre. Emlékezzünk azokra, akik sokat tettek
a Balatonért, Almádi idegenforgalmáért. Gondoljunk a hagyományõrzõkre, azokra,
akik jól igazgatták a községet, a várost. Jó vendéglõt vezettek, szakácsként, zenészként
szolgálták az idelátogatót. Ne feledjük azokat, akik adományaikkal járultak hozzá
Almádi fejlõdéséhez, vagy híres mesterként, vállalkozóként (pék, kõmûves, kovács,
fodrász, kertész, strandgondnok, stb.), és ne feledkezzünk meg a kedves buszsofõrrõl,
boltosról, üdülõgondnokról, vagy az egyszerû polgárról, aki társunk, segítõnk, part-
nerünk volt mindennapjainkban.

Nevet javasolni a névadó helyeken kirakott, és az újságból kivágott papírokon, vagy
az önkormányzat honlapjáról letöltött nevezõcédulán lehet (www.balatonalmadi.hu).
Aki akar, vagy tud, írhat néhány ajánló sort javaslata mellé. A legérdekesebbeket közk-
inccsé tesszük.

A névadás 2006. május végéig tart. A gyûjtõdobozokat a város néhány forgalmas
helyszínén helyezzük el, melyek a következõk: Városháza, Orvosi rendelõk, Pannónia
Kulturális Központ, Vörösberényi Olvasó Kör.

A Winkler család és a városi önkormányzat

Névadó cédula a ’neves platánok’ kezdeményezéshez.

Mint Balatonalmádi híve és barátja javasolom, hogy a sétányon elültetett új platánfát
nevezzük el 

………………………………………………………………………………………ról.

……………………………………………………………………………………....ról.

……………………………………………………………………………………....ról.

Azért Õt javasolom, mert ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Balatonalmádi, 20…, ……………………….

………………………..
javaslattevõ

Felhívás platánjaink
elnevezésére
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Süssünk-fõzzünk!
- Öhlmann Ági rovata -

Humorzsák

Máglyarakás
Hozzávalók: 4 másnapos kifli (vagy 20-25 dkg szikkadt
kalács), 3 tojás, 10 dkg cukor, fél liter tej, 3 alma, 10 dkg ma-
zsola, 5 dkg darált dió, 5 dkg vaj vagy margarin, 4 evõkanál
sárgabarack lekvár, 1 zacskó vaníliás cukor, csipetnyi só, rum,
citromhéj, a tepsihez 2 dkg vaj és zsemlemorzsa.
Egy kisebb tepsit kikenünk vajjal, megszórjuk vékonyan
zsemlemorzsával. A kiflit karikákra vágjuk (a kalácsot
csíkokra). A tojás sárgákat kikeverjük a cukorral és a vaníliás cukorral, majd hoz-
záadjuk az olvasztott, langyos vajat. Megsózzuk, és a tejet a kiflikre öntjük. A
megáztatott süteményt a kikent tepsibe terítjük. A mazsolát és a diót rászórjuk. Az
áztatás után visszamaradt tejes tojást kikeverjük a sárgabarack lekvár felével, és
rákenjük a tésztára. Végül a megmosott, kicsumázott és felszeletelt almával
betakarjuk. Elõmelegített, forró sütõben 30 percig sütjük közepes lángon. Közben
a tojások fehérjébõl kemény habot verünk, majd hozzákeverjük a megmaradt sár-
gabarack lekvárt. A habot rákenjük a megsült tészta tetejére, és még annyi idõre
toljuk vissza a sütõbe, hogy a hab tetején barnás-rózsaszínû kéreg képzõdjön.

Egyre többen szeretnénk egészségesebben étkezni, vagy vannak, akik rá is kény-
szerülnek. Szeretnék bemutatni néha ilyen ételt, süteményt, amelyeket már
kipróbáltam és ízlett a családomnak.

Burgonyapogácsa
50 dkg teljes kiõrlésû (tönköly) liszt, 50 dkg fõtt, áttört burgonya, 25 dkg vaj, 1
pohár joghurt, 1 kávéskanál tengeri só, fél sütõpor.
Összegyúrjuk. Pogácsákat szaggatunk. Megkenjük langyos vízzel, bevagdossuk.
Megszórjuk vagy pirított szezámmaggal, napraforgó- vagy lenmaggal.
Hasonlóan készül a túrós változat. 25 dkg tönkölyliszt, 25 dkg margarin, 25 dkg
túró, só, 1 tojás. Tetejére jöhet a szezámmag. Ezt kockára szoktam szelni. Elõnye,
hogy sokáig nem szárad ki. Lisztet a gyógynövényboltokban lehet kapni.

Egészségmozaik

Legyen dohánymentes
gyermek- és ifjúkor!

November is bõvelkedik világnapokban, közülük 3 is kapcsolódik a dohányzás elleni
küzdelemhez.

November 7. rákellenes világnap - az összes daganat egyharmadának kialakulásában
a dohányzás a felelõs. A dohányosoknál háromszor nagyobb valószínûséggel fejlõdik
ki daganat a tüdõben, légzõszerveken, szájüregben. 2003-ban több nõ halt meg
hazánkban tüdõrák miatt, mint emlõ- vagy vastagbél daganatban. 

November 17. füstmentes nap – az Egészségügyi Világszervezet kezdeményezésére
ezen a napon azt hangsúlyozzák, hogy a dohányosoknak nincs joguk ártani nemdo-
hányzó embertársaiknak. Több nemzetközi vizsgálat bizonyította, hogy a passzív
dohányzás is idézhet elõ tüdõrákot, szív-, agyi érrendszeri és tüdõbetegségeket.  A light
és ultralight felirat tévesen azt sugallja, hogy kevésbé ártalmas, a kevesebb kátrány és
nikotin biztonságosabb. A dohányzásmentes világnap jelmondatául ennek értelmében
„A dohányzás minden formája halálos!” mottót választották.

November 3. csütörtöke „Ne gyújts rá” világnap – a Nemzetközi Rákellenes Unió aján-
lása alapján az egész világon ezen a napon emberek milliói próbálnak felhagyni a
dohányzás káros szenvedélyével. Ehhez szeretnék bíztatást adni, hiszen a családi élet
során is sok problémát okozhat a dohányfüst. Különösen veszélyes a gyermekvállalás és
nevelés idõszakában. A dohányzó nõk nehezebben esnek teherbe, s köztük gyakoribb a
szövõdményes terhesség, a koraszülés. A passzív dohányzás következményeként gyako-
ribb a rettegett bölcsõhalál, a 2 év alatti gyermekeknél pedig a tüdõ- és középfülgyulladás.

A fogamzásgátló szerek szedése melletti dohányzás okozhat trombózist, embóliát,
nagyobb a veszélye a csontritkulás elõfordulásának. A bõr korán ráncosodik, töredezik
a haj. A nikotinfüggõség legalább olyan erõs, mint a heroin függõség. Megéri az
erõfeszítést, hisz a cigaretta elhagyásának napjától megindul a szervezet regen-
erálódása, csökken a betegségek kockázata. Szükséges az erõs elhatározás, azonban
akaraterõvel mindössze a dohányosok 2-5 %-a tud csak leszokni. Ma már több leszok-
tató módszer létezik: akupunktúra, viselkedésterápia, biorezonancia, gyógyszeres, ill.
nikotinpótló terápia: rágógumi, belégzõ, orrspray, tapasz. Ezek segítenek meg-
szabadulni a függõségtõl és enyhítik az elvonási tüneteket.

A dohányzást visszaszorító törekvések hazánkban is elindultak. 2002. januárjától
tilos a dohánytermékek reklámozása, megalkották a nemdohányzók érdekeit, jogait
védõ törvényt. Szabályozták a dohánytermékek forgalmazását, a cigarettás dobozra
kötelezõ ráírni, hogy halált is okozhat, káros az egészségre. 18 év alattiaknak nem
értékesíthetõ cigaretta, s egyre szûkül a kör, hol lehet rágyújtani: 2006-tól betilthatják
az iskolák és egészségügyi intézmények területén is a dohányzást.

Reméljük, mindezen intézkedések hozzájárulnak ahhoz, hogy javuljanak hazánkban
a mutatószámok, hiszen világviszonylatban 1. helyen állunk a cigaretta-fogyasztásban
az Euromonitor adatai alapján. Lakosságunk 40-50 %-a dohányos, ezen belül is az átlag
erõsen dohányos az 1 fõre esõ számokat figyelembe véve. Gondoljuk át: a dohányzás
következményeként 20 percenként meghal egy ember!!! Nem hagyhatjuk, hogy ez így
maradjon: hagyjunk fel a dohányzással, mutassunk személyes példát az ifjúságnak,
hogy dohánymentes környezetben nõhessenek fel! Kállai Tünde

városi vezetõ védõnõ

A férj hazatér, mondja az asszonynak: - Asszony, lement a bútor ára!
A feleség szeme felcsillan: - Hol? Hol?
Az ember: - Hát a torkomon.

Az ifjú asszony karján pici csecsemõvel állított be a henteshez.
- Na, itt a fiad - mondta. - És mit szólsz hozzá?
A hentes utánaszámolt, majd némi vita után beleegyezett, hogy a tartásdíj fejében a
fiúcska nagykorúságáig ellátja õket hússal. 
Aztán szállt az idõ...
- Egyszer csak betoppant a legényke a henteshez.
- Eljöttem a rövidkarajért - mondta. - És holnap leszek tizenhat éves.
- Tudom fiam - szólt a hentes. - Na, vidd csak haza szépen. Aztán mondd meg anyád-
nak, hogy ez az utolsó adag, és figyeld meg, milyen képet vág hozzá.
A srác hazament, átadta a küldeményt, és elmesélte anyjának, mit üzent a hentes.
- Rendben van, fiacskám - szólt a mama. - Akkor most menj vissza a henteshez. Közöld
vele, hogy tizenhat éven át nemcsak a húst, hanem a tejet, a kenyeret, a zöldséget és a
gyümölcsöt is ingyen kaptuk. És figyeld meg, milyen képet vág hozzá!

Egy esõs októberi délutánon, a táborok egyik faházában jöttek össze azok a lakosok,
ill. nyaralók, akik itt töltötték gyerek- ill. fiatalkorukat Káptalanfüreden. Ez a kis cso-
port úgy érezte, majd eldöntötte, hogy közös jogi személyként elfogadott szervezetben
kell együttmûködni környezetükért, esetenként kellemes, baráti órákat eltölteni
egymással. Ismét a Kacskovics házaspár szervezte meg az évfordulói ünnepséget,
melyen jó érzéssel állapítottuk meg, hogy a hajdani 15 fõs Baráti Kör többfõs
Fürdõegyesületté növekedett.

A múlt század negyvenes éveiben már mûködött itt Fürdõegyesület, de az 50-es évek-
ben feloszlott. Ennek a nyomdokában kívántunk járni, mikor megalakítottuk az
egyesületet. Mint annakidején, most is célul tûztük ki, hogy sok-sok mindent teszünk
városunkért, városrészünkért; annak közállapotáért, rendjéért, tisztaságáért; ha igényli
a városvezetés, részt veszünk bármiféle rendezvényen, megmozduláson. Örülünk, hogy
a városi vezetõk a civil szervezetek között, mint helyi érdekeket képviselõket is elfo-
gadnak bennünket.

Az elmúlt években takarítási akciókban, fa- és sövényültetésben, illegális szemétlera-
kók felszámolásában vettünk részt, valamint változó sikerrel igyekeztünk eredményt
elérni a MÁV illetékeseivel az állomás állapotának javítása, tisztán tartása érdekében. Az
egyesületünk mozgató rugója, fõszervezõje a Kacskovics házaspár Kacskovics Lajos és
Fruzsina, akik mindig lelkesen teszik dolgukat. A mostani találkozón kézrõl kézre járt az
elsõ jegyzõkönyv, az elsõ csoportkép, és a vacsorával együtt megindult a nosztalgiázás.

Reméljük, a jövõben is tehetünk Káptalanfüredért itt lakóként vagy nyaralóként
egyaránt. Bajcsy Gézáné

Tizenöt éves a Káptalanfüredi
Fürdõegyesület

A kertbarátkörök életébõl
A mostani beszámolónk lényege a Vörösberényi Fábián József Kertbarátkör 40 éves

és a Balatonalmádi Kertbarátkör 15 éves évfordulója.
A vörösberényi kertbarát kör 1965-ben alakult, névadója Fábián József református

lelkipásztor volt Berényben 1784-1793-ig. 1825-ben Tótvázsonyban halt meg. A kert-
barát kör elsõ elnöke Dalányi József iskolaigazgató volt, aki itt piheni örök nyugodalmát
a vörösberényi temetõben. Négyévenként új vezetõség veszi át a stafétabotot, akik a
legrátermettebb tagokból állnak. 1965-ben 9 taggal alakult meg a vörösberényi kertbarát
kör. Ma 130 tag van. A legfiatalabbak 15 évesek (Bucsku Sárika és Radnóti Marika), a
legidõsebb tagunk 96 éves (Mezei Lajos).

Havonta két elõadást tartunk, minden hónap elsõ és harmadik hétfõjén. Nagyon jól képzett
elõadóink vannak. Részt vettünk újabb szervezetek létrehozásában. Nagyon jó kapcsolatokat
alakítottunk ki más kertbarát szervezetekkel.(Pl.: zánkai, sólyi és nyitragerencséri
szervezetek). Emléklapot és plaketteket adtunk át a hosszabb ideje jól dolgozó tagjainknak.
Az ünnepségen részt vett és köszöntõt mondott Molnár Károly, a Kertbarátkörök Országos
Szövetségének képviselõje, aki fájlalta, hogy a két almádi kör még nem lépett be az orszá-
gos szervezetbe, melynek 270 tagszervezete és 30.000 tagja van. Takács Ferenc, a zánkai
kertbarát kör elnöke finom gyógypálinkával kínálta meg a tagságot.

Pandur Ferenc polgármester külföldi útja miatt nem tudott részt venni az ünnepélyen,
de egy korábban megrendelt százhúsz szeletes tortával köszöntötte a tagságot. A finom
vacsora után nagyon jó hangulat alakult ki.

A Balatonalmádi Kertbarátkör tagjai közül sem emlékeznek sokan arra, hogy
Almádiban korábban is mûködött pár évig kertbarát kör a régi mûvelõdési házban, ahol
most a Városháza van. Az 1985-ös földrengéskor az épület életveszélyessé vált. A
tagság egy része a vörösberényi kertbarát körhöz csatlakozott, másik része megszün-
tette tagságát. 1989-ben Gróf Tibor igazgató felvette a kapcsolatot a tagsággal, hogy az
idõs embereknek ne kelljen utazgatni Vörösberénybe, felajánlotta, hogy biztosít helyet
a Baross úti mûvelõdési házban.

Érdekes véletlen, hogy ide is kilencen jöttünk Berénybõl alapító tagok. Majd a lét-
számunk hamarosan 15-re szaporodott. Így a 15 fõt vettük alapító tagnak. Jelenleg 41
tagunk van. Az elsõ elnökünk Sin József volt. Sajnos õ már nem él. Minden hónap
második és negyedik keddjén tartunk foglalkozást. Kertbarát körünk rendelkezik kénes-
sav-mérõ mûszerrel, amivel mindenkinek a borát díjtalanul megvizsgáljuk, és ha szük-
séges, tanácsot is adunk a hiba kiküszöbölésére. Az elõadásokat itt is szaktanárok
tartják. Minden évben mind a két kertbarát kör borversenyt rendez, legalább 2-2 kirán-
dulást szervezünk, valamint farsangi és Katalin-bált rendezünk. A 15 éves ünnep-
ségünket a Paprika csárdában tartottuk jó ebéddel, jó zenével, finom almádi borral és a
polgármester úr tortájával. Az eseményeket fénykép-albumban rögzítjük.

A többi szeptemberi és októberi programot is a munkatervek szerint megtartottuk.
A két kertbarát kör nevében: Durst László

Pászti Fotó
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SZEREZZEN JOGOSÍTVÁNYT HELYBEN!

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

Tanfolyamnyitó: 2005. 11. 15. 18.00 órakor
a Magyar-Angol Tannyelvû Gimnáziumban. Tanfolyam igény szerint

délelõtt, délután vagy hétvégén. Gépkocsi-választási lehetõség.
Érd: Baksai Gábor B.almádi Lehel út 27. 

Tel.:30-916-3286, 30-500-7695, 88/593-960

T

Jelenleg az egyesület utánpótlás korú sportolóinak száma 55, ezen felül az Irinyi
János Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola, a Magyar Vízilabda Szövetséggel és a
Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézettel (NUPI) közös kezdeményezés keretében 68 fõ.
Két esztendõ alatt a létszám megkétszerezõdött, s ez azt jelenti, hogy rendkívül nagy az
érdeklõdés a sportág iránt!

Tevékenységünk és eredményeink
A 2003. évet az egyesület formálódása, tevékenységének kidolgozása és a mûködési

feltételek megteremtése jellemezte. A sportág helyi bevezetésének elsõ lépéseit a
versenysport és szabadidõsport összehangolásában láttuk. Kialakult az a versenyzõi és
egyesületi tagság, amely lehetõvé tette a mûködést, a versenyeken való részvételt és a
jövõkép kialakítását. 

2004-ben a Magyar Vízilabda Szövetség igazolt versenyzõje lett 31 sportolónk, de
ez a létszám a 2005/2006-os idényben akár kétszeresére is bõvülhet. A MVLSZ
közvetlen szakmai támogatását élvezzük, amelyek edzéstervek és szakmai tapasztala-
tok átadásában valósul meg. Neves szakemberek, mint dr. Faragó Tamás, dr. Csapó
Gábor, Dala Tamás, Babarczi Roland, Rusorán Péter és sokan mások segítik edzõink
munkáját. Az egyesület alapító elnöke Banka József.

2004-ben az egyesület edzõi csapata kibõvült, Kovács Sándor mellett Szilágyi Balázs
is csatlakozott (Csanádi Árpád KSI), aki a gyermek korosztály (’89 és késõbb születet-
tek) edzéseit vezeti a KSI tapasztalt szakemberei által meghatározott irányelvek szerint. 

Rendkívül fontos változás a BVSE életében, hogy a 2005/2006-os tanévtõl kezdve a
Veszprémi Egyetem szakmai támogatásban részesíti azon hallgatóit, akik a vízilabda
csapatunk miatt választják az intézményt. E segítség által minõségi játékosokat tudunk
igazolni, akiktõl mindenekelõtt a sportemberi viselkedést várjuk el, ezzel példát mutat-
va gyorsan növekvõ létszámú utánpótlásunknak. Ennek köszönhetõen tudtunk elindul-
ni az OB II-es bajnokságban. A bajnokság következõ fordulóját a fûzfõi uszodában
láthatják az érdeklõdõk, november 12-én 11 órától.

Az együttmûködésnek köszönhetõen fölmerült a nõi együttes létrehozása is. E ter-
vünk megvalósításához a legsikeresebb magyar nõi klub, a tízszeres magyar bajnok és
BEK gyõztes Szentesi VK vezetõedzõje, Kozák László érkezett a BVSE–VE-hez. A nõi
csapat létrehozása a 2006-os év feladata, de a kilátásaink az Egyetem által nyújtott segít-
ségnek köszönhetõen kimagasló és gyors eredményeket sejtetnek. Eddig 16 korosztá-
lyos (felnõtt, junior, ifjúsági) válogatott játékos jelezte szándékát, hogy a BVSE-
Veszprémi Egyetemmel együttmûködve a Balaton Sportuszodát és Balatonalmádit is
rövid idõn belül (2-3 év alatt) a hazai nõi vízilabda egyik fellegvárává tegye és
nemzetközi hírnevet szerezzen szûkebb térségünknek! Célunk a Dunaújvárosi Fõiskola
VE-hez hasonló felmenõ rendszerû utánpótlás képzése, az általános iskolától az egyete-
mi, vagy fõiskolai diploma megszerzéséig és hogy Magyarország egyik legjobb nõi
csapatát építsük fel! Amennyiben sikerül legalább középtávon egy névadó támogatóval
megegyeznünk, akkor a fenti csapattal akár három éven belõl nemzetközi kupaszerep-
lést érõ helyen végezhetünk a bajnokságban!

Terveink megvalósításához mindenképpen számítunk az otthont adó önkormányza-
tok segítségére, de szükségünk lenne további helyi támogatókra is. Jelen pillanatban
elsõsorban az utánpótláskorú sportolók edzéslehetõségének bõvítése a legsürgetõbb,
hiszen a magas minõségû szakmai munkához az edzésidõket meg kell emelnünk, s az
uszodában növekvõ költségekkel kell megbirkóznunk.

Balaton Vízilabda Sportegyesület
Itt az õsz. És mint ilyenkor általában, a ragadozó halak horgászata kerül elõtérbe.

Elsõsorban a süllõé a fõszerep, de sokan nem hagyják figyelmen kívül a csukákat és bali-
nokat sem. Ezek közé tartozik Baranyai Károly is, aki több igen szép csukával büszkélked-
het már az idén. Az elmúlt néhány héten több hat, nyolc kiló körüli példányt horogra csalt,
de a pálmát egy 14,20 kilogrammos óriás viszi. Sikerei bizonyítják, hogy nem csak a sül-
lõt érdemes hajkurászni. Különösen, hogy a tüskéshátúakból igen nehéz szebb
példányokat fogni a Balatonban. Egy 3-4 kilós fogas már világszámnak számít manapság.

Az õszhöz kötõdik az egyesületnek az egyik hagyományos rendezvénye is. Szeptember
8-10-e között rendezték a horgásztanyán a Maratoni horgászversenyt. Az elsõ két napban
szép idõnek és jó fogásoknak örülhettek a horgászok. A több napig tartó megmérettetésen
összesen több mint 100 kilogrammnyi halat zsákmányoltak a horgászok. A legtöbbet
Birkus Hubert fogta, aki bojlival horgászva 43,30 kg halat terelt szákjába.

A szombat családi nap volt. Ezen a borongós, esõs napon került sor a gyermekek
horgászversenyére, amelyet sajnos félbe kellett szakítani a zuhogó esõ miatt. A
vendégek étvágyának kielégítésérõl négy bográcsban rotyogó halászlé gondoskodott,
amelyet szintén díjaztak.

A végén megemlíteném még a BH. Rt. felhívását is. November 2-5. között 18.000
kg, 16-22 között pedig további 10.000 kg pontyot telepítenek a halászok a tóba. A
telepítéseken a horgászok is részt vehetnek megfigyelõként, melynek feltétele csupán
annyi, hogy részvételi szándékukat elõre jelezzék a részvénytársaságnál.

A Maratoni horgászverseny elsõ három helyezettje: 1. Birkus Hubert 43.300 g, 2.
Horváth Dezsõ 21.245 g, 3. Herczeg Lászlóné 18.920 g. 

Számfira Balázs

Almádi horgásznapló

„…Csak jó kedvébõl is vitéz próbálni indul…”

Öreghegyi tenisz-morzsák
Húsz éve folyamatosan, évente átlagosan tíz rendezvénnyel kapcsolódtunk országos

rendezvényekhez. Amíg lehetõségem volt rá, ezek a versenyek nemcsak helyi ren-
dezvények, de megyei, sõt országos események voltak. Most maradt az Öreghegyi
Tenisziskola és növendékei.

Így történt ez most is! Sporttal, sportszerû viselkedéssel, politikamentesen
emlékeztünk meg 1848-49 és 1956 hõseirõl, vértanúiról a legutóbbi Bíró emlék-
versenyen. Nem szónoklattal álltam tanítványaim elé, hanem csak beszélgettünk a fenti
eseményekrõl. Kérdeztem, õk válaszoltak. Hol egy-egy szóval, hol részletesebben. Ha
kellett, kiegészítettem. Pár perc után megszületett a gondolat: nem lehet szabad a ma-
gyar, ha nem független a haza! Ekkor Petõfi sorai is felvetõdtek: ”…Kik szabadon éltek-
haltak, / Szolgaföldben nem nyughatnak…”

Miután átadtam a gyõztesnek (Matusz Márta) és a helyezetteknek (2. Tira Klaudia,
3. Izsó Melinda és Matusz Viola) az áhított érmeket, és az újabb fair play-díjat (Tisza
Klaudia), elgondolkodtam, jó, hogy ilyen iskoláink (tanítóink, tanáraink) vannak,
akikhez jól kapcsolódik a szülõi háttér. Különben mivel magyarázhatnám a versenyen
résztvevõ gyermekek tájékozottságát?

Kedves tanítványaim! Készüljetek az év utolsó vetélkedõjére, a Bíró emlékversenyre,
amely az Ezüst Harang elnevezést viseli, melyet a karácsony elõtti napokban, a krisz-
tusi szeretet jegyében rendezünk meg. És ne feledjétek a szállóigénket: a test a lélek
temploma, és nem mindegy, milyen erõs ez a templom!

Varga Laci bácsi

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

Tel.: 06/30/9565-660
TÜZIFA

KONYHAKÉSZ KUGLI
BÜKK, GYERTYÁN, CSER, TÖLGY 1450,- Ft/q 1350,- Ft/q
AKÁC 1650,- Ft/q 1550,- Ft/q

SZÉN
Fûtõérték KJ/Kg ÁR

Tisova dara /cseh/ 14665-15500 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

Érett, kiváló minõségû rostált
KOMPOSZT eladó!

Ár: 5.000 Ft/m3.

Almádi 10 km-es körzetében házhoz szállítva.

Információ és megrendelés:

SAL-X Kft. 8184 Balatonfûzfõ, Szállás u.8.
Tel: 88/596-196; Fax: 88/596-197;

Mobil: 20/9436-037
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Fakivágás, csonkolásos gallyazás kosaras autóról

vagy alpin technikával.

Bozótirtás, mindennemû területrendezési munkák

garanciával.

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

Tel: 20/ 9436-037

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
BALATONALMÁDI VÁROS LAPJA
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Tudta-e ön, hogy…
1. Amennyiben elérte a nyugdíjkorhatárt és bejelentett munkahellyel rendelkezik, a

munkáltatójánál kezdeményezheti nyugdíjazási kérelmének elindítását. Ha semmilyen
munkahellyel nem rendelkezik, akkor saját magának kell benyújtania a területileg
illetékes Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak a nyugdíjazási igényét az erre szolgáló
igénybejelentõ lapon. A regisztrált munkanélküliek esetén is!

Ha még nem érte el az Önre vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt, van lehetõsége
díjmentesen szolgálati idõ elismerési kérelmet benyújtani az Igazgatósághoz. Ezt cél-
szerû megtenni abban az esetben is, ha az eltelt évek során több munkahellyel is ren-
delkezett, és nem mindegyik eltöltött munkaviszonyát tudja megfelelõen igazolni.

Ha bármilyen kérdése van a nyugdíjazásával kapcsolatban, keresse fel a
Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központban, Balatonalmádi, Ady E. u. 2.;
Tel: 430-274, Szászné Johanidesz Ibolyát.

2. Azok a személyek nyújthatnak be akadálymentesítési támogatásra kérelmet, akik:
- súlyos mozgáskorlátozottak és ezt a tényt a háziorvos által kiadott, 7 pontot elérõ,

vagy azt meghaladó szakértõi bizonyítvánnyal igazolják;
- vagy fogyatékossági támogatásban részesülnek.
Egy mozgássérült személy egy alkalommal részesülhet lakása akadálymentesítési

támogatásában. Az igénylés feltételeirõl Hegedûs Józsefnétól, a 06-70/362-57-02–es
telefonszámon kaphatnak részletes tájékoztatást.

Kérés…
Kérjük, járjon nyitott szemmel és szívvel, ha Balatonalmádi területén, környezetében

- otthontalan, fedél nélkül élõ, ellátásra, segítségre, ápolásra szoruló vagy - megfagyás
veszélyének kitett embert lát, hívja fel a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási
Központot hétköznapokon munkaidõben a 88/430-274-es telefonszámon.

Egészség-klub
Örömmel tudatjuk a testi-lelki egészségükért tenni akarókkal, hogy a Balatonalmádi

Szociális Alapszolgáltatási Központban Egészség mesterfokon – Együtt könnyebb
néven életmód klub indult. Programunk a Veszprémi Kórház VIBEM támogatásával
jöhetett létre. A foglalkozások páratlan héten kedden, 16,30-tól látogathatók. A klub
ingyenes, lehetõség van szobabicikli, chi-gép használatára. Bárki csatlakozhat 9-99 éves
korig. Folyamatosan várjuk az érdeklõdõket!

Gyógyászati elõadás
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Mozgássérültek Veszprémi Egyesülete tájékoztatása

szerint Balatonfûzfõn, a Közösségi Házban 2005. december 5-én 15 órai kezdettel a
gyõri Rehab Rába Kft. gyógyászati segédeszközökrõl tart filmvetítéssel egybekötött
elõadást. (Segítség, tájékoztatás kapható meghibásodott segédeszközeinek
javításáról).  Minden érdeklõdõt szeretettel vár Hegedûs Józsefné Julika.

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Önt, Családját, Barátait és Munkatársait a Balatonalmádi

Szociális Alapszolgáltatási Központ által szervezett, köztünk élõ amatõr mûvészek
Kezem nyomán… címû kiállításának megnyitójára. Idõpont: 2005. november 16 (szer-
da) 16,30 óra. Helye: Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal Széchenyi sétány 1. Padlás-
Galéria. A kiállítás megtekinthetõ 2005. november 16-tól november 26-ig hétköznap
10-16 óráig, szombaton 9-12 óráig. Megtisztelõ jelenlétére feltétlenül számítunk:

a Szolgálat munkatársai Kérjük, figyelje plakátjainkat!

Felhívás
A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ gyermekjóléti csoportja

tisztelettel kéri Önt, hogy amennyiben használaton kívüli számítógéppel rendelkezik,
amelyet nélkülözni tudna és szívesen felajánlaná szolgálatunk közvetítésével szerény
körülmények között élõ több gyermekes családoknak, hívja Szolgálatunkat a 88/430-
274-es telefonszámon, vagy keressen minket személyesen az Ady E. utca 2. szám alatt!
Hálával fogadjuk felajánlásaikat!

A Családsegítõ hírei Meghívó
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt november 15-én 16 órakor a Pannónia

Mûvelõdési Központ nagytermébe Vekerdy Tamás: Mi kell az óvodásnak? címû
elõadására, melyen az óvodás korú gyermek fejlõdésének sajátosságairól, lelki, szelle-
mi szükségleteirõl hallhatnak. Az elõadás Balatonalmádi Város Önkormányzatának
oktatási és kulturális bizottsága, Balatonalmádi kultúrájának fejlesztéséért kiírt pályáza-
tán nyert támogatásból és az Óvodai Szülõi Szervezet hozzájárulásával jön létre.

Mit szólnánk egy járdához?
Az elmúlt néhány év alatt a Felsõörsi út környéke egyre jobban benépesült. Sok új

ház épült, a régieket pedig fiatalok vették meg, és felújították. Nagy örömmel vehetjük
észre, hogy sok fiatal család költözött erre a környékre. Ennek következtében nagyon
megnõtt a forgalom a Felsõörsi úton. Sajnos az út azonban nem szélesedik, sõt
keskenyedik, mert néhányan még el is kanyarítottak belõle itt-ott. A szûk út és a nagy
forgalom veszélyességét fokozza, hogy az autósok úgy érzik, kiértek a lakott területrõl,
vagy még nem értek be a városba, hiszen nincs járda, és ezért nagyon gyorsan mennek.
Egyáltalán nem számítanak gyalogos forgalomra. 

Mivel a környéken egyre többen laknak, ezért egyre több a gyalogos is a Felsõörsi út
mellett. A sok babakocsit toló anyuka, unokákkal sétáló nagymama, iskolába igyekvõ
gyermekek mind életveszélynek vannak kitéve a beláthatatlan, szûk kanyarokban
száguldozó autósok között. Aztán itt vannak a bevásárolni, szomszédolni vagy az
orvoshoz induló idõsebbek, a templomba tipegõ nénikék, akik már megfogalmazták,
hogy egyre inkább „potenciális áldozatnak” érzik magukat. És ne feledkezzünk meg a
Felsõörsi úton járó „vakokról, sántákról, bénákról” és a részegekrõl sem, akikre ugyan
Weörös Sándor szerint „angyalka vigyáz”, de nem ártana egy járda sem.

A kérdés az, hogy most, amikor úgyis mindent muszáj feltúrni a csatornázás miatt,
nem lehetne-e az önkormányzat és a lakók összefogásával közösen egy járdát építeni.

Jó lenne, ha az önkormányzat tervet és költségvetést készítene arról, hogyan és mennyiért
készülhetne járda a Felsõörsi útnak legalább az egyik oldalán. Még nagyszerûbb lenne, ha a
környéken lakók összefognának, és az önkormányzatot nemcsak erkölcsileg, hanem szerény
anyagi lehetõségeikhez mérten is támogatnák. Ne várjuk meg, amíg valami tragikus történik!

Sz. K.

AKCIÓ a CIPÕVILÁGBAN!!  / Fórumnál!/
Minden nõi és gyermek bokacipõ, bokacsizma árából mostantól 2 hétig

20% árengedményt adunk!!
HAZAI CIPÕKÉSZÍTÕK IGAZI BÕR LÁBBELIJEIVEL,

Korrekt árakkal, pazar választékkal várjuk vevõinket EGÉSZ ÉVBEN!
GYERMEKEKNEK ASSÓ márkás bõrcipõk, 18-38-ig!

Férfi-Nõi BÕRRUHÁZAT-unk csak EGYEDI DARABOK-at tartalmaz!
DZSEKIK! KABÁTOK! IRHÁK!
Mindenbõl KIVÁLÓ MINÕSÉG!!

(kiszolgálásból is!!)
Nyitva: hétfõtõl szombatig

Új!        ÁGNES DROGÉRIA        ÚJ!

Értesítjük a kedves vásárlóközönséget,

hogy megnyitjuk Baross Gábor út 11. szám alatt,

a mozi helyén, illatszer, drogéria,

parfüméria üzletünket, melyben hajápoláshoz

használatos kisgépek: hajszárítók,

sütõvasak, hajnyírók

széles választékát kínáljuk.

Mûkörmös kollégáknak teljes körû választék

a munkájukhoz.

Az árúkészlet bõvítéséhez ötleteiket várjuk!

Üdvözlettel: Bárdy Ágnes
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F E L H Í V Á S 
Balatonalmádi területén állattartókhoz

A jegyzõ nyilvántartási kötelezettsége, az állattartó bejelentési kötelezettsége a
245/1998. (XII.31.) Korm. rendelet 6. § bekezdése szerint az alábbi adatok közlése ill.
nyilvántartásba vétele, sertés (koca, kan), kecske, juh, szarvasmarha, lõ (sport, igavonó),
szamár, öszvér tartása esetén: 1. állattartó neve, 2. állattartó lakcíme, 3. állattartás helye,
4. állat faja, fajtája, 5. állat darabszáma, fajtánként, 7. állattartó telefonszáma.
A bejelentett és nyilvántartásba vett adatok az állategészségüggyel kapcsolatos önkor-
mányzati, jegyzõi feladatok teljesítéséhez kerülnek felhasználásra. 
Balatonalmádi, 2005. október 7.

Dr. Szûcs Sándor, jegyzõ

KEDVES BETEGEIM!
Magánrendelésemet VESZPRÉMBEN, az egyetemmel 

szemben, az SZTK épületében, a Nõgyógyászati rendelõben
folytatom. Bejelentkezés az alábbi telefonszámon lehetséges:

06/70/379-1533
A rendelés ideje: péntek 15-18 óráig

DR. TALLAI ZSOLT
Szülész-nõgyógyász szakorvos, Megyei Kórház, Veszprém

BERÉNYI ESTÉK  ELÕADÁSSOROZAT
Szervezõ: VÖRÖSBERÉNYI POLGÁRI OLVASÓ KÖR

Az adventi koszorú és körkereszt misztikája
CÍMMEL TART ELÕADÁST

Molnár V. József, néplélekkutató

a Vörösberényi Kultúrházban
2005. december 7-én szerdán 17 órai kezdettel.

Az elõadás ingyenes. Adományokat tisztelettel elfogadunk.

BERÉNYI ESTÉK  ELÕADÁSSOROZAT
Szervezõ: VÖRÖSBERÉNYI POLGÁRI OLVASÓ KÖR

II. András és Szent Erzsébet az üdvtörténelem fényében 
CÍMMEL TART ELÕADÁST

Szántai Lajos, mûvelõdéskutató

a Vörösberényi Kultúrházban
2005. november 17-én csütörtökön 17 órai kezdettel.

Az elõadás ingyenes. Adományokat tisztelettel elfogadunk.

Vörösberényi nyugdíjas klub
A Vörösberényi Nyugdíjas Klub novemberi és decemberi rendezvényei:
November 9-én klubnap 16 órától. Kártya, sakk, kötetlen beszélgetés.
16-án klubnap 16 órától. Boros Gyula e.a. a nyugdíjasokat érintõ

kérdésekrõl.
23-án vezetõségi ülés 16 órától. Klubnap: kártya, sakk, stb.
30-án zenés születésnapi rendezvény 16 órától.
December 7-én klubnap 16 órától. Kártya, sakk, stb.

A vezetõség nevében: Boros Gyula

Tájékoztatás szja 1% felhasználásáról
A Váci Mihály Iskoláért Alapítvány kuratóriuma nevében tájékoztatom tisztelt támo-

gatóinkat, hogy a 2003. évi 1 %-ban 41.500 Ft felajánlott összeget az alapszabálynak
megfelelõen használtuk fel 2004. évben.  Örömmel fogadtuk az APEH értesítését, hogy
2004. évi személyi jövedelem bevallásakor az 1 %-ból 200.000 Ft. támogatás várható,
melyet szintén az alapszabálynak megfelelõen kívánjunk felhasználni. Engedjék meg,
hogy a kuratórium és támogatottak nevében megköszönjem felajánlásukat, és kérem, a
jövõben is éljenek ezzel a lehetõséggel. Balogh Csaba, kuratóriumi elnök

Tájékoztatás szja 1% felhasználásáról
A Balatonalmádi Polgárõr Egyesület nevében tájékoztatom tisztelt támogatóinkat,

hogy a 2003. évi  szja 1%-ban 73.250 Ft felajánlott összeget az alapszabálynak
megfelelõen használtuk fel 2004. évben. Örömmel fogadtuk az APEH értesítését, hogy
2004 évi személyi jövedelem bevallásakor az 1 %-ból 41.010 Ft támogatás várható,
melyet szintén az alapszabálynak megfelelõen kívánjuk felhasználni. Engedjék meg,
hogy a vezetõség nevében megköszönjem felajánlásukat, és kérem, a jövõben is éljenek
ezzel a lehetõséggel. Hansági Endre, elnök

Jön a Mikulás!
2005. december 6. kedd 17 óra

Gyermekdalokkal érkezik Vitai Ildikó, a gyermekeket pedig finomságokkal teli
csomaggal lepi meg a Mikulás!

Helyszín: Pannónia Kulturális Központ nagyterme
Kicsiket és nagyok szeretettel várunk!

SZEREZZEN JOGOSÍTVÁNYT HELYBEN
AZ ÕSZI-TÉLI AKCIÓ KERETÉBEN!

Az 1. sz. Gépjármûvezetõ-képzõ Munkaközösség
következõ kedvezményes elméleti tanfolyamai:

2005. november 8. (kedd) 16 óra
2005. december 1. (csütörtök) 16 óra

Az elméleti tanfolyam díja most csak: 9.800 Ft
A foglalkozásokat az esti órákban tartjuk, de iskolánk lehetõséget nyújt egyéni
idõbeosztás szerinti elméleti oktatásra a délelõtti és délutáni órákban egyaránt

Az elméleti tanfolyamok helye: az iskola ügyfélfogadó helyisége:
Balatonalmádi, Jókai u. 1. (Ipartestület-Szolgáltatóház)
Adó-visszatérítés, részletfizetés, gépkocsi-választás!

Nincs ötlete karácsonyra? Lepje meg szeretteit oktatási utalvánnyal,
mely különbözõ címletekben irodánkban igényelhetõ.

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

T

VÉGLEGES SZÕRTELENÍTÉS
IPL villanófény technikával!

Fájdalom mentes, gyors és hatékony!
A test bármely területén biztonságosan

alkalmazható!
Nagy múltú angol lézercég legújabb orvos-kozmetikai berendezése!

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

A hirdetés felmutatója az elsõ kezelésbõl kedvezményt kap! (személyenként 1 szelvény váltható be)



Balatonalmádi központjában, 13 lakásból és 8 üzletbõl álló

lakóépületben 1. emeleti 42-68 m2-es lakások leköthetõk.

Érdeklõdni: 06/30-475-84-78 Ismertetõanyagot küldünk.

Irányár: 315.000,- Ft/négyzetméter

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

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

BÚTOROKAT BIZOMÁNYBA ÁTVESZÜNK
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat AKCIÓS árainkkal!

Nyitva: H-P-ig de. 9-12-ig, du. 15-18-ig Sz.: 9-13-ig

OLCSÓ HASZNÁLT MINÕSÉGI RUHÁK
KAPHATÓK!

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

extra méretben is!
Balatonalmádi - Martinovics üzletház

Martinovics u. 2. (a piacnál)

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

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

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

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

Szabadfelhasználású és jelzáloghitelek
Hazai bankok legkedvezõbb ajánlataiból

Thm 6,7%
Teljes körû ügyintézés helyben

Ingyenes elõzetes tanácsadás és hitelbírálat

Vállalkozások könyvelése, bérszámfejtése
Profit Plus Pénzügyi Tanácsadó Iroda

Balatonalmádi, Szabolcs u. 19.
Idõpont egyeztetés: 30/444-7376

Lapostetõk és palatetõk

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

és referencia munkával, rövid határidõvel vállaljuk.

Telefonon történt egyeztetés után ingyenes helyszíni felmérés.

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

Kettõs Jubileum a Pásztinál
20 éve az autósok szolgálatában

10 éve Suzuki Márkakereskedés és szerviz
Ünnepeljen velünk, megéri!

A beszerzések hetei következnek, vagyis

az elsõ 20db új Suzukit vásárló beszerzési áron kapja a gépkocsiját.
Ez még nem minden, a havi törlesztések is csökkennek,

* Ignis GL 5 ajtós  17 569Ft/hó-tól
* Swift GC 3 ajtós  17 747Ft/hó-tól

Havi árfolyam kockázat nélkül  THM: 4,04%
A havi casco biztosításból is kedvezményt adunk.

Lehet még 4db téli gumi felnivel 1Ft-ért

Csak a Limitált darabszámú Ignishez
200 000Ft érték extra felszereltség 1Ft-ért

**Akcióink minden Suzuki modellre érvényesek!
Az akció november 2-tõl november 15-ig illetve a készlet erejéig tart.

Pászti Autószalon Veszprém Almádi út 40.
Tel:88/426-985, 429-788      www.paszti.hu

*10% önerõ szükséges
**a különbözõ akciók nem vonhatók össze


