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A Szent Margit kápolna története
II. rész

Almádi életében nagyon nagy esemény volt az 
első templom megépítése. Ez jól tükröződik 

a korabeli sajtóban, hiszen minden eseményről 
igen részletesen tudósítást közöltek. Az elmúlt 
részben 1883. január 17. és 21. közötti időről esett 
szó, folytatásként a Veszprém című hetilap tudósí
tásait folyamatosan követve ismerjük meg a kápol
na építésének történetét. A következő híradást az 
említett hetilap 1883. január 28-i számában jelent 
meg a következők szerint.

Az almádi kápolna ügye a legjobb úton halad. 
E héten e sorokat vettük: Tekintetes szerkesztő 
úr! Van szerencsém értesíteni, hogy az almádi 
kápolna építéséhez e hét folyamán a következő 
ajánlatok és adakozások történtek, u.m. Braun 
Gyula úr az összes üvegesmunkát ajánlotta fe l 
színes üvegből, Szalay Ferencné úrhölgy egy dí
szes oltárterítőt, Brenner Ilonka 1 forintot. Ko
vács Károly úr a főajtó vasalását, Czollenstein 
Ferenc úr az összes ajtó- és ablak festéseket, 
Nagy Sándor úr 5 frt-t, Fischer Miksa úr 1000 
téglát fuvarral a helyszínre szállítva. Rápoch 
Sándor úr a szükséges vasakat adja az építéshez. 
Egy névtelen Paksról 5 forint készpénzt küldött a 
Veszprémi Független Hírlap útján. Ezen ajánla
tok és adakozások ingyenesek és önkéntesek. A 
Bizottság:

A következő híradás február 11-én jelent meg a 
következők szerint. Az építendő almádii kápolna 
ügyében örömmel közölhetjük ismét a rohamosan 
jelentkező n.é. adakozók ajánlatát illetve adakozá
saikat. Nevezetesen: Jagasits Mária kisasszony 
100 forintot ajánlott, Veledics Mihály úr ad egy aj
tószárfát, 22 öl épületfát, nemkülönben 20 forint 
készpénzt. Pataky Henrik szabómester úr egy mi
semondó öltöny varrására ajánlkozott. Kompolthy 
Tivadar úr egy perselyt és egy misekönyvet. 
Szigethy Ferenc asztalos mester úr a kápolna ajta
jának elkészítésére vállalkozott. Deutsch Mór úr az 
ajtóhoz szükséges faanyagot fogja adni. Húsvét Já
nos úr kötelesmester a harangköteleket. Katona 
Sándor derék csizmadiamester úr 2 pár sárga csiz
mát készítend a minisztrálandó fiuknak. Suli Ede 
úr fuvarokat és készpénzt ajánlott. Özv. Grof csik 
Bertalanné asszonyság egy függő csillárt. Rászl

Józsefné asszonyság az oltárra szükséglendő gyer
tyatartókat. Bauer Józsefné asszonyság 2 forintot, 
Bauer Gyula úr szintén 2 forintot, Jenőfy Ferencz 
úr 1 frt. Farkas Lajos úr 1 frt. Kis István úr laka
tosmester a lakatos-munkára vállalkozott. 
Lichtenberger Károly úr 2 sajtárt 1 rostát az épí
téshez felajánlott. Beküldetett továbbá: Bezeredj 
Imre úr által Berhidáról 5 frt. Huszár János úr 5 
frt. László Hermin kisasszony 10 frt. Varga István 
úr 2 frt. Pintér Mihály úr 1 frt. Prokes J. vasúti ál

lomás főnök úr 1 frt. ös
szesen 24 frt. Miután a 
bizottság jelen felsorolt 
adakozásokat nyugtatni 
s megköszönni szeren
csés lehet; egyúttal fö l
említi, hogy az eddig be
folyt s a még befolyandó 
összeg „Almádi kápol
na ” czimén a helyi taka
rékpénztárban lett és 
leend elhelyezve. Almádi 
1883. február 1-én a bi
zottság nevében 
Grofcsik Vilmos biz. 
Jegyző.

Egy hét múlva febru
ár 18-án, egy hónappal az első híradás után, újabb 
információkat kaphatunk a kápolnával kapcsolat
ban. Az Almádi kápolna. T. Szerkesztő úr! Van 
szerencsénk ismét az al
mádi kápolna építésére 
tett ajánlók névsorát kö
zölni. Blummer János 
úr ajánlott 5 frt-t, Budai 
József úr 5 frt-t. Vizner 
János úr 6 évi ingyenes 
tűzbiztosítást. Pfeifer 
Miklós úr a torony fedé
sét és kereszt csinálá
sát. Szilágyi Mihály úr 
egy réz-szenteltvíz tar
tót. Orbán Pál úr egy 
gerendát. Egy névtelen 
két gyönyörű olajfesté
sű képet küldött.
Kreutzer Karolin kis
asszony egy igen díszes 
hímzett csengetyűhúzót 
küldött. Özvegy Nesz
mélyi Antalné Őnagy
sága egy oltárterítőt.
Neszmélyi Janka két ol
tár-vánkost, Viktor 
György gombkötő egy 
csengetyű húzót csinált 
zsinórból. Fehér Sán
dor úr adott 2 frt-t. Regényi Lajos úr 1 frt. -t. Hu
szár János úr 1 frt.-t. Brenner Ágnes 2 frt.-t. A jó  
és nemeslelkű adakozóknak, illetve ajánlattevők
nek forró köszönetet mond. Veszprém 1883. feb 
ruár 15-én, a Bizottság.

Hetenként jelennek meg a kápolnáról hírek, tu
dósítások tükrözve az érdeklődés magas fokát. A 
következő újsághír 1883. február 25. keltezésű a 
következők szerint: Az Almádi kápolna. T. Szer
kesztő úr! Van szerencsénk az almádi kápolna épí
tésére tett ajánlók névsorát közölni. Fertig Sándor 
úr szegszárdi lakos 10 frt, leánya Mári 5 frt, nővé
re Mari 2 oltárvánkost, egy oltárterítőt, Szűcs Kál
mán úr 5 frt, Kürtli Károly úr 5 frt. Lang Péter 3 
frt. Szabó Cseh József 2 frt. Vajki Gizella k. a. 18 
db kehelykendőt, regényi Lajos órás úr egy órát 
ajánlott fel, mi kijátszatik és a pénz az építésre hasz
náltatik, Fata János lakatos úr a csengetyű állványt 
csengővel készíti el. A jó  és nemeslelkű ajánlat te
vőknek forró köszönetet mond a Bizottság.

A következő újsághír az első összejövetel után 
két hónappal, 1883. március 18-án jelent meg. Vál
tozatlanul az adakozókat sorolja fel és mond kö
szönetet nekik, a következőkben: Az almádiban 
építendő kápolnára adakozott özv. Simon 
Rudolfné úrnő 5 frt-t, id. Végh Sándor 5 frt-t, Ro
zsos Ödön ősi uradalmi ispán úr 5 frt-t, Michelini 
Jánosné úrnő 2 frt-t. Bauer Károly úr felajánlotta 
az össze kőanyag meghordását, Raznek Frigyesné 
úrnő 2 oltárvánkos készítését, Polczer Antal 
hajmáskéri plébános 5 frt-t adott. A szíves adako
zóknak a bizottság nevében köszönetet mond 
Brenner Lőrinc.

Az eddigi újsághírekből kiderül az a hatalmas 
adakozási kedv, ami jellemezte az 1800-as évek

végét. Sok minden valósult meg közadakozásból, 
aminek szép példája az almádi kápolna, láthatóan 
igen rövid idő alatt sok minden összejött a pénzen 
kívül is.

Schildmayer Ferenc

Kápolna té r  képe 1904-ben

1923. évi térkép részlete



IDÉNYELEJI HÍREINK ÉS HÍRADÁSAINK
Akár hiszik, akár nem, 34 másodperc alatt majdnem félmillió 

forráshoz juthatunk kies kisvárosunkkal kapcsolatban, ha keresgé
lünk -  illetve stílusosabban: szörfölünk-szörfölgetünk az inter
neten. A majdnem félmillió, pontosabban 492 ezer találatot jelent. 
Amennyiben minden tizedik idetévedt böngésző 
érdeklődését csupán egyetlen híradás keltené fel, 
de azt viszont annyira, hogy nyomban idekíván
kozna, akkor legott 49200 látogatóra kellene fel
készülnünk. Meg is lepődnénk alaposan, ha utcá
inkon és tereinken minden ötödik polgár lenne 
csak idevalósi. Egy-két évtizeddel ezelőtt volt ta
lán, amikor statisztikai adatok szerint 40 millió 
látogató járt hazánkban. Elméletileg, Almádiban 
is minden negyedik ember külföldi volt akkor. No 
de azóta...?

A majdnem másfélmillió honlap minden száza
dik találatánál elidőzgetve, meg kell állapítanunk, 
hogy igen sok az elavult információ, nagyon sok ta
lálat be sem jelentkezik és a legtöbb jónak ígérke
ző cím igen lassan töltődik fel. A fentebb vázolt tu
ristainvázió minimuma már csak ezért sem követ
kezhetne be. A legtöbb link nem működik, vagy, ha 
igen, akkor nagyon szűk keresztmetszetű az újabb 
tájékoztatás. Mindez persze magyarul értendő, 
mert az angol vagy német fordítások igen sok bos
szantó, de legjobb esetben is mulatságos elemeket tartalmaznak. A 
magyarok is. Nevek említése nélkül, hadd villantsunk fel egynéhá
nyat.

Mindjárt a harmadik honlap szenzációt ígér: „A város nyolc
kilométeres partszakasza standnak van kialakítva” . Biztosan 
strandra gondolt a begépelő szakember, mert ha valamire, akkor er
re a hírre aztán özönlenek majd az érdeklődők. A honlapot kinyit
va már strandokról van szó, méghozzá szép képekkel és az ékeze
tektől eltekintve helyes magyarsággal. Mivel nyelvünk úgyis játszi 
könnyedséggel elsajátítható, bármelyik külföldi strandoló friss in
formációkkal töltheti fel tudásának telhetetlen tárát. Vízminőség

ről azonban nem tájékozód
hatunk, mert a kapcsolat lét
re sem jön...

Szépek a szálláshelyek, 
különösen a mellékelt, fény
árban úszó nyári képek. Kö
zülük még az egész évben 
nyitva tartókat is kiválaszt
hatjuk. Balatonalmádiban 
hatot, Csopakon kilencet és 
Balatonfüreden meg hu
szonnégyet. A fejlécen köz
ben beúszik egy angolnak 
tűnő felirat. Amilyen rövid 
annál hibásabb. Mentségére 
szolgáljon a lapgazdának, 
hogy még a magyar telepü
lésnevek is bájosan eltorzul
nak, így lesz Balaton
főkajárból Fakajár, Bala

tonfűzfőből meg Fúzfa. Hja, a betűkészlet erősen korlátozott és 
felettébb sajnálhatjuk, hogy oroszul, japánul vagy kínai átírás
ban meg sem csodálhatjuk. Erős a gyanúnk, hogy tanulságos len
ne...

Valamilyen ok folytán több helyen és különböző címek alatt, de ki
tüntetett helyen szerepel a helyi víztorony, amely mellett egy délceg

víztorony is pompázik, hogy láthassuk, mi a mérce. A mienk, sajnos, 
van olyan kedves, mint egy angolkóros kopasznyakú tyúk. Olyan ér
zése támad az ártatlan szemlélőnek, hogy ennél furább már csak egy 
negatív víztorony lehet, ami lefelé gömbölyödik az anya-földbe, de 

ilyent nem mutatnak. Aranyos viszont a „Kerékpár
út Veszprémbe” feliratú honlap, amelyre rákattint
va mindjárt bejön a felirat, hogy nem létezik. Az in
formáció persze nem pontos, mert részben már léte
zik. Legszebb az a honlap, ahol Balatonalmádi alcí
me mellet mindjárt viccek szerepelnek. Szerencsé
re egyik sem városkánkon élcelődik, hanem jópofa 
szóvicceket ad: „Mivel játszik a kis indián a sínek 
között? Az életével.”

Versek, hosszabb és rövidebb történetek is bőven 
találhatók a világhálón városunkkal kapcsolatban. 
Nekem talán egy nyugaton élő klasszikusunk szó
képzési játéka tetszett a legjobban. Balatonalmádi 
mintájára - bár az egykori Budagyöngye is hathatott 
rá - a legszebb nyaralóhelyet Balatontündérdinek 
nevezte el.

A világháló rengeteg hivatkozását böngészve 
az mindenestre leszögezhető, hogy ha nem is 
tudjuk befolyásolni a rólunk megjelenő hihetet
lenül sok tudósítást, legalább a saját honlapjain
kat tartsuk karban. Van tennivalónk bőven, köz

tük is a legsürgősebbek friss információk. Valahol persze a hagyo
mányos és megszokott füzeteinket kellene karban tartani, hogy 
azok, akik hozzánk jönnek nyaralni, a lehető legpontosabb tájé
koztatásban részesülhessenek. Szerencsés lenne persze, ha min
den kiadványunk több nyelven is rendelkezésre állna, mert még 
mindig akad
nak külföldi
ek, akik kíván
csiak ránk.
Csak elretten
tő példaként 
említem azt a 
friss műsorfü
zetet, amely
ben hemzseg
nek a nyelvta
ni, stiláris és 
országismereti 
hibák. Sajnos
egy idén megjelent nagyon szép könnybe is olyan hibás angol for
dítás került, amitől égnek áll még a nyelvtanulók haja szála is...

Hála Istennek, nem ezek alapján történik azonban nyaralásunk 
vagy telelésünk helyszínének kiválasztása [a tavaszolás és az 
őszölés még nem terjedt el nyelvünkben sem, a gyakorlatról nem 
is beszélve]. A hiteles tájékoztatás előtt jár még mindig a tapasz
talat, a személyes élmények, emlékek, örömök, valamint a nosz
talgia. A városunkban megrendezett versenyek, kiállítások, fesz
tiválok azaz pozitív események vonzzák ide a világ minden tájá
ról a vakációzókat. Nem csupán vonzzák, hanem vissza is hozzák 
őket. Ezért kell vigyáznunk rendszeres megrendezésükre, sőt to
vább gazdagítani a városi programokat. Nem feltétlenül a számu
kat, hanem a tartalmukat. Ílymódon még a világhálón megjelenő 
információk is kedvezőbbek lesznek. Pünkösd táján felettébb ak
tuális mindez, amikor a Szentlélek megszállja még a különböző 
programírókat is, valamint több nyelven kezdenek szólani, mint 
egykoron az apostolok...

Czuczor Sándor-



Néhány sor 
a 43. hónapról 
a Városházán

2006. május
Az elmúlt hónapban megtartott la

kossági fórumokon -  ahol az érdek
lődők számát tekintve alacsony volt 
az aktivitás -  a legtöbb vélemény a 
Veszprém-Szentkirályszabadja re
pülőtér polgári hasznosításának kér
désében hangzott el.

Ismert, hogy a 400 hektárt megha
ladó földterületet - amely egyébként 
repülőtérként van nyilvántartva, de 
jelenleg nem rendelkezik repülési 
engedélyekkel - ez év január végén 
térítésmentesen kapták vissza az ön- 
kormányzatok reptér, ipari- és lo
gisztikai célra.

Településünket -  ha a közvetlen 
hasznosításban nem is érdekelt -  a 
közvetett hatások érinteni fogják, 
ezért is kíséri a városvezetés figyelem
mel az esetleges értékesítés folyama
tát. Természetesen minden lehetséges 
eszközzel el akarjuk érni, hogy az 
egyébként a régió gazdasági-turiszti
kai fejlesztési lehetősége szempontjá
ból vitathatatlan projekt környezeti 
hatásai -  annak szabályozása, a lakos
ság érdekeinek védelme -  kellő súllyal 
szerepeljenek a hasznosítás, majd az 
engedélyeztetés folyamatában.

Legutóbbi ülésén a Képviselő-tes
tület határozatban nyilvánította ki azt 
a szándékát, hogy ügyfél jogállásban 
részt kíván venni a repülőtér minden 
engedélyezési eljárásában, ebben a 
minőségében folyamatos tájékozta
tást kér a két érintett önkormányzat
tól az értékesítési folyamat minden
kori állásáról.

A repülőtér fejlesztés miatt módo
sítani kell az érintett települések ren
dezési terveit, melyeket jóvá kell 
hagynia a szakhatóságoknak, akik 
nem adnak engedélyt környezetkáro
sító tevékenységre. Jogszabályi köte
lezettség, hogy ezeket a terveket a la
kossággal is megismertessék.

Megkerestem a projekttel foglal
kozó települési vezetőket, akik júni
us 6-án a Testületet-, június 20-án 
pedig, ahogy arra ígéretet tettem, egy 
fórumon a lakosságot tájékoztatják a 
hasznosítás jelenlegi állásáról, a jog
szabályi feltételekről, előírásokról.

Magam is nagyon fontosnak tartom 
a megfelelő időben adott pontos infor
mációk biztosítását, a fejlesztéssel 
kapcsolatosan a lakosság tájékoztatá
sát, érdekeinek képviseletét.

Megvalósult a Baross Gábor utca 
burkolatának felújítása. A következő 
testületi ülésen lesz napirenden a for
galomszabályozás, a sétáló utca feltét
eleinek kialakítása. Mindannyian azt 
szeretnénk, ha az érintett szakaszon 
csak gyalogos közlekedés lenne. 
Azonban tekintettel kell lennünk a ko
rábbi Testületek meghozott döntéseire 
(parkírozás biztosítása a Tulipán ud
var egységei számára), a máshonnan 
meg nem közelíthető ingatlanokra va
ló bejutásra és a kereskedelmi egysé
gek árufeltöltésére. Köszönet illeti az 
elültetett akácfák köré a díszrácsot fi
nanszírozó vállalkozásokat, bízom to
vábbi felajánlások megtételében.

Balatonalmádi, 2006. június 3.
Pandur Ferenc 

polgármester

Önkormányzati hírek
A képviselő-testület májusi rendes ülésére sürgősségi indít

vány érkezett, amelyet a testület 20. napirendi pontként tárgyalt. 
Négy napirend előtti téma merült fel a következők szerint. Dr. 
Hoffmann Gyöngyi a vörösberényi temető rendbetételéhez nyúj
tott segítséget köszönte meg az intézményvezetőnek, a polgár- 
mesternek és minden résztvevőnek. Jelezte, hogy ilyen akcióra a 
jövőben is sor kerül. Dr. Walter Rózsa az eggenfeldeni fiatalok 
városunkban történt látogatásának jelentőségét méltatta azzal, 
hogy minél több alkalommal sort kell keríteni ilyen együttműkö
désre. Bálint Sándor a Hősök Emléknapjára hívta fel a figyelmet. 
Júniusban moldvai magyar gyermekek látogatnak városunkba. 
Ingyenes strandbelépőt fognak kapni egyebek mellett. Kutics 
Balázs a Wesselényi strandon levő italbár-épület helyreállítását 
sürgette. A Baross Gábor utca felújítása kapcsán említette, hogy 
nagy igény lenne sétáló utcává alakítani az indokolt behajtás biz
tosítása mellett. Továbbá jelezte, hogy a csatornaépítés követ
keztében az Egry úton alig lehet közlekedni.

Polgármester úr megköszönve az észrevételeket a követke
zőkben reagált azokra. Az eggenfeldeni gyerekek látogatására a 
jövőben is sor kerül. Külön köszönetet mondott az iskolának és 
valamennyi közreműködőnek. A moldvai magyar gyermekek 
minden segítséget meg fognak kapni ittlétük során. Az italbár 
ügyében haladéktalanul intézkedni fog a hivatal. Kérte, hogy a 
júniusi testületi ülésre készüljön előterjesztés a korábbi korláto
zó döntések figyelembe vételével a sétáló utca kialakításának le
hetőségére. A lakók és üzletek közlekedési igénye megfelelő ki
táblázással és súlykorlátozással biztosítva lesz.

A legutóbbi ülés óta történt fontosabb eseményeket ismertet
te polgármester úr, majd Grúber Sándor, városunk rendőrkapitá
nya adott tájékoztatást a közbiztonság helyzetéről. Jelezte, hogy 
kiemelt figyelmet fognak fordítani az elszaporodó vöröskő lopá
sokra, illetve megakadályozásukra. A polgármester ismertette a 
lakossági fórumokon elhangzott észrevételeket. Nevezetesen 
azt, hogy a park területén gyakrabban kellene a rendőröknek jár
őrözni. Egyrészt a rongálások miatt, másrészt a múltban tapasz
talt rendbontás elkerülése végett. Észrevételezték, hogy a 71. sz. 
út melletti gépjármű ellenőrzés során az autóbusz megállóba áll
nak meg a rendőrségi gépkocsival és az autóbusz nem tud beáll
ni a számára kialakított helyre.

A testület elfogadta a Balatonalmádi Kommunális Kft. 2005. 
évi beszámolóját és a 2006. évi üzleti tervét. A Kft. 2005. évi te
lepülési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó tevékenységéről 
szóló beszámolót nem került elfogadásra. A felügyelő bizottság 
az anyagot átdolgozásra visszaadta, a szeptemberi ülésen újra 
tárgyalásra kerül. Elfogadta a testület két pályázathoz (bűnmeg
előzési és Remete forrás) szükséges önrész biztosítását, azzal a 
reménnyel, hogy sikeres lesz a pályázatunk. A lakbérek megál
lapítására vonatkozó előterjesztés szintén elfogadásra került az
zal a kikötéssel, hogy 2007. január 1-től lesz érvényes. A Civil 
Alap pályázatok elbírálása megtörtént, a költségvetésben bizto
sított 1,200.000 Ft keretösszeg terhére. Az előterjesztést elfogad
ta a testület.

A 2005. évi felhalmozási célú támogatások ellenőrzéséről 
szóló számvevőszéki jelentés alapján a polgármester által ké
szített intézkedési tervet a képviselő-testület elfogadta. A 
Györgyi Dénes u. 11-13. számú ingatlan értékesítésére vonat
kozó pályázat határidejének meghosszabbításáról szóló előter
jesztést szintén elfogadták. A kiírás részletesen szerepel a vá
ros honlapján. A Balatonfűzfő és Térsége Tűzvédelméért Köz- 
alapítvány kuratóriumába javasolt személyekre vonatkozó elő
terjesztést a testület támogatólag elfogadta. A képviselő-testü
let jegyzőkönyvi elismerését fejezte ki Durst Lászlónak, az ala
pítvány létrejötte óta a kuratóriumban napjainkig végzett mun
kájáért.

A Verseny utca 1. sz. ingatlan (volt Váci iskola) hasznosítá
sának módozataira vonatkozó előterjesztés került megvitatásra. 
Patthelyzet alakult ki, nem sikerült döntést hozni. A képviselő- 
testület az ügyet levette a napirendről azzal, hogy minden képvi
selőnek lehetősége és kötelessége a hasznosítás módjára megol
dást keresni és azt javaslatként előterjeszteni.

Utolsó napirendi pontként tárgyalta a testület a sürgősségi in
dítványt, amelynek tárgya a szentkirályszabadjai repülőtér hasz
nosítása, illetve polgári repülőtérként való kialakítása volt. A tes
tület egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta 
az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot, amely
nek értelmében ügyfél jogállásban részt kíván venni a repülőtér 
engedélyezési eljárásának teljes folyamatában.

CSF

Visszatekintés
Önkormányzatunk 16 éve

A rendszerváltást követően 4 ciklusban 
választottunk városunkban képviselőtes
tületet. Önkormányzatunknak a polgár- 
mesterrel együtt 14 tagjának kellett lennie 
az érvényes jogszabályoknak megfelelő
en. Egy kis utánaszámolás eredményekép
pen ez négyszer 14 fő, azaz összesen 56 
kerülhetett volna ez idáig általunk megvá
lasztásra. Mivelhogy vannak, akik nem 
csupán egy ciklusban kaptak bizalmat a la
kosságtól, ezért a négy időszakban tényle
gesen 37 személy került a testületbe.

Tovább elemezve a 16 év alatt 2 polgár- 
mester, a megválasztott képviselők között 
pedig 33 férfi, 4 nő kapott bizalmat. Érde
kes, hogy a teljes létszámból volt 9 orvos, 
és szomorú tény, hogy ez ideig a testüle
tek tagjai közül hárman nem érhették meg 
a következő ciklust. Tovább is lehetne 
boncolgatni, például kik azok, akik csak 
négy, három vagy két alkalommal élvez
ték a lakosság bizalmát. Egy kis visszate
kintésnek szántam a fenti sorokat.

Majbó Gábor

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Balatonalmádi Város Önkormány

zata nyilvános pályázat útján meghir
deti a tulajdonát képező Györgyi D. u. 
11-13. szám alatti 2029, illetve 

2028/2 hrsz-ú összesen 986 m2 terüle
tű ingatlanokat 36 MFt-os induló 
irányáron értékesítés céljából.

A pályázati ajánlatok benyújtásá
nak végső határideje 2006. szeptem
ber 15. de. 10 óra.

A részletes pályázati feltételek le
tölthetők a www.balatonalmadi.hu 

honlapról ill. átvehetők a Városgond
noksági osztályon.

Telefonszám: 88/430-296

MEGHÍVÓ
Értesítem a lakosságot, hogy a Veszprém-Szentkirályszabadja 

polgári repülőtér ingatlanhasznosítás folyamatáról

LAKOSSÁGI FÓRUMOT
tartunk.

Időpont: 2006. június 20. (kedd) 17.00 óra 

Helyszín: Pannónia Kulturális Központ

Meghívott: Hartmann Ferenc Veszprém Megyei Jogú Város alpolgármestere 

Iványi András Szentkirályszabadja polgármestere

Tájékoztató a 2005. évi 
adóbevételek alakulásáról

Balatonalmádi Város Képviselő-testülete a 2005. évi zárszámadáshoz kapcsolódóan 
elfogadta az adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról szóló beszámolót. Ezúton sze
retnénk tájékoztatni a lakosságot a 2005. évben befolyt helyi adók és gépjárműadó ös
szegéről, a költségvetési tervelőirányzat teljesüléséről. 2005. évben adóemelés nem tör
tént, a helyi adórendelet a helyi adókat szabályozó 1990. évi C. törvény változásaihoz 
igazodott. A gépjárművek adóztatása a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tör
vény rendelkezései alapján történt.

2005. évben összesen 361.725.557 Ft adó folyt be, 3,2 millió forinttal több, mint 
előző évben; a költségvetésben előirányzott adóbevételi terv összességében 103%- 
ban teljesült.

A helyi adóbevételeken belül legnagyobb az építményadó aránya 50%, az iparűzési 
adó aránya 31%, az idegenforgalmi adóé 11%, a telekadóé 8 % .

Adónemek 2005. évi terv 2005. évi tény Tervteljesítés
%-ban

Építményadó 151.000 eFt 156.144.119 103%
Iparűzési adó 90.000 eFt 95.419.480 106%
Idegenforgalmi adó 40.000 eFt 34.776.902 87%
Telekadó 21.000 eFt 25.208.098 120%
Helyi adók összesen 302.000 eFt 311.548.599 103%

Gépjárműadó 46.000 eFt 47.128.892 102%
Adóbevételek összesen 348.000 eFt 358.677.491 103%

Pótlék 2.000. eFt 2.581.732 152%
Bírság —  466.334 —

Mindösszesen 350.000 eFt 361.725.557 103 %

Szabó Jenő, pénzügyi bizottsági elnöke 
Dr. Szűcs Sándor, jegyző

http://www.balatonalmadi.hu


Veszprémvármegye
Almádiak
Májusban Fülöp Lajosnak tárlata volt látható Veszprémben, Veszely Lajos pedig e 

hónapban díjat kapott a megyeszékhelyen. Fülöp Lajos kiállítása az egyetem díszudva
rában nyílt meg, köszöntőt Gaál Zoltán rektor mondott. Veszely Lajos az idei Gizella 
Napok keretében a Mestermű Galériában Bojtor Károly veszprémi festőművész (1933- 
1999) állandó kiállításának május 6-i megnyitóján vehette át a Bojtor-emlékdíjat, ame
lyet vele együtt elnyerte Hoffer Ildikó zirci kerámia-művész.

Az almádi szeszfőzde tulajdonosa, Csalló Jenő sikerrel szerepelt Gyulán a kisüsti pá
linkák nemzetközi versenyén -  olvashattuk a Napló május 8-i számában. A minőségi 
kisüsti almádi mestere a 4 ország 300 versenyzőjének vetélkedőjén két bronzérmet 
nyert: érlelt kajszibarack és érlelt alma-pálinkájával szolgált rá az elismerésre.

A Tihanyi Bencés Apátság Rege kávéházának galériájában május 14-én megnyílt 
Eva Klink Almádiban élő német festőművész tárlata, amely június 30-ig látható -  tájé
koztatta lapunkat Korzenszky Richárd perjel. A kiállítást Kozma Imre festőművész nyi
totta meg.

Wossala Györgyék negyedik helyet szereztek a füredi vitorlás Európa-bajnokságon! 
A nyolcfutamos soling hajóosztályú EB május derekán zajlott a Balatonon, a Wossala- 
Németh-Vezér hármas alig maradt le a dobogóról.

Balatonalmádi Város Vegyeskara -  Demel Eszter karnagy vezetésével - sikerrel sze
repelt a siófokiak immár hagyományos nemzetközi énekkari találkozóján.

Fogyatékos-otthon bővítése
A Veszprém város önkormányzata által működtetett, Éltes Mátyás nevét viselő, fo

gyatékosok nappali ellátását biztosító intézményében jelentős összegű Európai Uniós 
pályázati támogatással bővítésre nyílt lehetőség. A 60 felnőtt korú, fogyatékkal élő fi
atal foglalkoztatására szolgáló épület átadására került sor. A városi önkormányzat tag
jainak jelenlétében Pál Béla politikai államtitkár vágta át a nemzeti színű szalagot. Ez
zel hivatalosan is birtokba vehették a gondozottak a korszerűen felszerelt, akadálymen
tesített új létesítményeket.

250 éves pápai Ápolda
Pápa város önkormányzatának egyesített szociális intézménye a Szentilonay József 

kanonok által létrehozott Ápolda, a mai Idősek Otthona fennállásának 250., valamint az 
egyesített intézmény létrejöttének 25. évfordulója alkalmából ünnepséget rendezett. Az 
igazgatónő üdvözlő szavait követően dr. Kovács Zoltán polgármester mondott ünnepi 
köszöntőt kiemelve annak jelentőségét, hogy az épület napjainkban a leginkább rászoru
lóknak biztosít emberhez méltó körülményeket, dr. Mail József apátplébános Szentilonay 
József püspökre emlékezve történelmi áttekintést nyújtott az egyház szociális és egész
ségügyi rendszerben való részvételéről az 1700-as évektől napjainkig. A rendezvény zá
rásaként a meghívottak megtekintették az otthon életét bemutató kiállítást.

Csodabogyós barlang
A Balatoni Nemzeti Park május 17-én megnyitotta a Balatonederics határában találha

tó Csodabogyós-barlangot a kalandturizmus, az overállos barlang-kirándulások iránt ér
deklődők előtt. A látványos, képződményekben gazdag barlang most megnyitott szaka
szának bejárása minden látogatónak különleges élményt nyújt. Az edericsi barlang a szer
veződő Bakony-Balaton Geopark (földtani bemutató-hálózat) kínálatának a része lesz.

Új veszprémi kiállítás
Május 26-án a Vár utca 12. szám alatt a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság új 

épületének átadására, és új kiállítás megnyitására került sor. Az „Istenes életre készte
tő alkotások“ (Bálint Sándor) című új kiállítás válogatás a kislődi Rőthy Mihály Népi 
Vallásosság Gyűjteményének és a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum Néprajzi Gyűjte
ményének a népi vallásosságot jellemző ábrázolásaiból. A kiállítás az üdvtörténet állo
másait képek, szobrok segítségével mutatja be. A 2634 darabot számláló, Makója Lász
ló plébános által 1985-ban létrehozott, majd Kislőd község közösségének ajándékozott 
Rőthy Mihály Népi Vallásosság Gyűjtemény olyan tárgyak együttese, amely a Közép- 
Dunántúl római katolikus közösségeinek, döntően a német anyanyelvű római katoliku
soknak vallásos ábrázolásairól, szentkultuszáról, vallási életéről, imagyakorlatáról, bú
csújárásairól ad áttekintést. A veszprémi múzeum gyűjteményének szakrális ábrázolá
sai a bakonyi és a Balaton-felvidéki római katolikus közösségekből származnak, ame
lyek a közösségek hitéletébe, vallásgyakorlatába adnak betekintést.

Polgárőr hírek
Egyesületünk idén is megszervezte a Diákokkal a közbiztonságért vetélkedőt. Alsó-  

és felső-tagozatos diákok érkeztek Almádiba, hogy összemérjék tudásukat, erejüket. Al
sóörs, Balatonalmádi, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Szentkirályszabadja csapatai mér
kőztek meg az alábbi kategóriákban: kerékpározás, közlekedésbiztonsági-teszt, lézer
pisztolyos lövészet. Volt akadályverseny is, meg foci.

Az alsósoknál a Györgyi Dénes Általános Iskola csapata nyert, a felsősöknél a kene
sei Pilinszky J. Ált. Isk. Gratulálunk nekik! Köszönjük az érmeket a Balatonalmádi Köz- 
biztonságáért Alapítványnak, köszönjük a Kósa és Fia Kft-nek az ajándék tollakat! 
Egyesületünk hölgytagjai gondoskodtak arról, hogy a résztvevő gyermekeknek enni- és 
innivalójuk legyen. Jövőre ugyanitt!

Feladatainkat továbbra is ellátjuk: segítünk az iskolába igyekvő gyermekek bizton
ságos közlekedésében, figyelünk a nyaralóingatlanokra. A nyári idény kezdetével szük
ség lesz a már jól bevált Strand-polgárőrség fokozottabb tevékenységére. Célunk a fi
gyelemfelhívás, az értékek biztonsága.

Kérjük Önöket, legyenek hozzánk bizalommal! Ahol tudunk, segítünk. A tapaszta
lat azt mutatja, hogy a nyári időszak valahogy „lazább“. A nyitva hagyott kapuk, a „csak 
hátramegyek a kertbe“ mentalitás vonzza a besurranó tolvajokat! Ne adjanak erre esélyt!

Amikor ezek a sorok megjelennek, már túl leszünk a juniálison, a horgászversenyen, 
és sok éjszakai szolgálaton. Az itt élő -  nyaraló - emberekért dolgozunk!

F.F.

Vigyázzunk gyermekeinkre!

Rendőrségi hírek
Nemcsak a Balatonalmádi Rendőrkapitányság illetékességi területén, hanem az or

szágban is, jellegzetes bűncselekmény-fajtává vált az időskorúak sérelmére elkövetett 
trükkös lopások, vagy más csalásos jellegű bűncselekmények elkövetése. A bűnözők 
egy része felismerte, hogy ez a legvédtelenebb korosztály életvitele, szokásai miatt, ép
pen ezért gátlástalanul használják ki ezt a lehetőséget. Szeretnék ismételten segítséget 
és támogatást kérni minden újságolvasótól, intézményektől, vagy magánszemélyektől, 
és kérjük az egyházak közreműködését is, hogy eredményeket érhessünk el. Továbbra 
is felajánljuk, hogy idősek klubjában, önkormányzati meghallgatásokon, vagy bármely 
más fórumon igény szerint részt veszünk, és elmondjuk azokat a jellemzőket, vagy 
konkrét eseményeket, amelyek tanulságai megakadályozhatják az áldozattá válást.

Ami a konkrét bűnügyi krónikát illeti, továbbra tart egyfajta átrendeződés, amely azt 
jelenti, hogy a vagyon elleni bűncselekmények körében ugyan továbbra is a betöréses 
lopások jelentik a legnagyobb részt, azonban ismét megjelentek a csalások, a besurra
nások, továbbá a garázdaság, valamint a vám-deviza bűntettek is. 5 betöréses lopás tör
tént. A Pinkóczi úton nyaralókat törtek fel, és vittek el elektromos berendezéseket, hasz
nálati tárgyakat. Az egyik ABC-t is feltörték, italt és cigarettát vittek el, illetve az iro
dában az asztalon hagyott páncélszekrény-kulcs segítségével a napi bevételtől is meg
szabadították az üzletet. A Fűzfői úton egy szalonba törtek be, bár innen nem vittek el 
semmit. A Rákóczi úton egy közös használatú helyiségből hamis vagy álkulcs segítsé
gével egy kerékpárt vitt el ismeretlen elkövető.

Több lopás is történt. Az egyik szórakozóhelyről pénztárcát vittek el készpénzzel, 
személyes iratokkal, egy utazási iroda épületéről zászlók tűntek el. Egy korábbi szóra
kozóhely bontásakor 100.000 forint értékű sörcsapot vitt el ismeretlen elkövető. 4 ga
rázdaságról érkezett bejelentés. Ezeknél a legfőbb motiváló ok az alkohol, ezekben az 
aránylag egyszerűbb megítélésű ügyekben igyekszünk a bíróság elé állítás eszközével 
élni, hogy a felelősségre vonás minél előbb megtörténjen. A jövőben, különösen 
nyáront, ennek a bűncselekményfajtának a száma jelentősen meg fog emelkedni. Tör
tént egy veszélyes fenyegetés is, amelyet városunk egyik vállalkozójával szemben kö
vetett el korábbi alkalmazott. A rendőri intézkedéseknek köszönhetően az elkövetőt tet
ten értük, ellene az eljárást azóta vádemelési javaslattal be is fejeztük. A korábbi lap
számban is írtam már arról, hogy a Vám- és Pénzügyőrség szakemberei növekvő inten
zitással jelennek meg a területünkön, és folytatnak le ellenőrzéseket. Ezúttal egy számí
tógépes szaküzletben folytattak ellenőrzést, melynek során több játék és szoftver prog
ramot tartalmazó CD-t foglaltak le a tulajdonostól. Ellene a szerzői és szomszédos jo 
gok megsértése miatt indítottunk eljárást.

Az időskorúak sérelmére is történt ismételten egy bűncselekmény. Ágynemű-vásár
lás ürügyén köszöntek be egy idős hölgyhöz, aki, miután az árban megegyeztek, kihoz
ta a pénzét, amelyet az egyik elkövető kikapott a kezéből, majd sietve távoztak a hely
színről. Ennek kapcsán meg egy megjegyzést. Mindenfajta árusítást, így a mozgó áru
sítást is csak megfelelő engedélyek birtokában lehet folytatni. Ilyen engedélyeket Bala
tonalmádi város jegyzője nem adott ki, és a jövőben is csak nagyon szigorú feltételek 
mellett kerülhet erre sor. Úgy gondolom, hogy bármilyen kedvezőnek is tűnik az egyes 
áruk ára, mégsem éri meg a kockázatot az, hogy ilyen emberektől vásároljanak.

A baleseti statisztikáink tovább romlottak, nagyon sok a figyelmetlenségből, az el
sőbbségi jog meg nem adásából származó baleset, amelyek egyre többször járnak sze
mélyi sérüléses következményekkel. Ahogy növekszik a forgalom főútjainkon, annak 
arányában emelkednek a baleseti adatok is. Nagyon sok még mindig az ittas járműve
zetés, és köszönhetően annak, hogy a sebességmérő berendezést kapitányságunk üze
melteti, egyre több a gyorshajtás miatt eljárás alá vontak száma is. Az elmúlt időszak
ban 4 helyi polgár ellen indult ittas vezetés miatt szabálysértési eljárás, 18 személy pe
dig a sebességhatárok helytelen megválasztása miatt került felelősségre vonásra. A nyá
ri idegenforgalmi idény közeledtével egyre többször fognak találkozni közlekedési cé
lú rendőri ellenőrzéssel. Feltett szándékunk, hogy biztonságosabbá tegyük a közleke
dést, és ehhez minden olyan eszközt felhasználjunk, amely a rendelkezésünkre áll.

Nagyon közel vagyunk már az iskolai szünethez, de tapasztaljuk ettől függetlenül is, 
hogy a gyermekek egyre többen jelennek meg közútjainkon. Nagyon fontos, hogy mind
annyian figyeljünk rájuk, segítsük őket, hiszen ők, koruknál fogva nem biztos, hogy ki
számítható módon vesznek részt a közlekedésben. Az előzetes figyelmeztetés a moto
rosokra is vonatkozik, hiszen mozgékonyságuk, gyorsaságuk, és persze vezetőik néha 
bizony tetten érhető könnyelműsége sokszor okoz váratlan, veszélyes helyzetet a forga
lomban. Június elején, Alsóörsön rendezik meg a hagyományos Harley-Davidson Mo
toros-találkozót. Ez alkalommal várhatóan nagyszámú motoros jelenik meg, közleke
dik területünkön, tehát nagyon fontos, hogy óvatosan, körültekintően vegyünk részt a 
közlekedésben.

Grúber Sándor r.alezredes 
rendőrkapitány

FOGJUNK ÖSSZE!
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik részt vettek a vörösberényi 

temető takarításában. Mint ahogy eddig már több alkalommal, ismét rendet és tisztasá
got teremtettünk a temetőben. A munkának azonban még koránt sincs vége, hiszen 
rengeteg feladat vár ránk, hogy elhunyt szeretteink nyughelyét és annak környezetét 
méltó rendbe hozzuk. Tovább szeretnénk tehát folytatni ezt a hagyományt, így újra 
megszervezzük a vörösberényi temető takarítását!

Várom Önöket, várok MINDENKIT (gyermekeket csak szülői felügyelettel), aki segíteni 
szeretne ebben a közös ügyben 2006. június 17-én, szombaton 9 órára a vörösberényi 
temetőhöz, hogy a magunkkal hozott eszközökkel (kesztyű, zsák, csákány, ásó, lapát, gere
blye, bozótvágó stb.) újra tegyünk rendet. Kérjük a vállalkozókat és azokat, akik gépkocsi
val rendelkeznek, nyújtsanak segítő kezet abban, hogy az összegyűjtött szemetet elszál
líthassuk! Bízom abban, hogy az eddigiekben nyújtott segítő kezek most is ott lesznek, hogy 
együtt teremtsük meg szeretteink számára a végső nyugalomhoz megérdemelt környezetet. 
Az akcióról bővebb információt a 30/94-64-270-es telefonszámon kérhetnek!

Várom Önöket, én ott leszek!
Dr. Hoffmann Gyöngyi, képviselő



VISSZAÚT
Balatonalmádiban az emberek tisztelete övez 

Téged. Sokak kedvence, Lőrincz Gyuszi bácsi ta
nár úr. Az utóbbi években nem sokat hallunk felő
led. Szeretném tudni, hogy vagy mostanában? 
Kicsit fáradtnak látlak néha. Kis éthordóddal nap 
mint nap megteszed a neked jutó penzumot. Vásá
rolsz és ebédet viszel. Ahogyan tetted ezt az órái
don mindig fél évszázada, és még mindig szol
gálsz. Igaz, ma már nem mint pedagógus, hanem 
„csupán” férj és társ minőségben. Ilike és a Te kö
zös életedben.

Fél évszázad! Micsoda idők a pályán. Mennyi és 
mennyi emberpalánta nőtt fel vigyázó, óvó tekinte
ted előtt. Talán ettől fakult meg a látásod is. Ami
kor a fiamat tanítottad is, érezhető volt töretlen nép
szerűséged. Szerettek a diákjaid. A rajongásból is 
bőven jutott Neked. Ez volt a nektár, a méz íze, me
lyet gyermekeidtől kaptál, Ágikától és Gyuszkótól. 
Nem volt elég! Játékos voltál, akit elragad a szen
vedély. Még szeretted volna tetézni az évtizedek 
szeretethalmazát. A Tanár Úrnak ez is sikerült. Az 
unokáid voltak a tiszta forrás. Imádnak és Te belő
lük merítesz Magadnak és Ilikének egyaránt.

„Nagy csapat” voltatok pályatársaiddal együtt a 
szó nemes értelmében: Csibi Pál, Rácz Ferenc, 
Szász Balázs, Horváth Sándor tanár urak - a teljes
ség igénye nélkül csak az én időmben. Horváth 
Sándor jelenleg lábadozó beteg, reméljük, hama
rosan meggyógyul, őszintén kívánjuk. Az iskola 
volt a második otthonotok.

Vidám és erős voltál. Az idő is próbára tett. Az 
események és változások sokszor megtépázták a 
pedagógus társadalmat, de Te kitartottál! Bizton 
nem állíthatom, de sok mindenen átsegítetett a ze
ne szeretete és a harmonika! Emlékszel? Azok az 
iskolai bálok! Mennyi élményt jelentett lányok
nak, fiúknak a Te muzsikád. Barátommal, osztály
társammal, Kemenes Almossal pedig mint népsze
rű duó, jöttek a nagy „haknik”. Jó idők voltak.

Nem tudhatom, hogyan érintett meg 1956 szele. 
Magamban is csak később ülepedtek le az esemé
nyek. Azt azonban jól tudom, hogy 1955-ben sű
rűn siettél el az utcánkban a házunk előtt szívdo
bogva. Szerelmes voltál. A nyári szandál sarka 
őszre elkopott a Szauer ház felé, mely fél úton volt 
a sárkutai állomás előtt. Ilike lakott ott. A mi ut
cánk, a Kompolthy út meghatározó volt életedben. 
Társat találtál itt, szerelmet egy életre. Nagyszerű 
párt kaptál, pályatársat, édesanyát, feleséget és 
imádott nagyanyát egy személyben. Budataván te
lepedtetek le véglegesen.

Balatonalmádi sokat köszönhet Neked (Nek
tek), hogy mint embert faragó ember élsz (éltek) 
közöttünk. Nem tudom, hogy kaptál-e kitüntetést, 
vagy kiemeltek-e pedagógusnapon. Nem ez szá
mit. Tetteid és jó szándékod vívták ki az emberek 
elismerését. Boldog ember lehetsz! A fent leírtak 
tények, nem kozmetikázott sorok. Jó Veled talál
kozni az utcán, a boltban, s bár én vagyok a maga
sabb, tudom, hogy egy nagy ember ment el mellet
tem. Arra gondolok, hogy gazdag vagy, a szeretet 
bankára. Eszembe jutnak ilyenkor az iskolatár
sak Gráfik (Sala), Nagy (Finesz), Szabó Márta, 
Birgés Éva, Kovács Putyi és sokan mások, akik re
mélem egyetértenek velem: közösségformáló sze
mélyiséged egyértelmű volt.

Jó almádinak lenni Budataván, itt éltek velünk. 
Remélem nagyon sokáig még! Adjon a jó Isten 
erőt, egészséget Mindkettőtöknek. Szeretném még 
sokszor hallani: „Jó napot tanár úr!” „Hogy van 
drága Gyuszi bácsi?” Sok-sok erőt és örömet 
Lőrincz Gyula tanár úr!

Utóirat: Az írásnak nincs külön apropója, csu
pán pedagógusnap közeledik. Az alkalmat megra
gadva hálás szívvel gondolunk minden nyugdíjas 
pedagógusra is.

Szabó Zoltán 
egy volt diák

Útravaló ösztöndíj a 
Vörösberény! Általános Iskolában

Intézményünk tanárai és diákjai 2005 jú 
niusában pályáztak a Tempus Közalapít
vány által kiírt programra, amelynek célja 
esélyteremtés és tehetséggondozás a szoci
álisan rászorult diákok számára. Természe
tesen, mi az általános iskolások részére 
meghirdetett Út a középiskolába pályázat
hoz csatlakoztunk, amiben sok segítséget 
és támogatást kaptunk az iskola vezetésé
től.

A hátrányos helyzetű gyerekek (a 7. és a 
8. osztályokból) választottak olyan mentor 
pedagógust, akinek segítségével jobb tanul
mányi eredményt érhetnek el. Egy-egy ta
nárhoz legfeljebb 5 diák tartozhatott. A 
mentor tanár vállalta, hogy rendszeresen ta
lálkozik patronált diákjaival, kapcsolatot 
tart az osztályfőnökkel, illetve szükség ese
tén a szaktanárokkal, családlátogatásra 
megy, részt vesz a program sikeres lebo
nyolítása érdekében szervezett tájékozta
tón, szemináriumokon és egyéb rendezvé
nyeken, pedagógiai terv alapján mentori te
endőit ellátja, és erről előrehaladási naplót

vezet, a támogatott időszak végén pedig 
szakmai beszámolót készít. Ez az ösztöndíj 
a tanulmányi-, szociális- és egyéb segítség 
mellett anyagi juttatást is jelentett az ösz
töndíjasok számára. (A diákok havi ösztön
díja 3500, a mentoroké pedig havi 4000 fo
rint.)

A program az országban mintegy 1800 
intézmény (általános iskola, középiskola, 
főiskola és egyetem) 21 ezer diákját érintet
te. A Vörösberényi Általános Iskolában 5 
pedagógus és 10 diák vett részt ebben a si
keres pályázatban. Sikeres, mert az 5 nyol
cadikos mentorált közül négy érettségit adó 
középiskolába nyert felvételt, és a hetedike
sek eredményei is javultak. A program ke
retében közel 1.000.000 forint ösztöndíj ér
kezik a diákokhoz, illetve mentoraikhoz. 
Reméljük, hogy ez a jó kezdeményezés 
folytatódhat jövőre is, hiszen így egészen 
más, szorosabb, gyümölcsözőbb kapcsolat 
alakult ki a gyerekek és a tanáraik között.

Kovács Katalin 
mentor, matematika-fizika szakos tanár

Pedagógusnapi köszöntő

Szöllősi Máté

Tisztelet a tanítónak
Ősz szél tépázta a fák sárguló levelét, 

elnyomva a kedvetlen Nap bágyadt melegét. 

Távol a frontokon még dörögtek az ágyúk, 

bombáztak éjszaka és rossz volt az álmunk. 

Vége volt a nyárnak, csengőszóra vártunk, 

örültünk, mert lehetett iskolába járnunk. 

Összevont osztályok zsibongtak a teremben, 

fegyelemhez szoktunk, dolgoztunk csendben: 

ki az okosabb, gyorsabb és ki ír szebben? 

Örömmel láttam, mikor jött a tanító néni, 

akitől soha, semmiért nem kellett félni, 

türelmes volt, ha kellett vezette a kezem

- titkon azóta is mindig itt van velem - 

őrizem az emlékét és szeretve tisztelem.

A múltnak vizére hajózni sokszor megyek, 

emlegetve tanárokat, mint afféle gyerek.

Tőlük tanultam megismerni a nagyvilágot, 

tudományt, művészetet, a sokféle virágot, 

de a lelkünkbe csak Ő, a tanítónő látott, 

okos szeméből mindig szeretet sugárzott, 

meggyújtva bennünk egy aprócska lángot 

a génjeinkből csiholt tudásszomj-pilácsot, 

így indítva útnak a sok tehetséges diákot: 

„Tegyétek jobbá ezt a szörnyű világot!”.

Továbbtanuló vörösberényiek

A berényi iskola továbbtanulási 
eredményei a 2005/2006-os tanévben
Nyolcadik osztályosaink létszáma összesen 47 tanuló
Érettségit adó középiskolai osztályban 

folytatja tanulmányait 40 tanuló (85 %)
Gimnáziumba nyert felvételt 26 tanuló
Részletezve:

Kéttannyelvű gimnázium összesen 13 fő
Ebből
Magyar -  Angol Tannyelvű Gimnázium, B.almádi 9 fő
Lóczy Lajos Gimnázium, Balatonfüred 3 fő
Vetési Albert Gimnázium, Veszprém 1 fő

Gimnázium (tagozatos osztály): 10 fő
Ebből:
Lovassy László Gimnázium, Veszprém - haladó angol 3 fő 
informatika 1 fő
Lóczy Lajos Gimnázium, Balatonfüred - emelt angol 3 fő 
angol -  informatika 1 fő
Ipari Gimnázium emelt számítástechnika 2 fő

Gimnázium (általános tantervű osztály): 3 fő
Szakközépiskolába nyert felvételt: 14 tanuló
Szakiskola 9-10. évfolyamán folytatja tanulmányait

összesen 7 tanuló (15 %).
Gillich Lászlóné 

pályaválasztási felelős



A Györgyi Dénes Általános Iskola végzős 8. a és 8. b osztálya -  2006
Hátsó sor:

Heilig Gergely, Solymosi Péter, Simon Máté, 

Borbély Viktor, Szabó Szilveszter, Varga Béla, 

Nunkovics Marcell, Kun Márk, Frindt 

Ádám, Németh Balázs, Tolcsvai Dániel.

Középső sor:

Vámos Gábor, Szóládi Norbert, Vajai Dániel, 

Kertai Dávid, Bécsy Sarolta, Keszey Enikő, 

Csécsi Dóra, Nagy Ádám, Fehér Balázs.

Első sor:

Dér Edina, Szabó Erika, Ari Zsófia, Németh 

Kinga, Szentpéteri Lászlóné (8. b osztályfő

nöke), Sári Gyuláné (8. a osztályfőnöke), 

Tóth Laura, Molnár Fanni, Dudás Laura, 

Tóth Bianka.

A Vörösberényi Általános Iskola végzős 8. a osztálya -  2006
Első sor, szemből bal (szemüveges): 

Nagy-Balázs Elizabeth Andrea, Urbán 

Boglárka, Varga Éva, Balangó Gyöngyi, 

Zsapka Andrea (osztályfőnök), Pető Anna, 

Heidinger Klaudia, Varga Nikolett, Németh 

Patrícia

Középső sor, szemből bal:

Kokas Kristóf, Mohos Péter, Otlecz Gergő, 

Buda Veronika, Mészáros Szabina, Csomor 

Viktória, Hoffman Georgina 

Hátsó sor, szemből bal (szemüveges):

Babos Zsolt, Odor Levente, Molnár Gábor, 

Szolga Norbert, Grósz Szilárd, Szolga István, 

Sukály Ferenc 

Hiányzó: Albrecht Tibor

A Vörösberényi Általános Iskola végzős 8. b osztálya -  2006
Első sor, szemből bal (csíkosban ):

Éberfi  Zsuzsanna, Kardos Réka, Sipos 

Zsuzsanna, Bingyu Anna, Gillich Lászlóné (of.) 

Dunavölgyi Dóra, Kiss Fanni, Kránicz 

Hajnalka, Floidl Judit,

Középső sor, szemből bal:

Fekete Adrienn, Botka Barbara, Mikóczy 

Orsolya, Komáromi Lili, Madács Gábor, Zab 

Péter, Di Croce Marco 

Hátsó sor, szemből bal (nem szemüveges): 

Kubiczky János, Herczeg Márk, Járó Balázs, 

Papp Éva, Hosszu Balázs, Horváth Dávid, Tóth 

Bálint, Gurdon István Tas 

Hiányzó: Botka Balázs



Felhívás
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója méltó 

városi megünneplése céljából tervező és koordináló munka kezdődött 

meg a Városházán a POFOSZ Veszprém megyei szervezete ajánlásának 

figyelembevételével. A képviselő-testület elfogadta az alábbi előzetes 

programtervet, egyben kéri a helyi civil szervezeteket, intézményeket, 

hogy e programtervhez saját megemlékezéseikkel csatlakozzanak, illető

leg vegyenek részt az emlékév programsorozatában.

Dokumentum kiállítás a Pannóniában 2006. szeptember végén a 

Honismereti kör-Új Almádi Újság szerkesztősége gondozásában, amen

nyiben az Új Almádi Újságban megjelent/megjelenő felhívásra kiállítás

nyi mennyiségű dokumentum (fotó, korabeli újság, egyéb dokumentum) 

gyűlik össze.

Emlékfutás az 50. évforduló alkalmából (szeptember eleje) Felber 

Gyula képviselő és Molnár Péter sportszervező szervezésében.

„Emlékeim” - beszélgetés Almádiban élő, a forradalomban bárhol 

részt vett ötvenhatosokkal (október eleje).

Készülő dokumentumfi lmek premier bemutatása a Pannóniában 

(november eleje), amennyiben a Nemzeti Filmalapítvány pályázatán 

támogatást nyernek a pályázók. Az első bemutatás ideszervezését vállal

ta: Tolner István.

Új Almádi Újság jubileumi különkiadása (megjelenés: október 22- 

én).

Kistérségi képzőművészeti kiállítás '56 tiszteletére a Pannóniában 

2006. október 22.16.00 órakor.
„A szabadság békessége” A Pannon Várszínház színházi produk

ciója - díszelőadás 2006.október 22.17.00 órakor a Pannóniában .

Ünnepi megemlékezés a Hősi emlékműnél 2006. október 23 . 11.00 

órakor.
Kérjük a helyi civil és társadalmi szervezeteket, intézményeket, egy

házakat, magánszemélyeket, hogy tervezett tisztelgő programjaikkal csat

lakozzanak a városi ünnepségekhez, s tervezetüket - koordináció céljából

- juttassák el az önkormányzathoz a Polgármesteri Hivatal titkárságára.

Kovács Piroska Rózsa, aljegyző 

Pandur Ferenc, polgármester

Moldvai magyar 
gyermekek Almádiban
Július 9-én érkezik Balatonalmádiba húsz általános iskolás korú magyar 

gyermek Moldvából egy hetes üdülésre. A gyermekekről, a két pedagógus kí

sérőről, és a két autóbusz-vezetőről almádi családok gondoskodnak: van, aki 

szállást és ellátást, van, aki anyagi támogatást nyújt, és vannak, akik a kirán

dulások, egyéb rendezvények megszervezésében vesznek részt.

Az 1200 lakosú Lábnyik (Vladnic) falu, ahonnan a gyermekek jönnek, 

Moldva közepén, a Szeret folyótól keletre, Magyarfalu szomszédságában ta

lálható, a legkeletebbi székely település. A falut csíki, háromszéki és gyergyói 

székelyek alapították, akik az 1764-es madéfalvi veszedelem után kerestek 

maguknak új hazát a Kárpátokon túl. Az eredetre az igen gyakori Lackó és 

Polgár családnevek, valamint a főutca Gyergyó neve emlékeztet bennünket.

A falubeliek máig megőrizték anyanyelvüket, a gyermekek is a moldvai 

székely nyelvjárás egyik legtisztább változatát beszélik. A 40-es évek végén, 

50-es évek elején Lábnyikon még működött a magyar iskola, ami később ro

mán tannyelvűvé alakult (ma is románul tanítanak benne). A kilencvenes évek 

derekán lelkes magyarországi fiatalok kezdték nyaranta irodalmi magyar 

nyelvre, énekre, olvasásra tanítani a lábnyiki gyermekeket, akik közül aztán 

sokan mentek tovább csíkszeredai magyar tannyelvű iskolákba.

2003-ban megkezdődött a magyar nyelv iskolán kívüli, majd 2005. őszé

től iskolán belüli szervezett oktatása. A tanítást önzetlen, minden nélkülözést 

vállaló erdélyi fiatalok végezték, a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége 

közreműködésével. Ma már nyolcvan gyermek tanulja az irodalmi magyar 

nyelvet az iskolán belül, de tovább folynak az iskolán kívüli magyarórák is. 

Tervezik a faluban Magyar Ház építését, amelyben helyet kapna tanítói lakás 

és nagyobb osztályterem is (a telket már megvették, az engedélyezés folya

matban van).

A moldvai székely gyermekek almádi elfoglaltságairól a szállásadók és a 

szervezők közösen gondoskodnak. A lábnyikiak a szükségesnél nagyobb 

busszal érkeznek, hogy a vendéglátó almádi családok gyermekei (és persze a 

szülők is) elkísérhessék őket a kirándulásokra. A programok között szerepel 

majd budapesti, tihanyi kirándulás, de balatoni fürdés is. A felhívásra sok al

mádi család jelentkezett, így 2 gyermek kerülhet csak egy-egy helyre. A szer

vezők viszont továbbra is szívesen látják azokat, akik kísérőként, vagy szerve

zőként részt tudnának venni a július 9-16. közötti rendezvényeken. Jelentkez

ni Varga Imrénél (20 941 28 69), vagy Bálint Sándornál (30 394 29 81) lehet.

B álin t Sándor

A M agyar Fotóm űvészek Szövetségének senior alkotócsoportja m utatott be válogatást legszebb m űveiből a Pannóniában m ájus 19-én nyílt tár

laton. A  kiállítást M arkovics Ferenc Balázs Béla-díjas fo tográ fus nyitotta meg. Felvételünkön, am elyet Pászti György készített, a m egnyitón  

résztvevő alkotók láthatók.



Kis almádi irodalomtörténet

Takács Tibor 
ajándék versei

2006 elején író-olvasó találkozón derül ki, az almádiak 
nagy csodálkozására, hogy Takács Tibor író, újságíró is kötő
dik városunkhoz: nászasszonyáéknak Káptalanfüreden nyara
lójuk van, s amióta a leányukat elvette a szegedi gyökerű pes
ti költő fia, gyakran megfordul minálunk, tölt gyönyörű hete
ket a tóparton. Családja körében, meg persze be-bebarangolva 
a környéket. Költeményei közül nem egy örökíti meg azt a ha
tást, amelyet reá tesz Balaton-felvidékünk. Káptalan, a Tó, Al
mádi, Vörösberény...

Évek óta minden születésnapját itt ünnepli szerettei köré
ben. Július 29-e táján igazi családi szeretetvendégség lehet 
Takácséknál, azaz: Novák Ilonáéknál, a Popper-Novák nyara
lóban. Hogy ne mondjuk: Novák Ilona nem más, mint az 1952- 
es helsinki olimpiai bajnok úszónő, Novák Ilonka! Aki (a leg
öregebb almádit is meglepve) a tóparti város nyaralótulajdo
nosa. A bajnok mindezidáig -  évtizedekig - titokban tarthatta 
almádi jelenlétét, ám most násza, Tibor nem elárulja?... A káp
talani villa birtokosának kilétét.

’Árnyas utca’... Az utcanév is érzékelteti, milyen helyen 
lehet a nyaralóház a káptalani dombon (mely káptalani he
gyecske arról is nevezetes, hogy a Bakonyerdő manapság már 
csak itt ér le a Tóig).

Hála legyen Istennek... Hogy tudjuk, kik tartoznak közénk, 
kikkel élünk egy (jókora fészeknyi) városkában -  idehaza, Al
mádiban. Azaz Almádiban, s a hozzá tartozó, vele egybeépült, 
a szőlőhegyből lett nyaralófalu Balatonalmádifürdővel egy 
életet élő Káptalanfüreden, Vörösberényben, Budataván... Az 
ősi veszprémvármegyei Szárberénytől a tóparton és az almádi 
Öreghegyen át a zalavármegyei Káptalani-hegyig.

Takács Tibornak három fia van. Attila nevű gyermeke as
szonyának családjáé a káptalani nyaraló. Popper Imréné, 
Novák Ilona a nászasszony (fia anyósa), a helsinki olimpián a 
4x100 méteres gyorsváltót megnyerő magyar úszócsapat tag
ja. 1960-tól lakik az úszóbajnoknő Káptalanban is. A tulajdo
nos násza, Takács Tibor az 1980-as évektől járogat Almádiba.

No lám, olimpiai bajnok is él köztünk, olimpiai bajnok is 
jól érzi magát a Balatonnál; úszni, nyaranta, annyit úszhat, 
amennyit uszodában sem!

Herceg Ferenc, hogy az ország elvesztette adriai tenger
partját, azzal együtt ő a portoréi révet s vele nyilván vitorlását, 
Badacsonyban telepedett le. Hogy azért a tengert - a végtelen 
víztükröt - naponta láthassa... Mely víz épp annyira volt vég
telen, mint az adriai Portoré előtt: szemben Veglia szigete, 
jobb felől Isztria, a Maggiore havasa. Innen, Káptalanból a Ti
hany, a somogyi túlpart, meg a kenesei magaspart zárja körbe 
a láthatárt, keríti a Tó (a mi tengerünk) keleti medencéjét.

2005-ben Ajándék versek a 80 éves Novák Ilonka olimpiai 
úszóbajnoknak című ’lapozóján’ (négyrét hajtogatható verses 
röplapján) nyolc költemény sorjázik. A címek a családtagokat 
is idézik: Nyolcvan fenyő (Popper Péter nászuram 80. szüle
tésnapjára) -1995, Mennyi is az a nyolcvankettő? (Két év után 
újabb köszöntő) -  1997, Milyen győzelmet ad az élet? (Novák 
Ilonka olimpiai bajnok 78. születésnapján) -  2003, Édes szo
nett (Popper Éva menyemnek) -  2002, Nem győzhetnek le... -
2004, Fénylik a gyémánt diploma (Dr. Novák István érsebész
nek) -  2004, Örökszép virágszál (Novák Ilonka születésnapjá
ra) - 2005, Versenyt úszik az idővel (Novák Éva halálhírére) -
2005.

A lassan szintén nyolcvan éves Takács Tibor félszáz köny
véből -  tudomásunk szerint - egy sem szól a balatoni világról. 
A tópart hangulatát újabban örökíti meg költeményeiben. Írja 
balatoni őszikéit minden áldott nyáron.

Írhassa minél tovább! Isten éltesse sokáig miköztünk...
S.M.

Körmendi Lajos

Édes otthon
Az asszony ült az asztalnál, és sírt. A konyha ablakán át beözönlő sugárnyaláb vonta arany

ba görnyedt alakját. Belépett a lánya.
- Mi a baj?
- Ma ötven éve, hogy meghalt dédnagyanyád -  törölgette a szemét a nő.
- Még soha nem meséltél a haláláról -  ölelte át a lánya.
És az asszony mesélni kezdett a kitelepítésről. Tucatnyi ávós tört be a házukba, öt percet 

kaptak, hogy összepakoljanak. A csapat vezetője a bútorokat tapogatta: „Ez jó lesz nekem” -  
mondta. Azt sem tudták a családtagok, mihez kapjanak, de már terelték is őket a ponyvás te
herautó felé. Kihozták a házból a haldokló nagymamát is. „Lökjétek fel!” -  rendelkezett az 
ávós főnök. Fellökték, mint egy zsákot. A Hortobágyon egy nagy hodályba kerültek. Nappal 
dolgoztatták, éjszaka pedig egy szemét őr piszkálta őket, nehogy aludjanak. Amikor más őr 
volt, nyugtuk lett volna, de akkor meg a haldokló mamától nem tudtak pihenni: „haza!” Min
dig csak ezt mondta: „Haza!” És ezt ismételgette percenként: „Haza!” A kitelepítettek kezd
tek elkészülni az erejükkel. „Nehogy azt gondolják, hogy hazakerülnek!” -  vigyorgott rájuk 
a mindenki által gyűlölt őr. „Itt fognak megdögleni!” Már attól féltek, igaza lesz. Reggelire 
egy kis kávét kaptak, délben főtt tésztát, melynek a levébe belefőztek egy kis burizst, este pe
dig tea volt a vacsora. Éjszakánként pedig a haldokló mama kiáltozott: „Haza!” Fáradtak vol
tak és éhesek. Az egyik este megegyeztek, hogy a mamát átviszik a hodály másik, üres végé
be. Négy férfi felemelte az ágyat. „Haza megyünk?” -  kérdezte a nagymama. „Igen” -  mond
ta az egyik férfi. Amikor a hodály túlsó végében letették, a haldokló megkérdezte: „Itthon va
gyunk?” „Itthon”. Mintha csak ezt várta volna, a mama azonnal meghalt.

Csendesen zokogott a két nő a fénysugárban.

A másfél évvel ezelőtt elhunyt Körmendi Lajos június 6-án lett volna 60 éves. A József At
tila-díjas írót baráti kapcsolat fűzte városunkhoz. Ez az írása részlet megjelenés előtt álló új
-  halála előtt írt -  könyvéből.

Kávéházi délután
-  a Liget helyett a Pannóniában -

Május 20-án a Vörösberényi Horváth József Honismereti Egyesület Kávéházak és a ma
gyar irodalom a millenniumtól a 20. század közepéig címmel zenés rendezvényt tartott, amely 
sokféleségével rendkívülinek minősíthető. Az eredetileg a Liget kávéház melletti szabad tér
be tervezett esemény az időjárás mostohasága folytán a Pannóniába „kényszerülve” sem vesz
tette el hatását.

Az alkalmat a Bakonyi Harmonika- 
zenekar játéka vezette be, akik -  mind- 
összesen 11-en -  megadták a rendez
vény alaphangulatát, méghozzá oly 
módon, hogy vezetőjük, Vörösházi 
Kálmán szólistaként állt élükre. Ezt kö
vetően a rendezvény kezdeményezője, 
szervezője és házigazdája, dr. Kardos 
Józsefné emelkedett szólásra, röviden 
ismertetve az esemény gondolatának 
létrejöttét, amelyen a döntő részt a 
vörösberényi műemléktemplom felújí
tásának támogatása képviseli. Megnyi

tót Schildmayer Ferenc alpolgármester tartott. A jeles helytörténész körképet adott a Balaton- 
parti sétány századfordulós alakulásáról, annak 1902. évi megnyitásáról, a liget szobrainak el
helyezéséről, és egyéb jelentős eseményekről.

Dr. Kardos Józsefné megköszönte a vörösberényi sütő-főző asszonyok munkáját, majd be
konferálta a rendezvény vendégét, dr. Ács Anna irodalmi múzeológust és Vecsey Kiss Mária köl
tőt. Az előadás irodalmi veretű lévén körüljárta a kiválasztott időszak kávéházi életét, annak moz
zanatait, belső szerveződéseit, valamint a kávézás történetét. Miért is iszunk kávét? -  tette föl a 
kérdést az előadó, Ács Anna. A történelem tanúsága szerint is sokféle válasz adható erre a kér
désre: hogy elvegye álmosságunkat, a kellemes íz miatt. Az arabok például a szellem italának ne
vezik a kávét, a kávéházakat pedig ennek megfelelően szent helynek.

A kávéházak politikában való szerepe jelentős. A reformkorban Pesten sorra nyíltak meg 
a kávéházak. Némelyikükhöz játékterem is kapcsolódott, amelyekben egyebek közt biliárd is 
volt. A polgárosodás egyik beszédes jele a kávé kultusza volt, amelyhez csatlakoztak a társal
kodó csoportok, és az olyan játékok, mint a sakkozás és a kártyázás. Az angol klubok mintá
jára berendezkedő kávéházakban a kapcsolat a vendég és a kellerek (kávés szolgák) között 
bensőséges volt, utóbbiak fölöttébb udvariasak voltak.

1867 és 1918 között 550 kávéház működött Pesten, például az Arany sas, a Filozófushoz cím
zett kávéház, a Görög kávéház, a Zrínyi kávéház, a Pilvax kávéház, a Börze kávéház, a Wurm ká
véház, a Japán kávéház, az Abbázia kávéház... Az irodalmi életben a kávéházak már csak azért 
is komoly szerepet játszottak, mivel az írók és költők, valamint más alkotóművészek ezek törzs
vendégei voltak. Például Munkácsy asztala és a  „hozzá tartozó” Lechner Ödön, Szinnyei Merse 
Pál, Ferenczy Károly, Rippl-Rónai; Nagy Lajos, Szép Ernő, Karinthy Frigyes és József Attila.

Az előadást követően Vecsey Kiss Mária olvasott fel Krúdy Gyula művéből. Az est egyik 
fénypontja a közös éneklés volt Kardosné és a vörösberényi asszonyok előadásában. A válto
zatos eseményt a korhű ruhákba öltözött résztvevők tánca zárta. (Felvételünket Kovács Pi
roska Rózsa készítette.)

Szelényi Pál



ALMÁDI HATTYÚ BÁL
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az „Almádiért” Közalapítvány kuratóriuma nevében tisztelettel meghívjuk családjával, barátaival együtt 
a RAMADA Balaton Hotelben megrendezésre kerülő hagyományőrző jótékony célú bálunkra!

A bál fő védnökei:

Lázár Ervin és Vathy Zsuzsa
Kossuth- és Pri ma Primissima-díjas író József Attila-díjas írónő

A bál védnökei:

Kuti Csaba, a Veszprém Megyei Közgyűlés Elnöke 
Dr. Bóka István országgyűlési képviselő 
Dr. Nagy Jenő országgyűlési képviselő 

Wossala György, a RAMADA Balaton Hotel tulajdonosa
Pandur Ferenc Balatonalmádi Város Polgármestere

A BÁL BEVEZETŐ PROGRAMJA 18.00 -  19.30

Zenés-hintós felvonulás a „Napsugár párral”, 
korhű jelmezekben, felidézve a századelő hangulatát 

a „HATTYÚ” ABC-től a Városház térig;

Szórakoztató szabadtéri műsor a Pannónia Kulturális Központ előtt 
a Big Boys Brass Band, 

a HEMO Winner Versenytánc Egyesület,
Völler Adél és tanítványai:

Petiik Katalin, Omász Katalin és Németh Viktória közreműködésével

20.00 órától UTCABÁL a Fuvi Band zenekarral

A BÁL PROGRAMJA ESTE 19.30 órától -  HAJNALI 4 óráig

Welcome-drink: félszáraz, édes vagy alkoholmentes pezsgő 
Vacsora: svédasztalos gála-vacsora 

A vacsorához illő borok híres magyar termelők kínálatából.

19.30 Köszöntő -  Táncbemutató
20.00 Vacsora
20.30 Nyitó tánc -  TÁNC
22.00 Varázslatos meglepetés-műsor
23.30 Tombola
24.00 Éjjeli svédasztal

Az élő zenét hajnalig a háromtagú, „régijó” RÉGIÓ zenekar szolgáltatja, 
közreműködik Dávid Roland és Németh Viktória.

A báli belépő ára: 7.000 Ft/fő 
Első bálozóknak -  30 éves korig -  kedvezményt biztosítunk.

A bevételt alapítványunk a Balatonalmádi füzetek 3. részének megjelentetésére kívánja fordítani.
A belépődíjon felüli esetleges anyagi támogatásukat köszönettel fogadjuk.

Bankszámla számunk: „Almádiért” Közalapítvány OTP Balatonalmádi 11748083-20005760 „Hattyú Bál” 
Felajánlott tombola-ajándékaikat a „PANNÓNIA” portáján várjuk.

ASZTALFOGLALÁS: 2006. július 5-ig személyesen a Városi Könyvtárban 
(hétfőtől-csütörtökig 10.00-18.00 óráig, pénteken 12.00-18.00 óráig, szombaton 14.00-18.00 óráig ); 

telefonon ( 88/438-956, 88/574-456), faxon (88/574-455 ) illetve levélben az alábbi címen:

8220 Balatonalmádi, Városház tér 4.
A bállal kapcsolatban bővebb felvilágosítást nyújt:

Schildmayer Ferencné ( 88/439-031 ) és Szabóné Kormosói Kornélia (88/583-930, 30/277-65-66 ) 
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!



2006. JÚLIUS 8.
Hagyományőrző, jótékony célú

HATTYÚ BÁL
Balatonalmádi 2006

2006. július 8. szombat 

RAMADA BALATON HOTEL

A BÁL BEVEZETŐ PROGRAMJA

18.00 -19.30

Zenés-hintós felvonulás a „Napsugár pár”, 

lovas huszárok, század eleji korhű jelmezesek, 

fúvósok közreműködésével

Útvonala : „Hattyú” ABC -  Baross Gábor utca -  

György Patika -  McDonald’s parkoló -  

Városháza tér

Színpadi fellépők:

Big Boys Brass Band 

HEMO Winner Versenytánc Egyesület 

A DAL-Ma Művészeti Egyesület énekesei

VENDÉGFOGADÁS

19.00-19.30

A BÁLI PROGRAM

19.30 órától hajnalig

tánczene -  varázslatos szórakoztató műsor -  tombola

Minden érdeklődőt szeretettel vár 

a program fő szervezője az

„ALMÁDIÉRT” KÖZALAPÍTVÁNY 

(88/583-930 , 30/277-6566)

FELHÍVÁS

Közhírré tétetik, hogy 2006. július 8-án az „Almádiért” 
Közalapítvány ismét megrendezi a nyári szezon és a 
Balatoni idény kulturális programjainak színesítése 

céljából az immár hagyományos jótékony célú bálját, 
a Hattyú Bált! E jeles rendezvény nyitóprogramjaként 

a tavalyihoz hasonló, nagyszabású 
felvonulást szervezünk városunk központjában.

Hívjuk és várjuk Balatonalmádi 
apraját és nagyját, hogy kellő kedvvel, 
jó szívvel, no meg századeleji almádi 

ruhába öltözve csatlakozzon 
hagyományteremtő, ünneplő 

menetünkhöz!

Korhű jelmezek a Pannónia Kulturális Központban 
korlátozott számban igényelhetők.

A résztvevők közül a legszebbek ingyenes belépőt 
kapnak a Hattyú Bálra!

Felvonulási szándékukat, kérjük előre jelezzék 
a Pannónia Könyvtárban, 

ahol a báli belépők is beszerezhetők!
Tel.: 88/438-956, Fax: 88/431-722, 

e-mail: pannoniakonyvtar @ invitel.hu

Az „Almádiért” Közalapítvány ismét megrendezi 
hagyományos jótékony célú bálját!

HATTYÚ BÁL
2006. július 8-án (szombaton) 

a RAMADA Balaton HOTELBAN

A bál fő védnökei:
Lázár Ervin - Kossuth- és Prima Primissima-díjas író - és 

Vathy Zsuzsa - József Attila-díjas írónő

Asztalfoglalás: a Városi Könyvtárban (88/438-956) 
Bővebb információt nyújt:

Schildmayer Ferencné (88/439-031) és 
Szabóné Kormosói Kornélia (88/583-930)

A bál előtt zenés-hintós utcai felvonulás a Napsugár párral és 
szórakoztató szabadtéri műsor a Városház téren

Mindenkit szerettei várunk!



„Békesség nektek” (János evangéliuma 20,19)

ÁLDÁS - BÉKESSÉG
Mi, almádi reformátusok

Az ökumenikus imahéten 
elhangzott gondolatokból

PÉLDABESZÉDEK 3,19-26 (19) Az ÚR bölcsességgel vetette meg a föld  
alapját, értelemmel erősítette meg az eget. (20) Az ő tudása által váltak ketté 
a mélységes vizek...

Egy megyei napilapban beszélgetést olvashattunk neves költőnkkel. Az új
ságíró az istenkérdést is érintette, bár igen egyszerű formában: „hiszi-e az Is
ten létét?” A költő válasza így hangzott: „Rendkívül vágyódom rá, és örültem 
volna, ha lenne”. Ez a megfogalmazás diplomatikus tagadás. Megtanultam, 
hogy minden véleményt tisztelettel átgondoljak, mielőtt beidegződött automa
tizmussal hárítanék. Tapasztalom, hogy hányan vélekednek így ismerőseim 
között, de (kimondva, kimondatlanul) még egyháztagjaink között is. Belere
megtem a gondolatba, hogy mi marad nekünk, ha ez a válasz? Kiben-miben 
bízzunk: halandó önmagunkban, a gyarló másik emberben, változó „élettelen” 
nézetekben, elvekben, ideológiákban, amelyek mindig önző érdekekre épül
nek, míg végül eljutunk a teljes kiüresedésig? A mai Ige mindezek ellenében 
azt hirdeti, hogy életünknek alapja, értelme és Szabadítója van!

„AZ ÚR BÖLCSESSÉGGEL VETETTE MEG A FÖLD ALAPJÁT”. 
Nagy teológusunk (Bonhoeffer-Etika) ezt az Urat „Eredetnek” nevezi. Ő az 
egész világmindenség és a személyes életünk eredete is. Mert az Ige szerint Ő 
az alfa és az omega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. A Zsoltáros sze
rint 6  minden élet forrása, Tőle jövünk, és Hozzá érkezünk meg. Ez a kijelen
tett tény egyben a leghatékonyabb lelki gondozás is. Van alap! Nem véletlen, 
hogy az Ige mindenhol sarokkövet, kősziklát említ; vagyis nem vasbetonról, 
emberek által létrehozott, mesterséges alapról, hanem „emberen túli”, Isten
től való alapról van szó. Ez az alap az Úrtól van! Sőt, ez az alap maga az Úr! 
Jézus Krisztusban Isten testet öltött, megtapasztalható fundamentummá lett. 
Ezért az Egyház legfontosabb feladata a rá bízott evangélium alapján hirdet
ni, hogy van alapunk örülni, bízni, remélni, tűrni, szeretni, nem kétségesked
ni, sziklaszilárdan megállni. A feltámadás himnusza most is erre figyelmeztet 
bennünket: „Ezért szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek!” 
(1Kor 15,58).

„ÉRTELEMMEL ERŐSÍTETTE MEG AZ EGET”. A Szentíró már az el
ső sorban tett utalást erre, amikor így fogalmazott, hogy az Úr „bölcsesség
gel” vetette meg a föld alapját. Az ég és a föld az élő Istentől való bölcsesség 
és értelem jegyeit hordozza, még bűn rontotta állapotában is. Pál is hangsú
lyozza, hogy Isten örök hatalma és istensége alkotásai értelmes vizsgálata ré
vén meglátható (Rm 1,20). Ez az értelem tehát először is a teremtettség rend
jé t jelenti. Tény azonban, hogy az emberi bűn miatt ez a rend megbomlott és 
az ember megváltás után kiált! Az ember keresi ezt az értelmet: a dolgok, ese
mények értelmét, élete értelmét. Betegágyak mellett állva hányszor tapasztal
tam, hogy a beteg könnyes szemmel felfelé tekint, onnan várja a választ a „mi
ért” kérdésekre. De legyen az hívő, vagy hitetlen, amikor kérdései vannak, ké
telyek gyötrik, vagy éppen tehetetlenül dühös, ösztönösen felfelé tekint, és 
szinte válaszért, értelemért könyörög. A karácsonykor született, és húsvétkor 
feltámadott Krisztusban Istenünk meghallgatta ezt a segélykiáltást. Ettől kezd
ve felfedezhetjük, hogy mindenek értelme az Úrnál van; hogy van értelme jó 
nak és rossznak is, hogy a hívő ember életében a rossz soha nem büntetés, ha
nem mindig próbatétel, ami által az Isten valamit el akar végezni bennünk. 
Nincsenek véletlenek. A megváltásban visszakaptuk a minden körülmények 
közötti „értelemtalálás” lehetőségét. (Viktor Franki: Logoterápia).

„AZ Ő TUDÁSA ÁLTAL VÁLTAK KETTÉ A MÉLYSÉGES VIZEK.” 
Igénk ebben a sorban az alap és az értelem után a szabadítást hangsúlyozza. 
A víz a Szentírásban nem csupán az életet (csendes vizekhez terelget, 23. zsol
tár), a megtisztulást (keresztség), és az üdvösséget (élő víz, Jn 4,13) jelenti. 
Az Ige beszél mélységes vizekről is, ami örvénylik, lehúz, amibe bele lehet 
veszni. Már a teremtéssel megtörténik ez az elválasztás, amikor Isten az ég
bolttal elválasztja egymástól a boltozat alatti és feletti vizeket. Most azon van 
a hangsúly, hogy Isten elválasztja a vizeket a vizektől. A Vörös-tenger ketté
válásánál az történik, hogy Isten elválasztja népét a mélységes vizektől és sza
badítást ad. Krisztusban elválaszt a halál erőitől, így az Ő választottal va
gyunk. Egy Majna parti német városban a folyó két oldalán szép parkokat ala
kítottak ki, és ezeket a ligeteket ívelt gyaloghíd köti össze egymással. Ez a 
szándékosan erős ív adja meg a híd formáját. A híd közepe legmagasabb pont
ként feszül a folyó fölött. Innen letekintve félelmetes a sötétlő, kavargó, ör
vénylő folyó, és hálával felsóhajt az ember: de jó, hogy a hídon lehetek, mert 
egyébként elvesznék a folyóban. Ez a gyaloghíd számomra a megváltás szim
bóluma lett.

Milyen nagy ajándék, hogy a hídon lehetünk, Krisztusban élhetünk, mint 
akiknek van alapjuk, mint akik értelmet és szabadítást nyertek. Ámen.

Steinbach József református lelkész

A kárpátaljai Tisza -  Kőrösmező
I I .

Ígéretemhez híven -  sajnos egy kicsit megkésve -  folytatom a kárpátaljai él
mény-beszámolómat. Előző írásomban a Vereckei-hágóról és Munkács váráról 
próbáltam képet alkotni az élményeim alapján. 2005. októberében jutottam el er
re a gyönyörű vidékre a füredi lengyel kisebbség útitársaként. Csodálatos érzés 
volt körülnézni a Vereckei-hágón, magam elé képzelni az Ópusztaszeren látott 
Feszty körkép eseményeit, magával ragadó hangeffektusaival. Még fel sem 
ocsúdtunk az előző napi látottakból, máris indulhattunk a kárpátaljai Tisza „fel
fedezésére”.

Az Alsó-Tisza 
part melletti Mind
szenten születtem, 
ahol a falu vége a 
Tisza volt, komppal 
lehetett átkelni 
Ópusztaszer felé, 
amely abban az idő
ben csak Pusztaszer 
néven volt ismert. 
Csodálatos a mind
szenti Tisza-part, 
nagy ártéri erdők 
szegélyezik, me
lyek a folyómeder 
és a töltés között

vannak. A töltést, mi gyerekek, hegynek láttuk akkor -  az ’50-es években -, mi
vel még a falu határán kívül sem jártunk és nem tudtuk, hogy milyen egy igazi 
hegy. A töltés volt a legkedvesebb játszóhelyünk, felmásztunk rá négykézláb -  
mivel elég meredek volt -  és legurultunk róla. Más játékunk nem is igen akadt. 
Időnként az ártér megtelt vízzel, ilyenkor hatalmas volt a Tisza.

Árvízre nem emlékszem, mivel 1954-ben elköltöztünk Balatonfűzfőre. Nap
jainkban azonban sokat hallunk a Tiszáról, a múlt héten Mindszentnél 10,5 m 
volt a vízállás. Ilyen magas talán még nem is volt soha. Ehhez képest a kárpát
aljai Tisza, olyan volt, mint egy széles, virgonc hegyi patak. A tükörtiszta víz se
besen bukdácsolt át a jókora köveken és rohant a Nagy Magyar Alföld felé, hogy 
megmutathassa pusztító erejét. Sokszor kettéválasztja a falvakat, és egyik oldal
ról a másikra függőhídon lehet csak átmenni. Ilyet először a Kamcsia folyó tor
kolatánál láttam Bulgáriában a Fekete-tenger partján.

Ahogy haladtunk Kőrösmező felé, gyakran láttunk ilyen hidakat, Kőrösme
zőn át is mentünk az egyiken, mivel a túloldalon gyönyörű fatemplom volt, me
lyet szerettünk volna megnézni. Erősen fújt a szél, szemerkélt az eső, a híd him
bálódzott alattunk és minden lépésnél nyikorgott, recsegett. Megkapaszkodtunk 
a sodronykötélben, és igyekeztünk minél előbb átjutni rajta.

A Tisza a Máramarosi-hegyekben ered -  két forráspatakból - , a Fekete- és 
Fehér-Tiszából egyesülve. A Fekete-Tisza forrása a Magyar-havas tövében ta
lálható 1680 m magasságban. Sajnos a forrásig nem tudtunk felmenni, mert Kő
rösmezőtől már csak gyalog lehetett volna követni a Tisza folyását, és ez a gyö
nyörű gyalogtúra nem fért bele a szűkre szabott időnkbe. Kőrösmező előtt 
Rahónál azonban megnéztük a Fekete- és Fehér-Tisza találkozását, amely óriá
si élményt jelentett számunkra. A Tisza itt már magas hegyek között kanyarog, 
csodálatosan szép tájakon. Rahótól már a két folyó együtt folytatta majd 900 km- 
es útját a Dunáig. Rahótól 20 km-re van Európa földrajzi középpontja, melyet 
azonosítási pont jelöl a Tisza-parton.

Gyönyörű volt ez a nap is, amíg élek, nem felejtem el azt a sok szépséget, amit láttam.
Befejezésül még megnéztük Aknaszlatina sóbányáját, ilyen hófehér sót még 

nem láttam, pedig voltam a közelmúltban két lengyelországi sóbányában is. Kö
szönet a csodálatos kirándulásért Pék Józsefnek és lelkes kis csapatának.

Kép és szöveg: Patkásné Hasznos Zsuzsanna 
(Fölvételünkön a Felső-Tisza völgye.)

Anyák napja alkalmából szentelte föl 

Szabó János plébános a berényi 

temető új emlékművét, amelyen ez 

olvasható:

EMLÉKEZZ

AZ

ANYAMÉHBEN

MEGÖLT

MAGZATOKRA!

„Az élet érték és ajándék, 

vigyázz rá!”

Szent Teréz anya.



Gyertyagyújtás, 
emlékezés, gyász

250 éve született a világhírű német zeneszerző, Wolfgang Amadeus Mo
zart. Az Almádi Nyugdíjas Pedagógus Klub méltóképpen emlékezett a halha
tatlan művészre, aki rövidre szabott életében több mint 600 művet komponált 
az utókor örömére.

Halk Mozart muzsikára gyülekeztünk, majd gyertyagyújtással emlékeztünk meg 
a nemrég elhunyt, évtizedek óta Almádiban élő Hunyady István festőművészről. A 
kegyeleti láng mellett hangzott el előadás Mozart rövid életének főbb állomásairól, 
nagyobb műveiről. Utána videóról néztük és hallgattuk a Requiem orgonára és fú
vósokra készített parafrázisát; Varnusz Xavér orgonán, a Kuna testvérek fúvós 
hangszeren játszották a mindnyájunk által ismert művet. A gyászmisét -  ami ek
kor már Hunyady Istvánért is szólt -  az Egri Fesztivál Balettkar és Sólya Ádám 
szólista tették dramatikussá.

Felemelő és szomorú volt.
* * *

A temetésről jöttünk egypáran; a szomorú hangulat, a gyász, az elvesztés 
érzésével. Nagy bánat, ha bárkitől örökre búcsúzunk, de attól, aki évtizedeken 
keresztül barát volt, nagyon fájó érzés.

Az alsóörsi temetőben van Hunyady István végső nyughelye. Polniczky Jó
zsef, szintén ifjúkori barát búcsúzott Istvántól, aki előttünk indult el a költé
szet útján, s egy hirtelen kanyarral áttért a festészetre. József felidézte az ifjú
ság szép napjait, a családi-baráti együttlétek vidám perceit, a Balaton szerete
tét, mely művészetének ihletője volt.

A temetés után szinte egyszerre jutott eszünkbe: „De sokszor mondta Ist
ván, hogy gyönyörű ebből a temetőből a kilátás!”. Akkor kissé morbid humor
nak vettük, de most mi is valljuk: nagyon szép nyughely!

István, nyugodj békében, gyönyörködj a szép kilátásban, Isten Veled!
B. G.-né

Hunyady István, a káptalanfüredi 
festőművész

Hunyady István 1939-ben Budapesten született. A fiával azonos nevet viselő 
édesapja (1905-1986) költő volt, több verseskötete jelent meg. (Az Ősz 
Korcsulán a fiánál is visszatért egy festmény címeként). Fiát el-elvitte Szigliget
re az Alkotóházba, ahol a 60-as évek költőivel, íróival megismerkedett István.

A negyvenes évek elején épült Káptalanfüreden a Hársfa utcai nyaralójuk, 
amelyet egy szomorú családi tragédia miatt 1945-ben eladtak. (Anyai nagynén
jét meggyilkolták.)

A hatvanas évek 
elején épült a Köcsi- 
tóhoz vezető út mel
lett a másik nyaraló. 
István, - aki nem tu
dott és nem akart el
szakadni a káptalani 
fenyő- és tölgyerdők 
szépségétől- a baráti 
családoknál nyaralt; a 
Polniczky -  Bajcsy -  
Polgár családoknál. 
1970-ben feleségével 

és kisfiával véglegesen letelepedett Káptalanban. (A Galagonya utcában épít
tetett házat, melynek felső szintje műterem, ahol mindhárman alkottak). Egy- 
két hétre hagyta el Káptalant, Magyarországot, de gyorsan visszajött, mert ez 
vonzotta: a lankás Pannon táj.

Festményének szinte mindig a Balaton és felvidéke volt a témája, költőnek 
indult, de (csakúgy, mint apja) pályamódosítással festő lett. A „botor álmodo
zó” István -  ahogyan az egyik soproni tanára nevezte -  megmaradt idősebb 
korára is kalandvágyó, álmodozó, idealista embernek; a férjem mindig azt 
mondta: „István, szállj le a földre, legalább egy kicsit gyere lejjebb!”

De sokszor jöttünk össze családi-baráti körbe, a búcsúszavai ezek voltak: 
„Na, még egy János-áldást!”

A művészete itt teljesedett ki, itt változott, fejlődött: itt maradt félbe négy 
héttel ezelőtt az utolsó vászon az állványon.

Két pohár bor között „felzarándokoltunk” a műterembe, ahol a festőházas
pár legújabb műveit megnéztük. Bárhol volt kiállítás, mi barátok, káptalaniak 
(mint a meccsek drukkerei) mindig ott voltunk. Tavaszi-őszi tárlat nélküle 
(nélkülük) nem volt. A hiánya feneketlen űr.

Bajcsy Gézáné 
(Káptalanfüred)

Májusi mese
- Hová készülsz? -  kérdezte az Eső a Felhőtől.
- Ó, csak elnyújtózkodnék itt a környéken. Olyan egyhangúan kék az Ég.
- Segíthetek? -  mordult rosszat sejtetőn a Dörgés, mire a Felhő cinkosan 

visszakacsintott. -  Eső is itt van!
- Köszönöm, nem vagyok szomjas! -  ásított a Föld. -  És kérlek, bújjatok 

még el! Hadd pihenjek, olyan korán van...
- Korán?! A hajnal elment már -  csattogott Dörgés.
- Igen-igen! És itt az ideje, hogy történjen is valami -  fontoskodott Felhő.
- De drágáim! -  sóhajtott fel a Föld. -  Hónapok óta engedtem a szeszélyes 

játékaitoknak! Legalább ma legyetek tekintettek rám! Kár lenne megbolygat
ni ezt a különlegesen szép reggeli ébredezést. Hadd melengessen át a tavaszi 
napsütés...

- Huss! Tavaszi napsütés?! -  pördült meg erre a Szél. -  Nem árt az óvatos
ság! A Nap soha nem ismer mértéket! Ha nem volnánk résen, itt is örök káni
kulát idézne elő... Ugye, nem kell, Föld, hogy emlékeztesselek a sivatag
jaidra. ..

- Ó, Kedvesem -  mosolygott elnézően a Föld - , bájos, ahogy vigyázol rám, 
mégis kérlek, csillapodj! S ti is, drágáim! Jól tudjátok: mindennek megvan a 
maga ideje és helye! Nos, ma nem vitatkozunk! Inkább figyeljetek!

- H ö... - hökkent még valaki a társaságból, de a meglepetéstől félbeszakadt 
a gondolata.

Mind döbbenten vették észre, hogy az Ég egyhangú kékje lassan átszíneződött, 
és különös ragyogással tündökölt, ahogy gyöngéd öleléssel ringatta a Napot.

- Ó, hiszen ez káprázatos! -  suttogta a Felhő.
Majd a Nap az Ég öléből bűvös tánccal indult útjára. Hosszú uszályát meg- 

meglebbentve lépésről-lépésre melegítette át a levegőt.
- Valamiről lemaradtam?! -  pihegett pattogva a Tűz.
- Huss! -  intette le a Szél -  Amilyen kiszámíthatatlan vagy!...
- C s.. .cs.. .csitt! Még időben érkeztél! -  csitította őket az Eső.
A Nap és a Föld ekkor üdvözölték egymást. Oly szívélyes, oly ünnepélyes 

volt ez a pillanat, hogy mindannyian valóban úgy érezhették, felejthetetlen él
ményben volt részük. Senki sem merte megtörni moccanásával e varázslatot, 
míg a Föld csöndesen meg nem jegyezte:

- Hát megérkezett a május! Hagyjuk, hogy az első napját a Nap ragyogja be!
És mindenkit útjára engedett.

Horváth Márta
(Ez az írás májusi lapunkban helyszűke miatt nem jelenhetett meg.)

ANYANYELVI ROVAT

Vissza az írásjelekhez!
Lapunk márciusi számában megjelent S. Novotny Júlia hozzászólása 

rovatunkhoz. Kedves olvasónk figyelmét nem kerülte el, hogy egy korábbi írá
somban az stb. rövidítés elé vessző került. Köszönöm, hogy felhívta erre a 
figyelmet (nemcsak az enyémet, hanem mindenkiét, aki a cikket olvasta, akár 
feltűnt neki a hiba, akár nem). Írásában arra buzdít, hogy folytassam az írás
jelek helyesírásának ismertetését. Szívesen megteszem, mert valóban sok a 
hiba e téren. Írásomhoz fölhasználom Keszler Borbála nyelvészünk egyik 
előadását.

1. Más írásjelhasználat, más jelentés:
a/  János ír, és énekel balladákat. -  b/ János ír és énekel balladákat.
Az a/ azt jelenti, hogy János valamit -  pl. regényt -  ír, és amellett balladákat 

is énekel. A b/ pedig azt, hogy Jánosunk maga írja és énekli is a balladákat.
c/ Venni akarok egy másik, bőr aktatáskát. -  d/  Venni akarok egy másik bőr 

aktatáskát.
A c/ azt jelenti, hogy már van vagy volt aktatáskám, ami nem bőrből készült, 

de most kifejezetten bőrből valót akarok venni. A d/ viszont azt mutatja, hogy 
eddig is volt bőr aktatáskám, de most egy másik ilyet szándékozom venni.

2. A jó helyen levő írásjel is okozhat zavart:
Új gyermekvédő otthont kapott Győr, a Tolna megyei Gyönk és 

Székesfehérvár. E mondat szerint Székesfehérvár is Tolna megyében volna. 
Változtatni kell tehát a szórenden: Új otthont kapott Győr, Székesfehérvár és 
a Tolna megyei Gyönk.

Ott volt Kovács Péter, a barátom és Kiss József, az unokatestvérem. Vajon 
hányan voltak ott? Egyértelműbb átfogalmazva: Ott volt a barátom, Kovács 
Péter és az unokatestvérem, Kiss József. Vagy: Ott volt Kovács Péter bará
tom és Kiss József unokatestvérem.

Egy kis tréfa a végére: Tamkó Sirató Károly új írásjelek bevezetését ajánl
ja; légyen hahó-jel, ámulat-, dühöngés-, könyörgés-, vádollak-, szeretlek-, 
igényt-tartok-rád-, búcsúztam-, szégyelld magad-, tartom-, adom-, veszem- és 
fütyülök-rád-jel.

Én pedig -  alkalmilag -  folytatom.
Láng Miklós



Természeti értékeink

Az európai lábatlangyík 
(kuszma)

A köves, meleg, mediterrán jellegű Balaton-felvidéken igen jól érzi ma
gát és eléggé elterjedt, de mégis kevesek által ismert, a rejtőzködő élet
módot folytató Európai lábatlangyík (Anguis fragilis). Itt, Almádiban, az 
Öreghegy köves, bozótos, gyepes területein mostanában gyakran találko
zom e szép, vörösréz csillogású lábatlan hüllő példányaival. Tanulmánya
imból emlékeztem arra, hogy létezik e faj, de személyesen csak néhány 
éve akadtam élő példányra, aminek különösen örültem, hiszen a rendkí
vül szép és jámbor állatról keveset tudtam s nem gondoltam, hogy kör
nyékünkön is előfordul. Azóta, valahányszor utamba került, mindig elha
tároztam, hogy legközelebb fényképezőgéppel indulok keresésére. Végre 
idén, május elején összejött a találka. Ráadásul több példányt is sikerült 
befognom egyszerűen, kíméletesen, hogy szelíden rábírjam őket egy port
ré elkészítésére. Húsz felvételt készítettem róluk.

Ezt a hasznos, szorgalmas jószágot a laikusok gyakran kígyónak vélik, 
s ennek a tévedésnek elég sok példány esik áldozatul. A kertekben, a gyep 
között sütkérező, vagy vadászó állatok közül pedig sokat a fűnyírás köz
ben ér végzetes sérülés, amit ritkán tud kiheverni. Az állat farki vége köny
nyen letörik, ez viszont, kúp alakban, jól regenerálódik. Idősebb példá
nyai elérhetik a 45-50 cm hosszúságot is. Hátoldaluk a vörösréz különbö
ző árnyalatában ragyog, oldaluk sötét gesztenye-, vagy csokoládébarna, 
hasuk mély kékes-fekete. Az idősebb hímek hátán nefelejcskék pettyek 
találhatók. Szemhéjuk szabad, így pislogni is tudnak, mint a többi gyík. 
Apró fogaik csak a zsákmányuk megragadására szolgál. Nyelvük lapos, 
széles, kissé bemetszett, kétágú.

Dél-Skandináviától egész Európában előfordul, de megtalálható Észak- 
Afrikában és a Kaspi-tó vidékén is. Hazánk erdős dombvidékein elterjed
tebb, mint az Alföldön. Szép időben szívesen napozik a fű közt, az ava
ron, a meleg köveken. Az avarban, földi repedésekben, lyukakban, kőra
kásokban tartózkodik. Tápláléka földigilisztákból, házatlan csigákból, pu
ha férgekből áll. Mozgása a kígyókénál lassúbb, széles testmozdulatokkal 
kúszik. Népies elnevezése is mozgására utal: kuszma.

Májusban párzik, két és fél hónap után hozza világra elevenen, hártya- 
vékony magzatburokban, selyemfényű utódait, átlag, 8-12 darabot. Az 
épphogy megszületett apróságok azonnal szétkúsznak, és önálló életet 
kezdenek. Sokan esnek áldozatul a rézsiklónak, erdei siklónak és a raga
dozó madaraknak. A fiatal példányok nagyon óvatosak, ezért ritkán ke
rülnek az ember szeme elé.

Jó tehát, ha tudjuk, hogy a lábatlan gyík értékes, hasznos, védendő ál
latfaj, és valamennyien vigyázzunk erre a szépséges természeti értékünk
re!

Boros László

„Minden csepp véremben az ég, hogy Magyarország
javát szolgáljam! ”

Széchenyi életrajza
Könyv a balatoni hajózás atyjáról

Oplatka András 14 éves korában, 1956-ban került Svájcba, ahol iskoláit 
végezte, s germanistaként és történészként egyetemi képzését kapta. Evekig a 
Neue Zürcher Zeitung külpolitikai szemleírója volt. Művében -  mely erede
tileg német nyelven íródott és jelent meg 2004 őszén, Bécsben -  Széchenyit 
nemcsak magyar, hanem nagy európai politikusként is bemutatja, s 
szellemiségét a kor összeurópai kulturális összefüggéseiben ábrázolja, hiszen 
a gróf otthonosan mozgott egész Európa vezető köreiben.

A Süddeutsche Zeitung többek között ezt írta a könyvről: „Oplatka felteszi 
a szükséges kérdéseket: Nem volt-e a régi Ausztria kifejezetten az Egyesült 
Európa barátságos előfutára?, valamint hogy Mikor válik a nemzeti érzés 
önpusztító elvakultsággá?”. Széchenyi Magyarország építője és reformpoli
tikusa volt, s nem csupán a magyar történelem kiemelkedő alakja, hanem része 
az osztrák történelemnek is. Az átfogó dimenzióban gondolkodó, nagy euró
pai személyiség munkássága a mának is tanulságul szolgál.

Fiatal korától vezette naplóját, amelyben viharos magánéletének történései 
és a közélet aktualitásai egyaránt helyet kaptak. Egyetlen magyar államférfi 
vagy politikus sem írt ilyen részletességgel naplót, mint Széchenyi, aki ugyan 
végrendeletében meghagyta, hogy Tassner, a titkára a másokat kompromittáló 
részeket húzza ki a naplójából -  s Tassner sajnos még a Széchenyit magát 
„kompromittáló” részek javát is kihúzta - ,  e dokumentum mégis megfelelő 
alapot nyújtott ahhoz, hogy Oplatka András hiteles emlékművet állítson 
könyvével a Legnagyobb Magyarnak, a balatoni hajózás atyjának.

A szerző által németről magyarra fordított művet 2005-ben adta ki az Osiris Kiadó.
Vermes Éva

s

Óvodásainkról

Az állatkertben voltunk
Immár hagyományosan ebben az évben is ellátogattunk a veszprémi állat

kertbe. Mindkét óvoda gyermekei kétcsoportonként, különböző napokon 
buszra száll
tak május ele
jén. Óvónőik 
és dadusaik 
k ísé re té b e n  
ismerkedtünk 
a régi és az új 
á l l a t o k k a l .
Örömmel töl
tött el ben
nünket, hogy 
a medvék 
után a maj
mok és a 
nagymacskák 
is természet
hez közeli el
h e l y e z é s t  
kaptak, valamint újabb felújítások vannak folyamatban.

Sok új élménnyel és ismerettel gazdagodva érkeztünk vissza az óvodába, 
ahol még az elalvás is nehezebben ment a sok újdonság hatására.

A Számfira Rendezvényszervező Iroda ajánlata
Június 23-25. Beach Soccer Liga. 16 csapat részvételével a profi strandfo

ci bajnokság fordulója.
Június 26. 16 óra Labdarúgó Világbajnoki Roadshow. 32 m2-es kivetítőn, 

jég hideg sör mellett nézhetik az érdeklődők a labdarúgó világbajnokság az
napi mérkőzéseit. A meccsek között élsportolók közreműködésével tréfás és 
sportos vetélkedők színesítik a programot.

Júliusi előzetes
Július 1 -2. Országos kispályás labdarúgó torna. 11. alkalommal kerül meg

rendezésre a pénzdíjas torna, ahol válogatott játékosok sora erősíti az ország 
egész területéről érkező csapatokat. Nevezés, bővebb információ: 30/376- 
1793.

Július 8.15 óra: II. Balatoni halászléfőző verseny. A tavalyi esztendő kiemel
kedő rendezvényének folytatásaként valamennyi közvetlen vízparti település ön- 
kormányzatának gasztronómiai vetélkedése. Természetesen a halászlét jelképes 
áron a közönség is megkóstolhatja. A remélhetőleg remek hangulatot színpadi 
programok biztosítják. Információ: Gróf Tibor -  30/3761-793 és Számfira Ba
lázs -  30/2887-575.

Valamennyi program helyszíne a Sportpálya.



Szabadi röptér: 
teherszállítóval a fejünk fölött?

Egy izraeli és két magyar cég jelezte befektetési szándékát a szentkirályszabadjai reptéren 
a második nekifutásra meghirdetett pályázaton. A volt katonai repülőteret az állam 
Veszprém és Szentkirályszabadja tulajdonába adta, és a két város önkormányzata a létesít
ményt olyan pályázónak kívánja továbbadni, amely ebből nemzetközi repteret, valamint 
ipari-tudományos parkot és logisztikai központot létesít. Politikai és gazdasági szakemberek 
rendkívülinek tartják a lehetőséget a régió gazdasági fejlődése szempontjából, ám a 
környezeti hatásokról nem esik szó. A veszprémi városvezetés nem szolid polgári reptérben, 
hanem személy- és teherszállító repülőgépekben gondolkodik, melyek turistákat szállítaná
nak a Balaton partra, üzletembereket az ipari parkba, tudósokat a Pannon Egyetemre, 
valamint áruval töltik fel a logisztikai központot. Csak néhány civil szervezet veti föl halkan 
a kérdést: milyen környezeti károkra lehet majd számítani? Veszprém megye napilapjában, 
a Napló május 9-ei számában jelent meg figyelemfelkeltő cikk, Tóth Vilmos, balatonalmá
di lakos tollából. A mindennapi élet szempontjából felsorakoztatott érvek sokkolóak az itt 
élők számára.

Élhető életet szeretnénk.
A létesítendő reptér gépei Szentkirályszabadja általános iskolájától pár száz méterre 

emelkednek föl, és közvetlenül Kádárta vagy Balatonalmádi fölött fogják a leginkább bale
setveszélyes le- és fölszállást végrehajtani. A katonai helikopterek még csak ízelítőt adtak a 
zajkeltésből, mi lesz ehhez képest egy nagyobb utasszállító, teherszállító gép hangja, amely 
esetleg késő este és kora hajnalban is közlekedik? A balatoni idegenforgalmat nemhogy föl
lendítené, egyenesen elriasztja. Balatonalmádiét egészen biztosan. És mi lesz az itt lakókkal, 
hogy lehet ilyen zajban élni? Mekkorák lesznek az elégett kerozinból a légtérbe eresztett, a 
városra hulló szennyeződés okozta természeti és egészségi károk? Ha az említett két 
település vezetése eladja a repteret -  és rövid távon bevételhez jut -, lemond a terület fölöt
ti mindennemű rendelkezési jogáról. Hogyan fogják a környék önkormányzatai képviselni 
lakóik és az őket körülvevő természet érdekeit, és mi biztosítja beleszólásukat az üzemeltetés 
körülményeibe? Jól menő vállalkozást feltételezve, rövid időn belül jelentős légi-forgalom 
zajlik fölöttünk, amit áruszállítás esetén útjainkon óriási kamionforgalom is megtetéz. A több 
tízmilliárdot befektető új tulajdonost a profittermelés hajtja, nem érzékenyül el az itt élők 
sirámaitól, hogy élhető életet, nyugalmat szeretnének.

Ebben a zavaros, mai magyar helyzetben elég nevetséges dolog demokráciára hivatkozni. 
De azért az mégiscsak fel kellene háborítson bennünket, hogy megkérdezésünk nélkül, szó 
szerint a fejünk fölött tárgyalnak, licitálnak bennünket drasztikusan érintő ügyben. A terület 
Veszprémé és Szentkirályszabadjáé, de a légtér Balatonalmádié és Kádártáé is. Több ezer 
ember érintett, akinek kárára, életminősége romlása árán tud csak érvényesülni egyfajta 
remélhető gazdasági előny a térségben. Milyen eljárás, hogy meg sem kérdeznek bennün
ket, vállaljuk-e ezt, hanem elvárják, hogy hallgatólagosan rábólintsunk? Kénytelenek 
leszünk viselni, hogy mindennapjainkat megkeserítve, ingatlanjainkat leértékelve, a fejünk 
fölött „dübörögjön a gazdaság”? Hogy lehet ezt megtenni egy sűrűn lakott területtel? Miért 
tartjuk szükségszerűnek azt, hogy életünk egyre nehezebbé váljon, és sérüljön az 
egészséghez való jogunk is?

Ne csak térkép legyen!
A térség lehetőségeinek szélesítése nem jelentheti azt, hogy mindent csak a pénz és a gaz

dasági haszon határozzon meg. Mielőtt az általunk választott, érdekeinket képviselni hiva
tott politikai vezetők döntenek valamiről, mérlegelniük kell minden körülményt. Nemcsak 
a személytelen gazdaság, hanem a személyekből álló lakosság szempontjait is figyelembe 
kell venni, késő lesz akkor okoskodni, amikor kitör a „forradalom”. Miért nem tájékoztat
nak az érintett települések önkormányzatai a tervezett forgalomról, a működés jellegéről és 
az abból eredő zajhatásokról, arról, milyen feltételekkel kívánják eladni a repteret? Miért 
nem vonják bele egy ekkora horderejű ügy esetén a civil szervezeteket a döntésbe? Léteznek 
másfajta elképzelések: sport- vagy oktatórepülésekkel emberi léptékű repülőtér, a turizmust 
fellendítő, idényhosszabbító felhasználás uszodával, szállodákkal, sportcsarnokkal, sport
pályákkal, konferenciaközponttal, tudományos centrum, vezetéstechnikai rutinpályák, kis-  
és közepes vállalkozások letelepítésével munkahelyek teremtése -  csak néhányat felsorol
va. Miért ne lehetne ezeket is megvizsgálni? Miért falhat föl a profit mindent, mi emberi? 
Miért, miért? -  lehetne folytatni a sort.

Aki a kérdéseket jogosnak tartja, és választ is vár rájuk, tegye föl azokat választott 
képviselőinek, és keressen kapcsolatot az ügyet a környezetvédelem oldaláról képviselő, és 
remélhetőleg határozottabban a nyilvánosság elé álló civil szervezetekkel. Hogy -  az említett 
Napló-beli cikket, meg persze Radnótit idézve -  ne csak térkép legyen e táj.

Vecsey Kiss Mária

(A városi képviselő-testület Bálint Sándor, Keszey János és Walter Rózsa sürgősségi 
kezdeményezése nyomán határozott arról, hogy az új közigazgatási jogszabály alapján 
Almádi ügyfélként részt vesz a szentkirályszabadi repülőteret érintő minden engedélyezési 
eljárásban.)

BALATONALMÁDI 
PANNÓNIA 

KULTURÁLIS 
KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 

JÚNIUSI KÍNÁLATA
A részletes program megtalálható a www.pkkk.hu internetes 

oldalon illetve a műsorfüzetben!

Nyári nyitva tartás:
hétfő -  péntek: 1 0 -2 0  óráig 

szombat - vasárnap: 1 4 -2 0  óráig 
VASÁRNAP A KÖNYVTÁR ZÁRVA TART!

ALMÁDI NYÁRI FESZTIVÁL 2006.

Június 16., péntek 17 óra - Magyarország nemzeti parkjai. 
Diavetítéses előadás Novák László természetfotóssal. Hely
szín: Pannónia nagyterme.
Június 16., péntek 19 óra - Mester Sándor előadóművész gi
táros estje. Helyszín: Pannónia előtti platánsor (eső esetén: Pan
nónia előcsarnoka).
Június 17., szombat 20 óra - Tanévzáró utcabál a Mephisto 
együttessel. Helyszín: Városháza tér -  szabadtéri színpad (eső 
esetén: Pannónia nagyterme).
Június 18., vasárnap 18 óra - Almádi Séták Kovács Istvánnal
-  Ismerjük meg városunkat! A séta a Pannónia elől indul! 
Június 19., hétfő 16 óra - Finn ifjúsági fúvószenekar koncertje. 
Helyszín: Wesselényi strand (eső esetén Pannónia előcsarnoka). 
Június 23-24-25., péntek, szombat, vasárnap 10-22óráig Pé
ter-Pál napi vigadalom. Helyszín: Öregpark
Június 30-július 1-2., péntek, szombat, vasárnap - VI. Orszá
gos Fúvószenekari és Mazsorett Találkozó. Helyszín: Város
háza tér -  szabadtéri színpad.
Július 6., csütörtök 18 óra - Jáger István almádi grafikusmű
vész önálló kiállításának megnyitója. Helyszín: Pannónia Kul
turális Központ és Könyvtár.
Július 7., péntek 14 óra - Kistérségi népdalkörök találkozója.
Helyszín: Pannónia nagyterme.
Július 8., szombat 14 óra - II. BALATONI Halászléfoző Verseny.
Helyszín: Sportpálya.
Július 8., szombat 18 óra - Századelőt idéző jelmezes felvo
nulás a városközpontban. Hattyúbáli elő-program a Város
háza tér szabadtéri színpadán. 20 órától utcabál a Fuvi 
Band-del. Helyszín: Városháza tér -  szabadtéri színpad.
Július 8., szombat 19 óra - Hattyú Bál. Helyszín: Ramada Ho
tel Balaton.
Július 9., vasárnap 8-15 óra között - Észak-Balatoni Érem
gyűjtők Találkozója.
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ termei.
Július 9., vasárnap 18 óra - Almádi Séták Kovács Istvánnal
-  Ismerjük meg városunkat! A séta a Pannónia elől indul!

KULTURÁLIS 
KÖZPONT ÉS 
KÖNYVTÁR

BALATONALMÁDI

Kardos Irénke

Almádi verbunk
Hej, Almádi fürdőváros 
Vörösberénnyel határos. 
Partja, vize kristálytiszta, 
Aki látta, vágyik vissza,
Nem felejti sohasem.

Városházán a padláson 
Galéria van a nyáron,
Oda jár a festők java,
Meg a látogatók hada,
Viszik hírünk messzire!

Városvédő Majbó Gábor, 
Patrióta a javából,
Van már rézből díszkutunk is 
Öreghegyen mozdonyunk is 
Vöröskőre emelve.

Almádiban mikor járok, 
Minden szép lányt ott találok. 
Sej, de ősszel, mint a fecskék 
Elrepülnek, mind menyecskék. 
Jaj, de várom a tavaszt!

Mert Almádi híres város, 
Vörösberénnyel határos. 
Partja, vize kristálytiszta,
Aki látta, vágyik vissza,
Nem felejti sohasem!

http://www.pkkk.hu


Süssünk-főzzünk!
-  Öhlmann Ági rovata - 

Gombás marha kapros túrós galuskával
Fél kg marhahúst felkockázunk. 1 nagy fej vöröshagymát 

felaprítunk, majd olajon megdinszteljük, paprikával 

megszórjuk, majd rátesszük a húst, megsózzuk. Addig 

pároljuk saját levében, míg lehet, majd mindig kevés vizet 

öntünk rá, míg a hús megpuhul. 25 dkg gombát megmosunk, 

felaprítunk, és a hús közé keverünk. Egyet forr, 1 kiskanál 

lisztet elkeverünk 1 dl tejföllel, és a húsra öntve egyet for

raljuk.

Galuska. Fél kg liszt, fél kg túró, 6 egész tojás, só. Galuska 

tésztát keverünk belőle, bő forró vízbe deszkáról kanállal 

galuskákat szaggatunk Kevés forró olajra szedjük ki, majd 

apróra vágott kaprot keverünk a galuskába. Nem jó túl apróra 

szaggatni a galuskát, ezért szaggatom deszkáról.

Angéla édes tésztája
Hozzávalók: 5 egész tojás, 15 ek cukor, 4 dl kefir, 4 dl 

tejföl, 11 tej, 20 dkg margarin, csipet só, mazsola, vanília, 1/2 

kg fodros nagykocka. A tojásokat, margarint, cukrot kikev

erjük, majd a többi hozzávalót belekeverjük, végül a nyers 

tésztát hozzáadjuk. Nagy gáztepsit jól kikenünk margarinnal, 

beleöntjük a masszát és 200 C fokon kb. 1 órát sütjük. Frissen 

fölszeljük. Nagyon finom, túrós süteményhez hasonló édes 

tészta.

Fű, fa - orvosság

Karalábé
A karalábé kétségtelenül közép-európai zöldség. Felhasználási lehetősége nem annyira bő

séges, mint maga a zöldség minősége. A karalábé akkor legértékesebb, ha friss és kisebb, mint 
az öklünk. Ha a saját kertünkből használjuk, néha ezt a nagyságot se várjuk meg, hiszen ez az 
első zöldségféle termés a kertünkből a tavaszi saláta után. Fogyaszthatjuk nyersen, mint a sár
garépát, vagy kicentrifugázott levét. A karalábé értéke a zsengeségében van. Minél fiatalabb a 
növény, annál nagyobb a vitamin- és az ásványtartalma.

Legtöbb benne a kálium, de jó az elosztás aránya a kalciummal és a magnéziummal, hogy 
egymás felszívódását segítsék. Tartalmaz még számos ásványt, valamint jelentős mennyiségű 
A- és B-vitamint. Gyógyhatását ugyan a vitaminoknak és ásványi anyagoknak köszönhetjük, 
de értékük növeléséhez hozzájárulnak a benne levő enzimek is, amelyek elősegítik az emész
tést. Jó vértisztító. A benne levő nagymennyiségű kálium teszi lehetővé, hogy a tavaszi méreg
telenítésből is alaposan kivegye a részét.

A karalábéval sikeresen harcolhatunk mindazon betegségek ellen, melyek leküzdéséhez an
tibiotikumok szükségesek. Ezek a gyulladásos betegségek, melyekkel szemben a leghatásosab
bak a természetes gyógyszerek. A karalábé többek között a benne levő ásványoknak és az A- 
vitaminnak köszönheti ezt a tulajdonságát. A karalábéval hatunk a légzőszervekre is. Mint tud
juk, az A-vitamin jótékonyan hat a légzőszervi nyálkahártyákra, valamint az allergikus meg
betegedésekre.

Alkalmas nehezen gyógyuló sebek gyógyítására. Ide sorolhatjuk a cukorbajból eredő nyitott 
sebet, a lábak visszereiből eredő szivárgó sebet vagy egyéb gennyesedő és gyógyulni nem aka
ró sebeket is. A kálium és a kén enzimje, valamint a C- és az A-vitamin találkozása olyan erős 
antibiotikum hatást vált ki a szervezetben, amely sikeresen és folyamatosan hajtja ki a fertőző 
baktériumokat. Ilyen esetekben külsőleg és belsőleg egyaránt használni kell a karalábét. Hogy 
minél hatékonyabb gyógyító hatást érjünk el, naponta fogyasszunk karalábé levet (adhatunk 
hozzá egy negyed pohár sárgarépa vagy petrezselyem levet). Külsőleg, a seb lemosáshoz azon
ban tisztán használjuk a karalábé lét, esetleg péppakolást is tehetünk a sebre. Elkészítési mód: 
a gyökér eltávolítása után mossuk meg alaposan a teljes növényt. Daraboljuk össze és centri
fugázzuk ki a levét. Fontos, hogy a leveleket is felhasználjuk, ugyanis abban található a kalci
um nagyobb része, ami a sebgyógyuláshoz fontos, valamint a vér számára a klorofil. Ha gyó
gyíthatatlannak hitt, régóta nyitott sebünk van, a napi táplálkozásunkkal is segíthetjük a seb 
gyógyulását. Minél több zöldlevű zöldséget fogyasztunk, annál jobban lúgosítjuk a vért, ami 
elősegíti a seb tisztulását.

Ny.J.

Egészségmozaik

Csontritkulás, 
a „néma járvány”

A csontritkulás az utóbbi évtizedben kiemelkedő és egyre növekvő népegészség
ügyi problémává vált. Nem véletlenül nevezik „néma járványnak”, hiszen a kezdő
dő betegségnek, ami a csont- és ásványianyag-tartalom csökkenésével, mikro-szerke
zetének a károsodásával jár, még nincsenek kézzelfogható tünetei. A beteg hosszú 
éveken át panaszmentes. Az első tünetek leggyakrabban bizonytalan jellegű hát- és 
gerinctáji fájdalmak formájában jelentkeznek; a fájdalom ágynyugalomra erősödik, 
mozgásra pedig enyhül, hátrahajláskor fokozottan jelentkezik. Később súlyos tüne
tekkel jár: fokozódik a fájdalom, hajlott a testtartás, csökken a testmagasság, csonttö
rések keletkeznek. Ilyenkor a károsodás már nem fordítható vissza.

Csontrendszerünk folyamatosan bomlik, és helyette új csont képződik. Gyermekko
runktól a fiatal felnőttkorig több új csontszövet képződik, mint amennyi lebomlik. Az 
elérhető maximális csúcs-csonttömegünket 25 és 30 éves korunk között éljük el. Ez mi
nél kevesebb, annál hamarabb következhet be a csontritkulás. Megfelelő testmozgással, 
fizikai terheléssel viszont kedvezően befolyásolhatjuk, de a nagy mértékű terhelés (pl. 
célsport) csontvesztést okozhat. 40 éves kor után viszont elkezdődik a csonttömeg-vesz
tés, mely különösen gyors és látványos a változó korba lépett nőknél a hormonváltozá
sok miatt. Nagyobb a csontritkulás rizikója a vékony, fiús testalkatúaknál, de a kalcium- 
szegény étrend, az alkoholt fogyasztás, a dohányozás, kávé-, kólafogyasztás, a radiká
lis, helytelen fogyókúra is veszélyeztet. Az örökletes tényezők is szerepet játszanak.

Ma kevesebbet tartózkodhatunk a napfényen, emiatt kevesebb D-vitamin képződik a 
szervezetünkben. Naponta legalább fél órát napoztassuk arcunkat, végtagjainkat! Keve
set mozgunk, ehelyett sokat ülünk a képernyő előtt. Mozogjunk rendszeresen, hetente 
legalább háromszor 30-60 percet! Nem fogyasztunk elegendő tejterméket, pedig több 
kalciumot tartalmaznak, mint foszfort, emiatt képes lenne a többlet-foszforfelvételt ki
egyenlíteni. Például ha valaki sok húst eszik, de nem eszik elég tejterméket, akkor szer
vezetében megbomlik az egyensúly. Iktassunk étrendünkbe egyéb kalciumtartalmú élel
miszereket is, például rozskenyeret, szóját, olajos magvakat, kalciumos ásványvizet és 
sok halat! Mérsékeljük a kávé, alkohol, üdítőitalok fogyasztását, ne dohányozzunk!

Ez a néhány tanács kis odafigyeléssel beépíthető mindennapi életünkbe, hisz a 
csontritkulás visszafordíthatatlan folyamat. Az elvesztett csonttömeg nem, vagy csak 
nagyon korlátozott mértékben építhető vissza. Minden nap tennünk kell azért, hogy 
minél nagyobb csonttömeget érhessünk el, és azt minél hosszabb ideig megőrizzük.

Kállai Tünde 
vezető védőnő

Humorzsák
Biztos módszer

Egy nő betölti az 50.-et, elkölt 
egy csomó pénzt ráncfelvarrásra, 
kozmetikára, frizurára, ruhára, és 
amikor úgy érzi, hogy a lehető 
legjobbat kihozta magából, elin
dul a városba.

Először az újságosnál vásárol, 
majd fizetéskor mellesleg meg
kérdezi:

-  Mit gondol, hány éves vagyok?
-3 2 .
-  50! -  és önelégülten távozik.
A gyorsétteremben is megkér

dezi fizetéskor:
-  Mit gondol, hány éves vagyok?
-3 0 .
-  Pontosan 50 vagyok!
Szinte a fellegekben jár, betér a

drogériába is valami kenceficét 
venni, és mellesleg megkérdezi:

-  Mit gondol, hány éves vagyok?
-2 9 .
-  Ma töltöttem be az 50-et!
Madarat lehetne fogatni vele.

A buszmegállóban meglát egy 
öregurat.

-  Mit gondol, uram, hány éves 
vagyok?

-  Nézze asszonyom, én már 78 
éves vagyok, nem jó a látásom, de 
van egy biztos módszerem, ami
vel biztonsággal meg tudom hatá
rozni a korát. Ha megengedi, 
hogy benyúljak a melltartója alá, 
egész pontosan meg tudom mon
dani a korát.

Erre nem számított a nő, de na
gyon furdalta a kíváncsiság és né
mi vívódás után ráállt. Félrevo
nultak a bokrok mögé, az öregúr 
szép finoman becsúsztatta mind
két kezét, körbejártatta, meg
emelgette, megtapogatta, a nő 
már kezdett türelmetlen lenni: 

-N a ?
-  Asszonyom, maga pontosan 

50 éves.
A nő nem hitt a fülének.
-  Honnan tudja ilyen pontosan?
- A gyorsétteremben ott álltam 

maga mögött a sorban.
* * *

- Milyen a szelíd kannibál?
-  ???
- A tenyeredből eszik.

* * *
Kannibálok vacsoráznak:
- Te, nagyon rágós ez a hús!

A másik fölpattan és torkon ragadja:
- Mit mondtál az anyámra?

* * *
Az újdonsült apa bemegy a kórház
ba, és szerelmesen átöleli feleségét. 
Az asszonyka izgatottan kérdezi:
- Láttad már a gyermekünket?
- Igen, láttam - suttogja -, de azért 
szeretlek.

* * *
- Főnök úr, a feleségem szigorú
an rám parancsolt, hogy követel
jek öntől fizetésemelést.
- Rendben van, Kovács úr, majd 
megkérdezem az enyémet, hogy 
megadhatom-e.



A körzeti diákolimpia eredményei
A tavasz folyamán négy korcsoportban (1-8. osztály) folytatódtak a balatonalmá
di diáksport bizottság szervezésében a Balatonalmádi körzetéhez tartozó 12 álta
lános iskola között a 2005-2006. tanévi diákolimpiai sportversenyek. A balaton
almádi általános iskolák (a Györgyi Dénes és a Vörösberényi Általános Iskola) az 
előző évekhez hasonlóan szép sikereket értek el a különböző sportágakban. Az 
alábbi eredményekből kitűnik, hogy az idei tanévben a körzeti diákolimpiai győz
tesek a megyei versenyeken is eredményesen képviselték iskolájukat és a körze
tet. A teljesség igénye nélkül a két iskola idei diákolimpiai sporteredményeiből 
emeltük ki a fontosabbakat.

Mezei futóverseny
Fiú Leány

I. korcsoport (1-2. osztály) 
Csapateredmények: 1. Balaton világos

2. Györgyi D. Ált. Isk.
3. Szentkirályszabadja

1. B.főkajári Ált. Isk.
2. Szentkirályszabadja
3. Györgyi D. Ált. Isk.

II. korcsoport (3-4. osztály) 
Csapateredmények: 1. Balatonvilágos

2. B.főkajári Ált. Isk.
3. Györgyi D. Ált. Isk.

1. Balatonvilágos
2. Vörösberényi Ált. Isk.
3. B.főkajári Ált. Isk.

III. korcsoport (5-6. osztály) 
Csapateredmények: 1. Balatonvilágos

2. Györgyi D. Ált. Isk
3. Irinyi J. Ált. Isk. 
(Fűzfőgytp.)

1. B.főkajári Ált. Isk.
2. Györgyi D. Ált. Isk.
3. Balatonvilágos

IV. korcsoport (7-8. osztály) 
Csapateredmények:

Egyéni eredmények:

1. Györgyi D. Ált. Isk.
2. Balatonvilágos
3. Vörösberényi Ált. Isk.
1. Kónya Ádám (Györgyi D.)
2. Meiczinger Marcell (Györgyi D.)
3. Molnár András (B.világos)

1. Balatonvilágos
2. Györgyi D. Ált. Isk.
3. Vörösberényi Ált. Isk.

A megyei diákolimpiai versenyen a IV. korcsoportban a Györgyi Dénes Általános 
Iskola csapata a második helyezést érte el, így részt vehettek az országos döntő
ben. Egyéniben a megyei versenyen Kónya Adám 2. helyezett lett.

Atlétika többpróba csapat és egyéni összetett verseny
Fiú Leány

I. korcsoport (1-2. osztály) 
Csapateredmények: 1. Györgyi D. Ált. Isk.

2. Balatonvilágos
3. Irinyi J. Ált. Isk. 
(Fűzfőgytp.)

1 .Györgyi D. Ált. Isk.
2. Szentkirályszabadja
3. Balatonfőkajár

Egyéni eredmények: 1. Sárossy Dániel 
(Györgyi D.)
2. Balatoni Sándor 
(Irinyi J.)
3. Kovács Botond 
(Györgyi D.)

1. Sárossy Petra 
(Györgyi D.)
2. Bierbauer Réka 
(Szentkirályszab.)

3. Boros Anikó 
(B. világos)

II. korcsoport (3-4. osztály) 
Csapateredmények:

Egyéni eredmények:

1. Györgyi D. Ált. Isk.
2. Balatonfőkajár
3. Vörösberény
1. Fördös Csaba 
(V.berény)
2. Dudás Tamás 
(Györgyi D.)
3. Illés Ádám 
(B.főkajár)

1. Vörösberény
2. Györgyi D. Ált. Isk.
3. Irinyi J. (Fűzfőgytp.)
1. Rakk Virág 
(Györgyi D.)
2. Jakab Mariann 
(B. világos)

3. Gábriel Nikolett 
(Szentkirályszab.)

III. korcsoport (5-6. osztály) 
Csapateredmények: 1. Pilinszky J. (B.kenese)

2. Györgyi D. Ált. Isk.
3. Balatonvilágos

1. Jókai M (B.fűzfő)
2. Györgyi D. Ált. Isk.
3. B.világos

IV. korcsoport (7-8. osztály) 
Csapateredmények: 1.Györgyi D. Ált. Isk.

2. Vörösberény
3. Balatonfőkajár

1. Györgyi D. Ált. Isk.
2. Litér
3. Vörösberény

Egyéni eredmények: 1. Simon Máté 
(Györgyi D.)
2. Fördös Ferenc 
(B.főkajár)
3. Hennel Zsolt 
(Jókai M. B.fűzfő)

1. Kerti Kinga 
(B. világos)

2. Bécsy Sarolta 
(Györgyi D.)
3.Csécsi Dóra 
(Györgyi D.)

Az atlétika egyéni verseny számaiban (IV. korcsoport) a körzeti verseny megnye
rése után a megyei versenyen 1500 m-es síkfutásban Kónya Adám (4:46, 1) 3. he
lyezést érte el.

A kispályás labdarúgás sportágban a népes mezőny több csoportban őszi és tava
szi selejtező mérkőzéseken, majd a továbbjutók a tavaszi körzeti döntőn mérkőz
tek meg egymással. A körzeti döntők végeredménye:
Labdarúgás I. korcsoport (1-2. osztály): 1. Györgyi D. Ált. Isk., 2. Pilinszky Ált. 
Isk. (B.kenese), 3. Szentkirályszabadja.
Labdarúgás II. korcsoport (3-4. osztály): 1 Györgyi D. Ált. Isk., 2. Irinyi J. Ált. 
Isk. (Fűzfőgyártelep), 3. Csajági Ált. Isk.
A későbbiekben Tapolcán a Diákolimpia megyei döntőjén a Györgyi D. Alt. Isko
la I. korcsoportos csapata, a tavalyi évhez hasonlóan az első helyezést érte el, így 
ők képviselhetik a megyét a júniusban sorra kerülő országos döntőben. A  II. kor
csoportban a Györgyi D. Ált. Iskola csapata a megyei döntőn az előkelő 7. helyen 
végzett.
Labdarúgás III. korcsoport (5-6. osztály): 1. Balatonvilágos, 2. Pilinszky J Ált. 
Isk. (B.kenese), 3. Györgyi D. Ált. Isk.
Teremlabdarúgás IV. korcsoport (7-8. osztály): 1. Vörösberényi Ált. Isk., 2. Pi
linszky J. Ált. Isk. (B.kenese), 3 Györgyi D. Ált. Isk.
A vörösberényi csapat a Veszprémben megrendezett diákolimpia megyei döntő
jén a 2. helyezést érte el.

A nagypályás labdarúgás körzeti versenyeinek végeredménye: 1. Vörösberényi 
Ált. Isk., 2. Györgyi D. Ált. Isk., 3. B.világosi Ált. Isk.

Kézilabda III. korcsoport körzeti döntő végeredménye: 1. Endrődi S. Ált. Isk. (Al
sóörs), 2. Györgyi D. Ált. Isk., 3. Litéri Ált. Isk.

Az úszás megyei diákolimpián az I. korcsoportban Sági Laura (Györgyi D.) 50 
m-es gyorsúszásban és mellúszásban is 4. helyezett lett. A  II. korcsoportosok ver
senyében Bors Máté (Györgyi D.) 50 m hátúszásban a 6., 50 m-es mellúszásban 
Kuthi Boglárka (Györgyi D.) a 4., Szénási Luca (V.berény) a 6. helyen csapott a 
célba. A IV. korcsoportosok versenyében Bécsy Sarolta (Györgyi D.) 100 m-es 
gyorsúszásban 1., 100 m-es hátúszásban pedig 2. helyezést ért el. A pécsi orszá
gos versenyen 100 m-es gyorsúszásban az előkelő 7. helyen ért a célba.
Alsó tagozatosok játékos sportvetélkedő (sor- és váltóversenyek) körzeti döntőjé
nek végeredménye: 1. Györgyi D. Ált. Iskola, 2. Irinyi J. Ált. Isk. 
(Fűzfőgyártelep), 3. Balatonfőkajári Ált. Isk.
A tapolcai megyei döntőn a Györgyi Dénes Általános Iskola csapata az 5. helye
zést érte el.
A győztes versenyzőknek és csapatoknak gratulálunk. Hasonló szép sikereket kí
vánunk a következő tanév versenyein is. Köszönetet mondunk Számfira Istvánnak 
a versenyek színhelyéül szolgáló balatonalmádi sportpálya térítésmentes használa
táért. (Felvételünkön a Györgyi D. Ált. Iskola I. korcsoportos focicsapata.)

Balatonalmádi DSB



Adótanácsadás

A családi kedvezmény 
2006. évi szabályai

A családi kedvezményt -  ismertebb elnevezéssel a gyermekek után járó jö 
vedelemadó kedvezményt -  az Szja törvény 2006. január 1-től hatályos ren
delkezései szerint csak a három- vagy többgyermekes családok vehetik igény
be, az egy és két gyermeket nevelő családok esetében beépült a családi pót
lékba. A családi kedvezmény legalább három eltartott esetén kedvezménye
zett eltartottanként és jogosultsági hónaponként 4.000 Ft.

Átmeneti szabályként azonban továbbra is megilleti a családi adókedvez
mény a szülőt a magzat után, a gyermek megszületéséig, ha a 2005-ben hatá
lyos rendelkezések szerint a magzatra tekintettel családi adókedvezmény ér
vényesítésére szerzett jogot a család. Ez azt jelenti, hogy ha 2005. december 
31-én magzati állapotra tekintettel már lehetett érvényesíteni a családi kedvez
ményt, akkor erre a magzatra -  függetlenül attól, hogy a családban van-e há
rom vagy több eltartott -  a 2005. évi szabályok szerinti kedvezmény érvénye
síthető a családi pótlék jogosultságának megnyíltát megelőző hónapig. Az 
igénybe vehető családi kedvezmény ebben az esetben születendő gyermeken
ként és jogosultsági hónaponként akkora összeg, amely a 2005-ös szabályok 
szerint a magzat után egyébként igénybe vehető lett volna (egy gyermek ese
tén havi 3 ezer forint, két gyermek esetén havi 4 ezer forint, míg három vagy 
több eltartott esetén havi 10 ezer forint).

Kedvezményezett eltartottnak továbbra is az számít, akire tekintettel csalá
di pótlékot folyósítanak:

• aki saját jogán jogosult,
• a magzat a várandóság időszakában a fogantatásának 91. napjától megszü

letéséig,
• a rokkantsági járadékban részesülő.
Az eltartottak létszámába ugyanakkor be kell számítani a kedvezményezett 

eltartottakon kívül azokat is, akiket a családi pótlék összegének megállapítá
sa szempontjából figyelembe vesznek (pl. aki felsőoktatási intézményben el
ső egyetemi, vagy főiskolai szintű alapképzésben részt vevő hallgató, és rend
szeres jövedelemmel nem rendelkezik). Tehát ők családi pótlékra nem jogo
sító, de a gyermekszámba beszámító gyermekek.

Változik a kedvezmény elszámolhatóságának felső határa is a 2005. évi 8 
millió forinttal szemben oly módon, hogy a gyermekek után járó családi ked
vezmény csak akkor vehető figyelembe teljes mértékben, ha az éves jövede
lem nem haladja meg a 6 millió forintot. Négy vagy több gyermekes családok 
esetében a jövedelemhatár gyermekenként 500 ezer forinttal, legfeljebb 8 mil
lió forintig növekszik. Ha az éves jövedelem meghaladja az eltartottak számá
hoz kötött jövedelemhatárt, a családi kedvezmény fokozatosan megszűnő 
mértékben jár. Az elszámolhatósági határ feletti jövedelem 20 %-ával az adó
kedvezményt csökkenteni kell.

Júniusi üzemanyagárak

A személyi jövedelemadóról szóló törvény 82. §-a felhatalmazza az Adó és 
Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalt arra, hogy az üzemanyagárat közzétegye. Ha a 
magánszemély az üzemanyagot a közleményben szereplő árak szerint számol
ja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.

95 ólmozatlan motorbenzin 285 Ft/l, 98 ólmozatlan motorbenzin 298 Ft/l, 
gázolaj 278 Ft/l, keverék 302 Ft/l.

APEH Veszprém Megyei Igazgatósága

SZEREZZEN JOGOSÍTVÁNYT HELYBEN

Az 1. sz. Gépjárművezető-képző Munkaközösség következő 
intenzív elméleti tanfolyamot indít 

(személygépkocsi, motorkerékpár, smkp kategóriában)
2006. június 22-én 17 órakor 

Igény esetén párhuzamosan tartunk délelőtti, délutáni és esti tanfolyamokat, 
hogy diákok és dolgozók egyaránt részt vehessenek.

A részletekről érdeklődjön ügyfélfogadásunkon vagy telefonon!
Az elméleti tanfolyamok helye az iskola ügyfélfogadó helyisége: 

Balatonalmádi, Jókai u. 1. (Ipartestület-Szolgáltatóház) 
Adó-visszatérítés, azonnali elméleti kedvezmény, részletfizetés, gépkocsi-választás! 

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

A Családsegítő hírei
Tud róla, hogy...

... A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ VIBEM által támo
gatott „Egészség mesterfokon - Együtt könnyebb ” életmód klubjának követ
kező vendége dr. Koczka Viktória bőrgyógyász szakorvos, aki a nyár veszé
lyeiről beszélget velünk 2006. június 20-án, 16 órai kezdettel. 
...Pszichológiai szolgáltatásunk június 16-tól szeptember 1-ig nyári szünetet 
tart. Szükség esetén telefonos egyeztetés után a szünet időtartama alatt is 
igénybe vehető a szolgáltatás. Utolsó tanácsadási időpont 2006. június 14., 
14.30-tól 17.30-ig, a nyári szünet utáni első időpont: szeptember 6.
.. .Jogi tanácsadásunk a nyári időszakban is folyamatosan elérhető.
.. .Nyári pótvizsga-felkészítő foglalkozások igény szerinti tárgyakból stressz
mentesen, ingyenesen, iskolások részére. Jelentkezés: Biró Zoltán gyógype
dagógusnál az intézmény 430-274-es telefonszámán.

Az idősek klubjának júniusi műsora
Június 2., péntek - II. Országos túraverseny Balatonfűzfőn. Indulás: idősek 

klubja elől 9 ó.
Június 8., csütörtök 15.30 - jogi tanácsadás Dr. Szabó Miklóssal. Helyszín: 

idősek klubja.
Június 13., kedd 9 óra - gyógypedikűr Lajosfalvi Évával. Egyeztetés, helyszín: 

idősek klubja.
Június 13., kedd, 14 óra - Grúber Sándor rendőrkapitány előadása az idegen- 

forgalmi idényre való felkészülés. Helyszín: idősek Klubja 
Június 14., szerda - autóbuszos kirándulás a Jeli arborétumba és Borgátára. 
Június 16., péntek 13.30 -  „Férfi napi huncutságok „
Június 21., szerda 14.óra -  Dr. Árkai Anna előadása: Betegség megelőzés, 

egészségvédelem. Helyszín: idősek klubja.
Június 22., csütörtök 14 óra - „Nótás kedvű volt az apám,, - vidám dalos dél

után a magunk örömére. Helyszín: idősek klubja 
Június 26., hétfő - séta a Balaton parton. Indulás az idősek klubja elől: 9 óra. 
Június 28., szerda - klubdélután: születés- és névnapi köszöntések.
Június 30., péntek 9 óra - gyógymasszázs: Kissné Laár Eszterrel. Helyszín és 

időpont egyeztetés: idősek klubja.

A Kéznyújtás. Érted Közhasznú Alapítvány gazdál
kodásáról

Az alapítványt. 2005-ben Balatonalmádiban a szociális szférában több éve te
vékenykedő képzett szakemberek hozták létre azzal céllal, hogy anyagi korlá
taik miatt senki ne szoruljon ki a szükséges ellátásból, valamint a hozzánk for
dulók valóban hathatós megoldást kaphassanak problémáik megoldásához. Ki
emelten fontos feladatunk a közvetlen környezetünkben élő, szociálisan hátrá
nyos helyzetben nevelkedő gyermekek támogatása. Az alapítvány legfontosabb 
támogatói azok a jószívű magánszemélyek, akik adományaikkal járulnak hoz
zá céljaink megvalósításához. Tevékenységünket az alapítvány létrehozásának 
szellemében szeretnénk tovább folytatni, amelyhez továbbra is számítunk az 
önök önzetlen adományaira. A befolyt pénzeszközök felhasználásáról az Új Al
mádi Újság hasábjain tájékoztatjuk tisztelt támogatóinkat.

A Kéznyújtás.Érted Közhasznú Alapítvány támogatásaikat az OTP Bank 
11748083-20022727 számú számlájára várja!

Törvényi kötelezettségünknek eleget téve 2005. évi gazdálkodásunkat szá
mokkal is bemutatjuk:

adatok e Ft
tétel megnevezés előző előző évek tárgyév

év helyes
bítései

a b  c d e
1 A Befektetett eszközök 0 0
2 I. Immateriális javak
3 II. Tárgyi eszközök 0 0
4 III. Befektetett pénzügyi eszközök
5 Forgóeszközök (6-9 sor) 100 217
6 I. Készletek 0 0
I  II. Követelések
8 III. Értékpapírok 0 0
9 IV. Pénzeszközök 100 217
10 Eszközök (aktívák) összesen 100 217
II  C Saját tőke 100 217
12 I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE 100 100
13 II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY 0 0
14 III. LEKÖTÖT TARTALÉK
15 IV. Alaptevékenységből 0 107
16 V. közhasznú tevékenységből
17 D. Tartalék
18 E. Céltartalékok 0 0
19 F. Kötelezettségek 0 10
20 I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 0 0
21 II. Rövidlejáratú kötelezettségek 0 0
22 Források (passzívák) összesen 100 217

Fekete-Kertész Istvánné 
a kuratórium elnöke



NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR
A Herkules Sportegyesület idén is rendez tábort 6-12 éves gyermekeknek. 

Időtartama: június 26-július 8-ig. A gyermekeknek sportos programokat 

szervezünk, reggel 8 órától délután 3 óráig felügyelünk rájuk. Bővebb infor

máció, jelentkezés Felber Gyulánál a 06-30-95-74-830-as telefonon. 

Részvételi díj 15.000 forint.

Felber Gyula sportszervező

Vörösberényi Nyugdíjas Klub: 
júniusi rendezvények

Június, július augusztus hónapban nyári szünet.
Június 22-én kirándulás Tamásiba. Indulás fél nyolckor a berényi posta elől. 
Jelentkezni lehet a berényi művelődési házban minden szerdán 17-18 óra 
között.

Boros Gyula klubvezető

Balatoni horgászjegy
Területi engedélyek árai 2006. évre 20 % ÁFÁ-val

BEL- és KÜLFÖLDI Balaton
áfával

teljes ár 80% 60% 40%
18. - 60. betöltött 60. betol- 14.-18. betöltött 14. betöl-

életév között tött életév felett életév között tött életév alatt
Általános

éves 38400 30700 23000 15400
10 napos 11500 9200 6900 4600
72 órás 4600 3700 2800 1800
napi 2300 1800 1400 900

* Partmenti I. (kíméleti sáv)
éves 12000 9600 7200 4800
10 napos 3300 2600 2000 1300
72 órás 1900 1500 1150 750
napi 1150 900 700 450 

Partmenti II. (1.500 m-ig)
éves 23000 18400 13800 9200
10 napos 5800 4600 3500 2300
72 órás 3300 2600 2000 1300
napi 1900 1500 1150 750

Megjegyzés: A * jelzett területi engedély tulajdonosa, a keszthelyi, és kenesei BAHA. Rt. mólók között az É-i parton 100 m-es, a D-i parton 300 m-es sávon 
belül horgászhat, a víz, vagy a vízben álló nád szélétől mérten. Az általános éves engedéllyel rendelkező 4, a parti Il.-el 3, a parti I.-el 2 alkalommal ingyen 
(a halat ki kell fizetni) horgászhat a B.H.Rt. horgásztavain.

ANGOL NAPKÖZIS TÁBOR
Balatonalmádiban, nagycsoportos óvodások és általános iskolások részére 

Táborunk az angolnyelv-tanulás könnyű és természetes módját kínálja a 
gyermekeknek: alapja a játékosság és beszédközpontúság, ezáltal az élő nyelv 

elsajátítása természetessé válik a kezdetektől. Gyermekszerető tanáraink 
játékok, énekek, kártyák és viedófilmek segítségével kedveltetik meg a 

gyerekekkel a nyelvtanulást.
A tábor időtartama: 5 nap (hétfőtől péntekig), 9-16 óráig, 

június 26-tól folyamatosan.
Naponta 5 angol órát tartunk, az ezek közti szünetekben játékra, 

videózásra van lehetőség.
További információért hívja Jánosházi Orsolyát 

a 06 70 5000 513-as telefonszámon.

F I G Y E L E M !
Átrendeztük polcainkat!

Férfi BŐRCIPŐK-ből ÁRENGEDMÉNYEK-kel VÉGKIÁRUSÍTÁS-t tartunk!! 
Amíg a készlet tart!

CIPŐVILÁG!! BAROSS UTCA!! (régi mozi helyén!)
A kiárusítás ideje alatt 

GYERMEK BŐRLÁBBELLIK CSAK A FÓRUM UDVARBAN, CIPŐVILÁGBAN 
kaphatóak!! 

Mindkét üzletben női Szandik, papucsok, táskák, bőrdzsekik, harisnyák,
combfixek széles választékával várjuk!

Nyitva: H-P: 10-18 • Szo: Baross u. 9-13, Fórum: 9-14 • V: Fórum: 9-14 
Júniusban: Fórum, Cipővilág, H-P: 9 - 19-ig

UNIQA
Intézze biztosítási ügyeit helyben!

Az UNIQA Biztosító Rt. Balatonalmádi kirendeltségén széleskörű 
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

Balatonalmádi 

Baross Gábor utca 39.

Telefon: (30) 567-7023

Nyitva tartás: 

H-P: 9-13,14-17 

Szo: 8-12

Lakás-textíliák és méteráruk:
Pamut és len anyagok, függöny, sötétítő függöny, karton vászon, 

viaszosvászon, angin, damaszt, frottier, szatén, selyem, bútorszövet.

Ajándékkuponok (ingyen) igényelhetők a Textilbolt honlapján! 

www.textil-boIt.hu

http://www.textil-boIt.hu


DUPLEX DRI NK
az Italszolgálat

Tisztelt vásárlók!!!!!
Az önök által már megszokott Antal és Tsa Kft. 

által üzemeltetett helyen folyamatos akciókkal, alacsony árakkal 
ismét megnyitottuk italkereskedésünket. Várja kis és nagyker vásárlóit a 

DUPLEX DRINK KFT.
Címünk: Balatonalmádi, Rákóczi u. 37. -  Tel.: 584-010 

Nyitva tartás: hétfő-péntek 8-16
szombat 8-12
vasárnap (június 25-től) 8-12

www.autobonto-siofok.hu

E u r o a u t ó
Autóbontó-Siófok

Gépjárművek forgalomból történő 
végleges kivonásához

Bontási Átvételi Igazolás
kiadása.

Az átvétel ingyenes!

A gépkocsi beszállítás is ingyenes!

Cím: Siófok-Kiliti, Honvéd u. 091/15 
Tel.: 84/322-634 vagy 30/9464-838

Lapostetők és palatetők 

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

és referencia munkával, rövid határidővel vállaljuk. 

Telefonon történt egyeztetés után ingyenes helyszíni felmérés.

Tel.: 30/6323-185,30/3856-957
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Centrum GYORSNYOMDA * KULCSMÁSOLÓ
B.ALMÁDI, J ó k a i  u . 1. (Szolgáltatóház) Tel.: 88/574*432 Nyitva: H-P: 8-17, Szo.: 8-12

NÉVJEGYKÁRTYA-KÉSZÍTÉS
BÉLYEGZŐ
ÉTLAP, ITALLAP 
SZÓRÓLAP 
ESKÜVŐI MEGHÍVÓ

FÉNYMÁSOLÁS 
Színes nyom tatás 

Laminálás 
Spirálozás

K U L C S M Á S O L Á S

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

Tel.: 06/30/9565-660 
TÜZIFA

KONYHAKÉSZ KUGLI
BÜKK, GYERTYÁN, CSER, TÖLGY 1450,- Ft/q 1350,- Ft/q
AKÁC 1650,-Ft/q 155 0 ,-Ft/q

SZÉN
Fűtőérték KJ/Kg ÁR

Tisova dara /cseh/ 14665-15500 1990,- Ft/q
Tisova dió /cseh/ 14665-15500 2040,- Ft/q
Sokolovi kocka /cseh/ 14665-15500 1890,- Ft/q
Ledvicei dara /cseh/ 18000-19000 2250,- Ft/q
Ledvicei dió /cseh/ 18000-19000 2390,- Ft/q
Oroszlányi dara /magyar/ 17460-20460 2250,- Ft/q
Oroszlányi dió /magyar/ 17460-20460 2390,- Ft/q

PETA-COOP KFT ZIRC, VASÚTÁLLOMÁS
A fenti árak Zirc 50 km-es körzetében érvényesek.

SZEREZZEN JOGOSÍTVÁNYT HELYBEN!

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

Intenzív nyári tanfolyam indul!
Tanfolyamnyitó: 2006. 06.16.18 óra 

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

Érd.: Baksai Gábor, Balatonalmádi, Lehel út 27.
Tel.: 06-30/916-3286, 06-30/500-7695, 88/430-107

http://www.autobonto-siofok.hu
mailto:almadiujsag@balatonalmadi.hu
http://www.tgp-alpin.hu

