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A Szent Margit kápolna története
III. rész

A kápolna építésével kapcsolatos hírek gyakran 
követik egymást. 1883. május 6-án két híradás je 
lent meg, újabb adakozók felsorolásával, a lelkes 
adakozásnak láthatóan nincs vége. Brenner Lőrinc 
a Bizottság elnöke, a Veszprém című újságban kö
szönetének tolmácsolása mellett kéri, hogy a fe l
ajánlott anyagokat a kápolna építéséhez már a jö 
vő héten szállítani szíveskedjenek -  annál is inkább
-  mert a kápolna építése a jövő héten megfog kez
detni. 1883. június 17-én volt a fürdőhely évente

szokásos ünnepélyes megnyitása, ...ugyanezen al
kalommal lesz a kápolna tetejére az öröm zöldág 
kitűzve, miután Isten és a jó  emberek segítségével 
a kápolna falai mára a tető magasságot elérték.

A következő híradások az 1883. július 20-án és 
27-én kelt Fürdői levél címen. Előbbiben egy kis 
érdekesség: Tegnap virradóra ellopták Kurcz bá
tyánk csirkéit, ki azóta minden fürdő-vendégben a 
csirketolvajt keresi. A 27-i levélben a nyári plety
kák mellett A kápolna felépült ugyan, de nincs be
tetőzve, agyon mossa a zápor! Bőkezű adakozása
iról ismert hazafias papságunk, nem hiszem, hogy 
sokáig hagyja ily elhagyottan állani ezt a valóban 
csinos kis kápolnát, nem kell rá több, csak néhány 
ezer zsindely írja az -s  -s  monogrammal jelzett 
szerző.

Érdekes módon 1884. július 6-ig nincs híradás 
a kápolnáról, minden bizonnyal csendben épült. 
Ekkor viszont a következő olvasható: Templom
szentelés. Almádiban a közadakozásból épült Mar
git kápolna ünnepélyes be szentelése e hó 13-án fog

megtörténni. A beszentelési 
ünnepélyt társasebéd követi 
az Almádi nagyvendéglőben, 
melynek költsége aláírás út
ján fog fedeztetni; ezt követi 
a búcsú népünnepély, mely 
általános kivilágítás és piro
technikai műmutatvánnyal 
fog lezáratni.

1844. július 20-án kétha
s á b o s  
nagy tu
d ó sítás  
j e l e n t  
meg a 
V e sz p 
rém he
tilapban 
Az al-
mádi-i Margit-kápolna fe l
szentelése. 1884. év július hó 
13. cím alatt. Lapunk terjedel
me nem teszi lehetővé ezen 
hosszú cikk közlését, holott 
igen érdekes képet láttat egy 
kis település kicsi templomá
nak óriási érdeklődés melletti 
felszenteléséről, ezért rövidít
ve ismerhetjük meg fonto
sabb mozzanatokat az emlí
tett cikkből.

A legszebb nyári napok 
egyike volt, midőn már kora 
reggel százával és százával -  
nem is számítva az előző na
pon való kirándulókat — za
rándokolt Veszprém és vidé
kének közönsége Almádiba, 
hogy mindenki egyéni megje
lenésével és amennyire lehet 
emelje az ünnepély nagysze
rűségét.

A rendezőség elnöke 
Brenner Lőrinc, tagjai Vizner 

János, Balogh Károly, Kurcz Rudolf, Czollenstein 
Ferenc és Krisztián József, valamennyien az Al
mádi Fürdő Rt. vezetőségének tagjai voltak. A ká
polnát virágokkal és koszorúkkal díszítették ...a 
kápolna ajtaja mellé pedig Kurcz Rudolf egy igen 
csinos -  sásból, faágakból és virágokból készült 
góth stylü szószéket emelt. Tíz órakor már 
...ezrekre menő közönség ... fogadta, Bellaágh Jó
zsef vörösberényi plébános és Kisovics József 
apátkanonok, veszprémi plébános urak vezette, 
Vörösberényből indult körmenetet. 36° R (29° C) 
melegben megérkezvén... Brenner Lőrinc néhány 
mondat kíséretében átadta a kápolna kulcsát 
Bellaágh plébános úrnak ..mire megkezdődött a 
felszentelés... A felszentelési szertartás után 
Kisovics apátkanonok ...lépett a szószékre... és 
megható beszédet mondott...kiemelvén különösen 
a közönség áldozatkészségét is... A vallásosság 
szükségét erkölcsi szempontból kifejtve 
...bevégzé, majd egy óra hosszáig tartó remek be
szédét.

Ezután Bellaágh plébános úr celebrálta az első 
szentmisét, amelynek végeztével a déli ebédhez si
ettek a nagyvendéglőbe (később Hattyú néven vált 
ismertté), amely hét fogásból állt és 1 FT 40 kraj
cárba került. Az ebéd déli 12 órakor kezdődött és 
közben többen mondtak tósztot. Először Brenner

Lőrinc, utána Véghely Dezső alispán, majd többek 
között dr. Sziklay János és Hetessy Dániel vörös
berényi körjegyző. Négy óra után kelt fel a társa
ság az asztaloktól, különböző házakhoz ...pihenni 
térvén... a vendégek. Ezután nagy népünnepély 
kezdődött, amely estig tartott. Este ...táncra per
dült az ifjúság... és hajnalig tartott a vigalom.

A tudósítást Adja az ég, hogy Almádi, a mi ked
ves fürdőhelyünk...jövőre is olyan látogatott le
gyen, mint az idén... zárta sorait a Long Fellov írói 
álnév mögött rejtőzködő szerző.

Schildmayer Ferenc

Térkép részlet 1928-ból

Oltárkép levelezőlapon, 1930-as évek eleje

Kápolna képes levelezőlapon, 1920-as évek vége



Mit tud rólunk az unió?
Vajon mit tud rólunk, balatonalmádi tapasztalt, ifjú és ifjabb polgárairól az 
Európai Unió? Mi pedig, mit mondunk az uniónak? Két éve vagyunk tagjai 
így mondanunk kellene már egyet s mást ennek az Európai Uniónak is. Mond
hattunk-e eddig egyáltalán valamit? Könnyű és egyben felületes dolog lenne 
rávágni, hogy ugyan, kit érdekel éppen ott Balatonalmádi bármiféle vélemé
nye. Felületes válaszok persze, jönnek, jöhetnek, bár sokan jártak már Brüs
szelben, Luxemburgban és Strasbourgban, jómagam fel is szólalhattam egyes 
fórumokon. Strasbourgban ráadásul egy, az almádi Öreghegyen nevelkedett 
magyar recepciós is dolgozik. Mivel 2004. májusától már mindannyian uniós 
polgárok vagyunk, mindannyiunk közös sorsáról van szó, mégis a nálam fia
talabbak közös jövője a legizgalmasabb kérdés. Legyen az a fiatal helybeli, 
vagy itt tanuló gimnazista. Azon a tényen, hogy diákjaink véleményére is kí
váncsiak arra-felé, csak azok lepődhetnek meg, akik még mindig modem ele
fánt-csonttoronynak látják egyesülő kontinensünk új központjait. Kis krono
lógiai emlékeztető gyanánt, hadd idézzünk néhány helybéli állomást:

15 évvel ezelőtt egy kis gimnazista csapat európai uniós vetélkedőt nyert, 
amelyet a TV2 szervezett és jutalmuk egy strasbourgi utazás volt. Négy érett
ségi előtt álló ifjú, Alpek Zoltán Imre vezetésével, akik többet tudtak az Uni
óról mint kortársaik, majd később nyugaton és keleten is elismert szakembe
rek lettek. Mi, itthon maradottak, viszont így kerültünk közel a Generation 
Europe, azaz Európai Nemzedék nevet választó civil szervezethez. Így lehet
tünk munkatársai egy Generation Europe címen megjelenő diáknaptárnak, 
amely immár tizenhatodik éve jut el a középiskolás nemzedékekhez. Megje
lenése óta ugyanazon az áron, 
komoly brüsszeli támoga
tással. Ugyanennek a gene
rációnak a tagja az a Vörös
berényi ifjú hölgy, Ratku 
Adrienn, aki maga is meg
tapasztalta, hogyan állhat 
helyt az ő nemzedéke pél
dául Írországban. A mellé
kelt képen Bray városa 
melletti tengerparton látha
tó, ahol kevés szabadidejét 
tölti, boldogan.

10 évvel ezelőtt már 
uniós videofilm készült a 
balatonalmádi diákokról, 
amelyen négy ifjú saját vé
leményét mondja el ango
lul az egységről és az ös
szekötő értékekről.
Praznovszky Dániel és tár
sai komoly kritériumokat 
fogalmaznak meg 
innen Bala
to n a lm á 
diból, és 
ez a vi
deosza
lag be
járta a 
vén konti
nens min
den uniós tagál
lamát. A most csatlakozásra készülő országokban is ismerik, hiszen az ottani 
iskolákban rendszeresen vetítik, mintegy bevezetőként, hogy saját álmaikat 
ők is megfogalmazhassák. Dániel és társai egy emberarcú államközösségről 
álmodoztak, ahol mi is megtarthatjuk saját arcunkat, értékeinket és álmainkat. 
Őket tehát biztosan csókoltatta Nagy László, a 20. századi költőóriás.

Máll Dánielt, ki most érettségizett, idén tavasszal egyenesen Brüsszelből 
keresték meg, hogy nyilatkozzon egy európai uniós tankönyv számára, ahol 
minden tagállamot csak egy fiatal képviselhet. A könyv a ballagására jelent 
meg és Dániel képe valamint franciára fordított véleménye látható a 6. olda
lon. A telefoninterjú alatt nem kertelt, minden kérdésre egyenes választ adott 
és óva intett a megnagyobbodott államszövetség problémáinak lekicsinylésé
től. Szavait szerkesztve adták közre, amint ez képünkön is látható nyúlfarknyi 
szövegből kitűnik. Négy évfolyamtársát most nyáron, éppen az érettségijük

délutánján szintén Brüsszelből keresték meg, hogy egy bővebb lélegzetű 
könyvben szóban és képben szerepeljenek. Mondják el mit gondolnak az al

kotmányról, a közös értékekről és a bővítésről. Elmondták, kötetlenül és 
őszintén. Karszt Mariann, Kovács Kristóf, Pulay Eszter és Szita József mind
annyiunk nevében beszélt, magnóra is vették véleményüket sőt hagyták ma
gukat is fényképezni úgy két-három órán keresztül. Őszre könyv lesz monda
nivalójukból: ”Így látja négy ifjú Balatonalmádiból”.

Még a nyárelőn, három tanulónkat is Brüsszelből hívták meg a budapesti 
európai uniós konferenciára, amelyet „Stakeholders Conference” névre ke
reszteltek, azaz a részvényesek véleménycseréjére. A francia és holland nép
szavazás sikertelensége nyomán Brüsszelben is rájöttek, hogy tényleg nem fe
lülről kellene egy vegytiszta alkotmányt ráerőltetni minden uniós állampol
gárra, hanem az érdekelteket -  köztük az ifjú polgárokat - illene megkérdez
ni, ha már annyira hangsúlyozzák a demokráciát. Olyan sikeresen szerepeltek, 
hogy a konferencia angol nyelvű összegzését is ők készítették el. Illik tehát 
név szerint is megemlíteni őket: Bódis Csilla, Masszi Laura és Tóth Éva tehát 
letette névjegyét. Valahol azt mondták, amit akadémikusok és filozófusok is 
egyre inkább hangsúlyoznak: nem gazdasági vagy politikai válságban van a 
világ, hanem értékválságban. Sajnos nem csupán a világ, hanem az Európai 
Unió és ezen belül hazánk is. Minden rossz hír ellenére egyetlen megnyugta
tó dolgot rögzíthetünk egy hosszú, forró nyár előtt: a fiatalok legalább tudják, 
hol szorít a cipő és ki is mondják véleményüket. Ha mi, mindannyian, nem is 
ismerjük minden mondatukat és gondolatukat, vigasztaljon bennünket az a tu
dat, hogy Brüsszelig már elhallatszanak. Budapesten vajon mikor hallják meg 
őket?

Meg kellene hallgatni őket itthon is, mert van aki Hollandiában dolgozik, 
mint Isky Petra, vagy Angliában, mint Csalló Gergő. Ahogy őket ismerem, 
határozott véleményük van a dolgokról: a kinti és a hazai vonzatokról is. Job
ban látják tehát magát az Uniót is. Az ő véleményükre tehát tényleg figyelni 
kellene, mert bármilyen messze mennek, mindig hazatérnek. Haza, ide Bala
tonalmádiba. Komolyan veszik azt a kis, színes gimnáziumi prospektust is 
amelyen egy hátizsákos fiatal éppen erre tart...

Czuczor Sándor

H o n g r i e

 Pour moi, l'événement le plus 
important début 2006 a été 
les manifestations des jeunes, 
en France comme en Allemagne, 
contre le chômage. C'était une 
période choquante pour l’Europe. 
Un autre grand événement 
européen (qui aurait pu avoir 
d'importants impacts sur notre 
pays) a été le refus de la Russie 
de livrer du gaz à l’Ukraine. 
Heureusement, ces deux 
problèmes sont résolus.
Enfin, un problème encore plus 
important, qui est mondial, 
et qui n'est toujours pas résolu, 
est la propagation du virus du 
Sras. Mais seul un nombre limité 
de personnes ont été infectées.
La bonne nouvelle serait 
que la Hongrie trouve le vaccin 
qui puisse lutter contre le virus ! 
Pour moi, l'Europe offre des 
opportunités. Je peux travailler 
et vivre dans le pays que je veux 
et dont je rêve. Elle me donne 
de grandes chances de devenir 
la personne que j’ai toujours 
voulu être... 

D á n ie l, 1 9  a n s , Balatonalmádi 



Néhány sor 
a 44. hónapról 
a Városházán
2006. június

Május végén született meg a Ba
laton Fejlesztési Tanács döntése a 
2006-ra kiírt pályázatokról. A tá
mogató döntések kézhezvétele és a 
közbeszerzési eljárás lefolytatása 
után dönteni kellett arról, hogy a 
Wesselényi strand bejárata előtti 
sétány kivitelezését megkezdjük-e, 
vagy pedig csak a nyári turisztikai 
szezon után indítsuk a munkát. 
Mérlegelve a befolyásoló körül
ményeket -  időjárás, sétány álla
pota, oda tervezett rendezvények -  
úgy döntöttem, vállalva az esetle
ges kritikákat is, hogy indítjuk a 
beruházást. Az építés során termé
szetesen a kivitelező biztosítja a 
strandra való bejutást. A megújuló 
sétány látványa pedig, remélem 
mindannyiunkban feledteti a mun
kákkal járó elkerülhetetlen kelle
metlenségeket. Július második fe
lére várható a befejezés, addig er
ről a helyről is megértését kérem 
mindenkinek.

A Baross Gábor utca forgalom- 
szabályozását is tárgyalta legutób
bi ülésén a Képviselő-testület. A 
hatályos közlekedési szabályok 
alapján közlekedési területet köz
útként vagy gyalogútként lehet ki
alakítani. Sétáló utcát a szabályo
zás nem ismer. A lakosság, a köz
vélemény igényeit is figyelembe 
véve (amely a gépjármű forgalom 
megszüntetését célozta az érintett 
szakaszon) a „gyalogos övezet (zó
na)” tábla kihelyezésével, majd 
szabályainak betartásával remélem 
az utca ingatlantulajdonosai, bérlői 
és a taxisok számára is elfogadha
tó megoldás született. 10 óráig biz
tosítjuk az árufeltöltést, ezen túl az 
engedéllyel rendelkezők a gyalo
gosok veszélyeztetése nélkül leg
feljebb 10 km/óra sebességgel köz
lekedhetnek.

A CBA áruház vásárlói számára 
a Pannónia Kulturális Központ 
előtti parkírozóban van lehetőség a 
megállásra, a taxisoknak ugyanitt 
kialakított várakozóhely van.

Egy ilyen döntés nem hozható 
meg érdeksérelem nélkül. Más vá
rosközpontokban is működő gya
korlat a hasonló szabályozás. Bí
zom benne, hogy nálunk is elfoga
dottá válik majd.

A június 20-án megtartott lakos
sági fórumon elhangzottak alapján 
a város lakóinak, ingatlantulajdo
nosainak érdekei védelmében a 
Veszprém-Szentkirályszabadjai 
reptér-ingatlan hasznosítása ügyé
ben a testület egyhangú döntéssel 
kinyilvánította, hogy nem tudja el
fogadni a repülőtér olyan működ
tetését, amely azzal járna, hogy a 
város felett gépek fel- és leszállása 
történjen.
Balatonalmádi, 2006. július 03.

Pandur Ferenc 
polgármester

Önkormányzati hírek
A képviselő-testület június havi ülésére 29-én került sor a 
Pannónia olvasótermében, tekintettel a napok óta tartó rend
kívüli hőségre. Néhányan meg is említették, hogy a városhá
za nagytermében még mindég aktuális lenne a klímatizálás, 
ami vélhetően egy ideig még várat magára.

A kiküldött, 24 tételből álló napirendhez további sürgős
ségi, illetve rendkívüli indítvány érkezett, így összesen 31 té
makört ölelt fel a júniusi program. Napirend előtt Kutics Ba
lázs képviselő a következő ügyekben kért szót: Baross utca 
közlekedési rendje, strandépület-beázások, valamint a 
szennyvízcsatorna-építést kísérő anomáliák. A polgármes
ter, megköszönve az észrevételeket, kilátásba helyezte a 
megfelelő intézkedéseket, amelyek már részben folyamatban 
is vannak. Ezt követően ismertette a legutóbbi ülés óta tör
tént fontosabb eseményeket.

Grúber Sándor, városunk rendőrkapitánya adott tájékoz
tatást a közbiztonság pillanatnyi helyzetéről. Az idényjelle
gű bűncselekményeket említette elsőként, amelyekből 16 
fordult elő. Nevezetesen a besurranó tolvajlás, gépkocsi fel
törés és strandi lopások gyakoriak, valamint a meg
növekedett forgalommal járó balesetek számának növekedé
se. Jelezte, hogy a miniszter-, illetve a minisztérium-váltás 
következtében számos változás várható.

A Kósa György Városi Zeneiskola igazgatói állására ki
írt pályázatra a jelenlegi igazgató nyújtott be pályázatot. A 
Balatonalmádi Napköziotthonos Óvodák vezetői állására 
szintén egy pályázat érkezett, a jelenlegi vezető részéről. Az 
illetékes oktatási bizottság mindkét pályázatot értékelte és a 
pályázók munkájának elismerése mellett elfogadásra ajánlot
ta a testületnek, amely egyhangú szavazás alapján 5 évre 
Hódossyné Huiber Gabriellát a zeneiskola igazgatójává, 
Herczegné Budai Beátát az óvodák vezetőjévé kinevezte.

Elfogadta a testület az önkormányzat 2006. évi költség- 
vetési rendeletének módosítását május 31. határnappal, vala
mint módosította a vonatkozó új rendeletnek megfelelően a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló rendeletét.

A köztemetőről szóló helyi rendelet szintén módosításra ke
rült, miután 2006. július 1-től a Balatonalmádi Városgond
nokság fogja üzemeltetni a temetőt. Ugyancsak július 1-vel 
a városgondnokság veszi át a Baross Gábor u. 60. szám alat
ti vásárterület hasznosítását, illetve működtetését.

A Luther u. 8. sz. alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályá
zatot a bizottságok véleményezése alapján a képviselő testü
let érvényesnek és eredményesnek nyilvánította, elfogadva a 
megajánlott 17,3 MFt összeget. Külön napirendként foglal
kozott a testület új utcanevek megállapításával a következők 
szerint:

Táncsics Mihály utca. Vörösberény központjában, a volt 
Magtár épület és az új általános iskola közötti, 716/11 hrsz.- 
ú út.

Vadász köz. A volt református egyházi birtok megosztá
sával kialakult Vadász utcából nyíló 87/11 hrsz.-ú köz.

Tavasz utca. Az Öreghegyen levő, 3768/4 hrsz.-ú, térké
pen is jelölt és a köztudatban is élő utcanév hivatalossá téte
le.

Szent Jobb park. A Szent Margit kápolna melletti 4769 
hrsz.-ú, közpark. Elnevezésének igénye mind az egyház, 
mind pedig több civil szervezet részéről felmerült

A Baross Gábor utca forgalmi rendjének kérdésével is 
foglalkozott a testület. Felhatalmazta a polgármestert a gya
logos övezet kialakítása és a taxiállomás áthelyezéséhez 
szükséges egyeztetések lefolytatására.

Ismét tárgyalta a testület a veszprém-szentkirályszabad
jai, volt katonai repülőtér ügyét. Határozatot hozott arról, 
hogy Balatonalmádi közigazgatási területe feletti légtérben 
történő le- és felszállást nem tudja elfogadni. Továbbá felké
ri a tulajdonosokat hogy a vevőktől kérjék be a zajtérképe
ket és juttassák el Balatonalmádi képviselő-testületének. Vé
gül zárt ülésen döntött a testület arról, hogy Grúber Sándor 
városi rendőrkapitány számára a Balatonalmádi Városért ki
tüntetést adományozza.

SF

Okmányirodai felhívás
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a 

Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal 
Okmány irodájában 

(8220 Balatonalmádi, Széchenyi st. 1.)
-  hasonlóan a környező települések 

okmányirodájához -

/vállalkozói igazolvány ügyintézés kivételével/

2006. július 17. napjától 
Ügyfeleinket kizárólag előre 

egyeztetett 
időpontban fogadjuk.

Időpontot egyeztetni: 
személyesen a Balatonalmádi Polgármesteri 

Hivatalban (8220 Balatonalmádi, Széchenyi st. 1. 
fszt. 12. sz. iroda) Csermákné Szabó Ildikó ügyin

tézőnél, vagy 
telefonon 88/430-505 számon, vagy 

elektronikus úton a www.magyarorszag.hu 
portálon keresztül lehet.

Bízunk abban, hogy az ügyfélfogadási rendszer 
átalakításával ügyfeleink várakozási ideje rövidül, 
ügyintézésünk gyorsabbá és rugalmasabbá válik.

Az átmeneti időszakban előforduló esetleges 
problémákért kérjük Ügyfeleink szíves türelmét! 

Megértésüket köszönjük !
Dr Szűcs Sándor jegyző

Pontosítás
A lap júniusi számában az Önkormányzati hírek utolsó 
mondatában sajnálatos elírás történt. A jelenlevő 12 
képviselő közül 4 tartózkodott annál a szavazásnál, amely 
arról szólt, hogy a repülőtér engedélyeztetése során a 
képviselőtestület ügyféli jogállást kér magának.

Bálint S.

Polgárőr hírek
Véget ért a tanév, ezzel együtt nőtt a kerékpározó gyer

mekek száma. Kérjük Önöket, hívják fel figyelmüket a 
közlekedési szabályok betartására, az óvatosságra! Külö
nösen fontos, hogy minden kerékpárra kerüljön első és 
hátsó lámpa!

Sajnos a juniális a kellemetlen idő miatt kiszorult a Malom- 
völgyből, ezért az oda tervezett szolgálatunk elmaradt. Részt 
vettünk a horgászpünkösd sátrainak felállításában, a területen 
éjszakai őrzést vállaltunk. A berényi lovaskavalkád és ko
vácstalálkozó idején a vendégek parkolását segítettük. Sajnos 
az időjárás itt sem volt kegyes. Biztosítottunk Csopaknál a 
Harley Davidson találkozó alkalmából, mint ahogy a Foci 
Road Show-n is.

Amikor e sorokat olvassák, már csak szép emlék Önök
nek a Péter-Pál napi vigadalom.

Nappali és éjszakai járőrözést vállaltunk a három nap
ra. Háromnapos rendezvény volt a VI. Országos Fúvós- 
zenekari és Mazsorett Találkozó is. Itt a közlekedési rend 
fenntartásában segítettünk.

A téli időszakban gépkocsizó és gyalogos járőreink 
ügyeltek a zárt ingatlanokra. Itt a nyár, itt vannak a nyi
tott ingatlanok, melyek nagyobb zsákmány reményében 
vonzzák a tolvajokat. Vigyázzanak értékeikre!

A nyári időszakban találkozhatnak Polgárőrség felira
tú civil gépkocsikkal is. Ezekben szolgálatot teljesítő kol
légáink ülnek, probléma esetén forduljanak hozzájuk bi
zalommal.

Kérjük Önöket, segítsék egyesületünket anyagilag is! 
Az adományokból eszközeinket korszerűsíthetjük, újakat 
vásárolhatunk. Számlakezelőnk a Forrás Takarékszövet
kezet (B.almádi, Jókai u. 2.), számlaszámunk: 
7290003710500886. Támogatásukat előre köszönjük!

Ezúton kívánunk minden itt nyaralónak, helybélinek, 
felhőtlen nyaralást, kellemes időtöltést!

F.F.

http://www.magyarorszag.hu


Polgármesteri tájékoztató

Fejlesztések Almádiban
A város utcáit járva jó néhány újdonsággal talál
kozhattunk az elmúlt hónapokban, s találkozha
tunk ma is. Akad olyan, amely bosszúsággal is 
jár; ilyen elsősorban a csatornaépítés, amely mi
att utcák, porták váltak időnként megközelíthetet
lenné. Lapunk megkereste Pandur Ferencet, szá
moljon be olvasóinknak a városban folyó, mind
annyiunkat érintő idei beruházásokról.

- Tervezett, előkészített, évek óta folyó beru
házások, fejlesztések jutottak mára „észrevehe
tő” állapotba. A legjelentősebb a szennyvízcsa
torna-beruházás, amely a városban 840 ingat
lant érint és 560 millió forintba kerül a 14 kilo
méter hosszú csatorna megépítése. 280 millió 
forint az állami céltámogatás, 31 milliót a me
gye területfejlesztési tanácstól, 20 milliót a Ba
laton Fejlesztési Tanácstól (a BFT-től) kaptunk 
erre a fejlesztésre, amelynek köszönhetően Al
mádiban 90 százalékos lesz a belterületi csator
názottság. A csatornaépítés bosszúságot is oko
zott, mert a rendkívüli tél után belenyúlt a nyá
ri idegenforgalmi idénybe. A hivatal és a fel
ügyeletet végzők szinte naponta hívják a kivite
lezőt, hogy biztosított-e az ott lakók közlekedé
se. A kivitelező azt ígérte, hogy júliusra helyre
állítják az érintett utcákban a burkolatot -  jelen
tette ki a polgármester.

-  É vek óta hiányolják városunk lakói és ven
dégei a belvárosi sétáló-utcát, amely vonzó ki
alakításával dísze is egy magára valamit adó 
településnek. Végre használhatjuk a Baross 
utca alsó szakaszát, amely úgy „sétáló-utca”, 
hogy teljesen mégsem az. ..

- Az elmúlt két ciklusban nem sikerült a Ba
ross utca legalább egy szakaszának a díszburko
lattal való beborítása. Az idény elejére a BFT-től 
kapott 10 millió forintos támogatással, 16 millió 
forint önerő igénybe vételével az alsó, 200 mé
teres szakaszon a szükséges közmű-kiváltások
kal, bekötésekkel megvalósult a régi elképzelés, 
a járda és az út díszburkolása. A június végi ön
kormányzati testületi ülésen előterjesztés szere
pelt a „sétáló-utca” forgalomszabályozására. Az 
a szándék, hogy biztosítjuk ezen a részen is az 
árufeltöltést és a máshonnan meg nem közelít
hető ingatanokhoz a bejutást, de szeretnénk el
érni, hogy ne lehessen az érintett szakaszon gép
kocsival megállni. Az ábc-áruház (CBA- 
Polyák) vásárlói az út túloldalán, a Pannónia 
előtt és a Posta mellett mindig találnak szabad 
helyet gépkocsijuknak. Tehát a cél, hogy ne le
hessen megállni a Baross utcában és ne legyen 
parkoló kocsi a Tulipán és az áruház előtt -  tá
jékoztatott Pandur Ferenc.

-  A két nagyobb, valamennyi almádi számára 
észrevehető fejlesztés mellett több kisebb beruhá
zással is találkozhatunk. Szeretnénk, ha ezekről is 
beszámolna olvasóinknak a város polgármestere.

- Tavaly a pályázati támogatás elnyerésével 
kezdődött a Szabadság-kilátó út felújítása. Itt 20 
millió költséggel körülbelül 900 méter hosszú 
út újult meg május végére, e fejlesztés kiadása
inak a felét biztosította a BFT. A Közép-dunán
túli Regionális Fejlesztési Tanácstól idén há
rom utca felújítására kértünk pályázati támoga
tást, két utca nyert, s már folyik a közbeszerzé
si eljárás az útépítésre. A Köztársaság utca és a 
Taksony utca újul meg, a beruházáshoz szüksé
ges 15 millió felét a térségfejlesztési tanácstól 
kaptuk. A harmadik, a Kálvin utca forráshiány 
miatt nem kapott most támogatást, de ha lesz

pénzmaradvány a regionális tanácsnál, segítik 
ennek az utcának a felújítását is. Az önerős út
építések nyilvános közbeszerzési eljárása is zaj
lik, ennek köszönhetően őszre (ha a befizetések 
megtörténnek és a közbeszerzés eredményes 
lesz) 30 százalékos lakossági hozzájárulással, 
az önkormányzat 27 millió forintos támogatásá
val megújul a Dukai Takács Jenő utca, a Hajnal 
utca, a Rét utca, a Szüret utca és az Újhegy-köz
-  közölte lapunkkal városunk önkormányzatá
nak a vezetője.

-  A tóparton is tapasztalunk változásokat: a 
Wesselényi-strandon belül, és a föveny fürdő 
előtt, a ligeti sétányokon is történt, történik (va
lamennyiünk örömére) valami: szebb lesz az al
mádi Balaton-part!

- Május végén döntött a BFT a Wesselényi- 
strand előtti tér és ikersétány díszburkolattal va
ló felújításának támogatásáról. Megértést kérek 
a lakosságtól, vendégeinktől, amiért a felújítás 
belenyúlik a nyári csúcsidénybe, de a késői dön
tés ellenére júliusban befejeződhet ez a munka 
is. Így a borfesztivált már a felújított téren tart
hatjuk meg. Ehhez a beruházáshoz 10-10 millió 
forintot adott az önkormányzat és a BFT. A Ba
laton Fejlesztési Tanácstól a strand felújítására 
is nyertünk pályázati hozzájárulást: a strandon 
belül, a főbejárattal szemben lévő sétány ősszel 
díszburkolatot fog kapni. A strandon játszótér is 
épül, a mederhomokozás pedig már megtörtént. 
Erre 6 milliót ad a BFT, az önrész 14 millió fo
rint.

Az Almádiért Közalapítvány a beruházója a Li
get kávéház előtti, a Sóhajok hídja és a kikötő köz
ti sétány felújításának. Erre a pénz a vállalkozók 
befizetéseiből jön össze. A közalapítvány javára 
történt befizetésekből a nyáron Vörösberényben a 
Veszprémi úton járdát is építenek. A Balatoni Ha
józási Rt. 3 milliót fordított a móló rendbetételére. 
A Sporttelep bérlőjével együttműködve a kor
mányzati Mobilitas szervezet pályázatán 5 millió 
forintot (ez a beruházás költségeinek a fele) nyert 
a város homokfoci-pálya építésére; ennek köszön
hetően már a nyáron több nemzetközi verseny vár
ható az új létesítményben. Ugyancsak a Mobilitas 
pályázatán nyertünk Vörösberény művelődési há
zának a felújítására 4.5 milliót, a 2,4 millió forint 
önerő hozzáadásával tetőcserére és a belső korsze
rűsítéshez szükséges szakipari munkákra futja.

A Széchényi-parkban az európai előírások
nak megfelelően újíthatja meg a város a játszó
teret: fa elemekből épülnek újjá a gyermekjá
tékok (ez 3 millióba kerül, majdnem a fele pá
lyázati támogatás). Az önkormányzat 1,6 millió 
forintért a várost bemutató DVD-filmet készít
tetett, erre Almádi 600 ezret nyert. Idén intéz
mény-felújításra 7 millió forintot fordíthatunk, 
többek között a Városháza külső homlokzatá
nak festésére, óvodai nyílászárók cseréjére. Is
kolai tantermek parkettajavítására - magyaráz
ta végül a polgármester.

-  A tóparti sétány erőszakkal meggörbített, ki
tört díszlámpáit, ligeteink összezúzott padjait, ut
cáink fölborogatott szemétládáit látva az jut az 
ember eszébe: van mit óvni az alkalmankénti 
randalírozóktól! A nehézségek ellenére is épül- 
szépül Almádi, kár, hogy nem mindenki becsüli 
az erőfeszítéseket, amelyekhez az adófizetők pén
zéből biztosít támogatást önkormányzat, állam, 
alapítvány, s megannyi más, költségvetési össze
gekkel gazdálkodó szervezet. K.M.

Jogfosztottak kárpótlása

Sürgős felhívás
Mindazokhoz, akik a vonatkozó 2006. évi XLVII. törvény értelmében érintettek lehetnek kár

pótlásra: sürgősen jelentkezzenek, mert az utolsó -  jogvesztő - határidő 2006. július 31. A sza
badságuktól jogtalanul megfosztottak kárpótlási kérelmének a mielőbbi benyújtására a Magya
rok Világszövetsége, valamint a Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti 
Szövetsége buzdítja az érintetteket. A törvény hatálya a külhonban élő, egykor magyar állampol
gárokra is kiterjed. Bővebb tájékoztatást a polgármesteri hivatal humánpolitikai osztály ad.

A két szervezet az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából kezdemé
nyezi, hogy minden helyi közösségben írják össze a kommunizmus évtizedeiben meggyilkolt, ha
lálba kergetett, vagy eltüntetett honfitársaink névsorát, és véssék föl a két világháború hőseinek 
neve mellé. Majbó Gábor

Más minisztérium irányít

Rendőrségi hírek
A közelmúltban megváltozott a rendőrség irányítása, azaz más 

minisztériumhoz, az eddigi Belügyminisztériumtól az Igazságügyi 
Minisztériumhoz került a szervezet irányítása. Logikus, hogy ezek 
után jelentős változások következnek be életünkben, számos jog
szabályt kell megváltoztatni, módosítani. Erről a munkáról még 
nincs információnk, azonban amiért fontosnak tartottam ezt az új
ságcikket ezzel az információval indítani, az az, hogy megítélésem 
szerint a rendőrség és a lakosság kapcsolatában nem történik, nem 
történhet jelentős változás. Továbbra is annak érdekében kell dol
goznunk, hogy mindannyiuk számára elfogadható és támogatható 
rendőri munkával megőrizzük a közbiztonság, a köznyugalom ed
dig elért színvonalát. Ebben a kérdésben nem lehet törés, így biz
tos vagyok abban, hogy a lakossággal, a civil szervezetekkel, ön- 
kormányzatokkal továbbra is megőrizhetjük kapcsolatrendszerün
ket.

Balatonalmádi város területén 16 bűncselekmény vált az elmúlt 
hónapban ismertté. Összességében megállapítható, hogy az évek 
óta jellemző, ezt az időszakot meghatározó bűncselekmények van
nak túlsúlyban. Hosszú évek óta próbálunk segítőinkkel közösen 
változást elérni az emberek szokásaiban, vagy leginkább abban, 
hogy egy kicsit jobban figyeljenek önmagukra és környezetükre, 
abban, hogy a nyaralás lazasága, könnyedsége ne váljon könnyel
műséggé. Ennek ellenére csak Balatonalmádi városban 6 besurra
násos lopás történt, amely mindegyike azért lehetett sikeres az el
követők szempontjából, mert néha érthetetlen könnyelműséggel 
kezelik az állampolgárok a biztonságot. Minden esetben ajtó, ab
lak tárva, nyitva, és a tulajdonosok lehetőleg a kert legtávolabbi ré
szében gondtalanul pihennek. Hiába minden figyelmeztetés, ezen 
a szokáson úgy tűnik, nem lehet változtatni.

Ugyanezt elmondhatom a strandolás szokásairól. Érthetetlen, 
miért kell nagyobb pénzösszeggel, netán komoly értékű ékszerek
kel a strandra menni, vagy ha már így történt, akkor miért nem ve
szik igénybe a strandok biztonsági szekrényeit. A tolvaj, a bűnöző 
csak a megfelelő és lehetőleg kockázatmentes alkalomra vár, és eb
ből nagyon sok lehetőség adódik számára. 4 olyan esetet is bejelen
tettek, amikor (annak ellenére, hogy az autóban lap-top, digitális 
kamera, autós táska, benne jelentős pénzösszeg, vagy éppen bank
kártyák a gondosan melléjük készített PIN-kóddal maradnak a nyi
tott autóban) a fentebb már említett kedvező alkalmat kihasználva 
csak egyszerűen elemelték a felsorolt tárgyakat.

Örökzöld téma ebben az időszakban a közlekedés. A 71-es fő
úton a beköszönt jó idő okán komoly forgalomnövekedés tapasz
talható, különösen a hétvégeken válik szinte elviselhetetlenné a fő
út forgalma. A lelassult forgalomban aránylag kevés a baleset, ezek 
is többnyire koccanásos jellegű, a figyelmetlenségből, netán a fá
radtság miatt bekövetkezett balesetek, azonban nagyon sok olyan 
általában személyi sérüléssel járó balesetet regisztráltunk, amelyek 
vagy ittasság miatt, vagy az előzési, illetve kanyarodási szabályok 
figyelmen kívül hagyása miatt következtek be. Legutóbb Balaton
almádi határában történt egy tömegbaleset, amely a fenti okok mi
att történt, és a helyszínen 6 súlyos sérült, illetve 2 könnyű sérült 
maradt.

Az ittasság egyre többször jelent veszélyt a közúton közlekedők
re. Tavaly is voltak olyan hétvégék, amikor 30 ittas vezetővel szem
ben intézkedtek a kollégák, és ez úgy tűnik, hogy ebben az évben 
sincs másképp. A hónap első hetében, majd az azt követő Harley 
fesztivál hétvégéjén összesen közel 50 gépjárművezető bizonyult 
ittasnak. Úgy tűnik, ezen a területen sem számíthatunk kedvező 
változásokra, így a rendőri végrehajtás fő irányát az ittas vezetők 
kiszűrése fogja a jövőben is jelenteni. Korábban is írtam már arról, 
hogy kapitányságunkon sebességmérő berendezés üzemel. Egy
szerűen megdöbbentő, hogy a figyelmeztetés ellenére is naponta 
60-80 gyorshajtóval szemben intézkedünk. Ebben az esetben sem 
visszatartó erő, hogy a jelentős túllépések elkövetőitől hosszabb 
időre bevonjuk a vezetői engedélyt.

Végezetül: a nyár, illetve a közlekedés még egy veszélyforrást 
hordoz magában. Vége van az iskolának és a gyerekek kiszabadul
va az iskola kötöttségéből gyalog, kerékpárral, vagy éppen gör
deszkával megjelennek a közutakon, fokozott balesetveszélyt 
okozva. Mindannyiunk, gépjárművet vezetők felelőssége, hogy vi
gyázzunk rájuk, legyünk mi megfontoltabbak, előre látóbbak!

Grúber Sándor r.alezredes 
rendőrkapitány



Vita a röptérről

Merjünk kicsik lenni!?
Nem hiszek a szememnek, fülemnek. Valóban van, aki ellenvéleményen 

van a reptér ügyében? Van, aki úgy gondolja, hogy személyes, vélt sérelme 
megelőzi városunk jól felfogott érdekét? Ez nem lehet igaz. Holmi légből ka
pott érveket találva a város hátrányára írná a repteret? Nem úgy gondolja, hogy 
a II. világháború minden borzalmát követően városunk ölébe hullik a lehető
ség, hogy ide a közeljövőben igényesebb vendégek is érkezhetnek? Hisz meg
nyílik egy olyan kapu Európa felé, ami városunknak a legszerencsésebb ese
mény lehet. Zajártalom, kerozineső stb. nem lehet igazán a jó ellen, különö
sen ha nem is realitás.

A világban zajló teniszversenyeknek szenvedélyes szemlélője vagyok 
(London,  Párizs stb.). Szinte minden esetben hallható egy-egy repülőgép 
hangja. Ők együtt élnek a korral. Mi magyarok? Már talán gyűjtenénk az alá
írásokat ellene. Gondolom, ha a lakosság 4-5 %-a aláír ilyen tiltakozást, az a 
nyerő, nem a többi 8000 néma.

Itt zajlott a szomszédban a Harley-Davidson találkozó ismét. Ők elfogad
ják, sőt, már hetedszer és tovább is megrendezik. Mi talán ez esetben is alá
írásokkal igyekeznénk megsemmisíteni?

Tudnunk kell, hogy Almádi anno fürdőhelyként lett ismert, keresett. Ezért 
épült itt szinte ugyanannyi nyaralóház, mint lakóház. Az állandó lakosság 
azért telepedett le itt, hogy hasznosulhasson abból az exportból származó jö 
vedelemből, amit úgy hívnak, idegenforgalom, avagy kiegészíthesse saját jö 
vedelmét, nyugdíját. Eladhassa borát, gyümölcsét, zöldségét, virágait, kiad
hassa szobáját, eladhassa szezonálisan akár munkaerejét. Munkát vállalhat, 
mint iparos, kereskedő, szolgáltató, gondnok stb. Aki mindezekben nem kí
ván részt vállalni, mert nincs rászorulva, az vagy rossz helyre jött, vagy a ma
ga módján élvezheti városunk kultúráját, programjait stb., és eltűri, sőt jó 
szemmel van az idelátogató visszatérő vendégeink iránt. De nem közömbös a 
városunkhoz befolyó építményadó, kur
taxa sem, kiegészítve a szűkös normatív 
támogatást.

Városunkban is funkcionál a 14 tagú 
képviselő-testület. Úgy gondolom és tu
dom, hogy a testület mindenkor a város je 
lenét és jövőjét van hivatva szolgálni, nem 
holmi egyéni érdekek érdekében cselek
szik. Biztos vagyok benne, hogy azt te
szik, amit a szebb jövőnk érdekében tenni 
kell.

Olyan kellemes hajnaltájt félálomban 
hallani egy-egy kakaskukorékolást, gerle- 
turbékolást, rigók énekét, de félő, hogy maholnap ezeket is el kell majd némí
tani, ha így folytatjuk.

Végezetül hadd jegyezzem meg, hogy 1944-ben, amikor a reptér épülő
ben volt, nem csak zsidók, ruszinok dolgoztak ott munkaszolgálatosként, ha
nem mi, az akkor végzős diákok hazafias önkéntességből ugyanúgy toltuk a 
talicskát, építve a reményteli jövőt. Reméltük -  ha majd egyszer vége lesz a 
háborúnak -  ez a Balatonnak, főleg Balatonalmádinak áldás lesz minél több 
és igényesebb vendég fogadására. Szeretném remélni és megélni, hogy így 
lesz, és nem lesz erőnk, avagy akaratunk elégséges ahhoz, hogy ellene te
gyünk.

Miről is van szó? Nyaranként turistákat szállító gépek fognak nappal le
szállni és felszállni. Sajnos a másik nyerő létesítést -  vitorlás kikötőre gondo
lok -  elpolitizáltuk. Fehér sport, úri sport nem kell. Jobban gondolkodtak 
Kenesén, Fűzfőn, Alsóörsön stb.

A jövőképem talán az lenne (mivelhogy én a repülést nem tartom megalo
mániának, hanem Almádi szerencséjének): városunk az egyetlen helység a 
Balatonnál, amelynek szinte saját reptere van. A szomszédos országokból 
„töltsön egy kellemes hétvégét a Balatonnál” jelszóval érkezhetnének az igé
nyesebb vendégeink ide, onnan busszal vagy bérelt gépkocsival a Balatonhoz, 
hozzánk. Műsoron fürdés, pincelátogatás, halászlé, babgulyás, disznótoros ét
kek, hajókirándulás borkínálattal stb. Továbbgondolván, mi ugyanúgy utaz
hatnánk a közeli szomszédvárosokba, akár belföldre is. Autónk ott marad, dél
után jöhetünk haza, avagy busszal, mint ahogy mostanság kapunk hasonló 
egynapos buszos kirándulásokra meghívásokat. Kitörési pont, kár lenne nem 
sürgetően támogatni.

Ez nem pártkérdés. Csupán egy párt jöhet számításba, úgy hívják, hogy Al
mádiért.

Majbó Gábor 
tiszteletbeli alpolgármester

Kereskedelmi repülőtér 
Balatonalmádi közelében?

Közismert, hogy Veszprém és Szentkirályszabadja önkormányzata eladja 
az egykori katonai repülőtér területét egy befektetőnek, aki polgári, nyilvános 
kereskedelmi repülőteret kíván engedélyeztetni és működtetni ott a jövőben. 
Lássuk, milyen hatást gyakorol Balatonalmádira egy ilyen repülőtér, amely
nek működési körülményeit ugyan pontosan még nem ismerjük, de az eddigi 
nyilatkozatok alapján meg tudjuk becsülni.

Leszállópálya lesz felettünk?
A repülőtér észak-déli irányú kifutópályája 2 km hosszú, és 60 m széles. 

Egy ekkora pályára Boeing 737-es gépek, vagy Airbus-320-as gépek is le tud
nak majd szállni. A repülés legveszélyesebb művelete a leszállás, amit opti
málisan széllel szemben hajtanak végre. Az uralkodó szélirány ebben a tér
ségben északi, ezért a gépeknek alaphelyzetben a Balaton felől kellene leszáll
niuk egy 3,0-3,5 fokos ereszkedésű siklópályán, a kifutópálya képzeletben 
meghosszabbított vonalán. Ez a képzeletbeli vonal a káptalanfüredi strandon 
éri el a Balatont, és Siófoknál éri el a túlpartot. A leszálló gépek Siófoknál kb. 
1000 m magasságban, a káptalanfüredi strand felett 450-550 m magasságban, 
a Pinkóczi Csárda környékén pedig már csak 300 m magasságban repülnének
- ha szigorúan betartják a szabályokat (ha nem, akkor alacsonyabban)! A le
szálló gépek várható útvonala, átlagos magassága és a zajhatással várhatóan 
érintett sáv a mellékelt térképen látható.

Zaj
A repülőgépek egyik legfontosabb környezetkárosító hatása a zaj. Balatonal

mádi teljes területe üdülőövezet, ahol nappal 45, éjszaka 35 decibel átlagos zaj
terhelés engedhető meg. A leszálló gépek miatt a leszállópálya meghatározott 
környezetében ennél bizonyosan nagyobb lesz a zaj. A repülőtér leendő üzemel
tetőjének a tervezett forgalom alapján előre ki kell számítania, hogy a zaj milyen

nagy lesz, és mekkora övezetet érint, és a 
számítás eredményét zaj-térképen ábrázol
nia kell, majd be kell majd nyújtani a 
Légiközlekedési Hatósághoz. Már a vevő 
kiválasztásánál szükség lenne ezekre a zaj
térképekre, hogy látni lehessen, mit tervez
nek az egyes lehetséges vevők! 

Idegenforgalom
Balatonalmádi városa az amúgy is 

gyengélkedő idegenforgalomból szerzi a 
működéséhez szükséges bevételek jó ré
szét. Ha leszállópálya lesz felettünk, biz
tosan csökken a város vonzereje, hiszen ki 

jönne repülőtér leszállópályája alá üdülni akkor, amikor mehet a többi balato
ni településre is, amelyek versengve kínálják magukat! Megváltozik az Almá
diról évtizedek alatt kialakult kép, s a viszonylag csendes, nyugodt, természet
közeli üdülőváros helyett házak felett alacsonyan elhúzó, esetleg 80-100 ton
nás repülőgép jut az emberek eszébe Balatonalmádiról. Ennek a megváltozó 
városképnek hosszú távú, igen súlyos gazdasági kihatásai lehetnek.

Ingatlanok értékcsökkenése
Ingatlanszakértők becslése szerint a leszállópályák alatt fekvő ingatlanok 

értéke átlagosan 25%-kal csökken. De nemcsak a zajhatásban érintett ingatla
nok értéke fog várhatóan csökkenni, hanem a többi ingatlané is, hiszen az 
egész településre rányomja majd bélyegét a felette áthaladó légiforgalom.

Előnyök?
Nyilván vannak előnyei egy kereskedelmi repülőtérnek, ám ezek az elő

nyök túlnyomórészt máshol jelentkeznek, s az előnyökért nekünk kellene igen 
drága árat fizetnünk: életünk megváltozását, életminőségünk jelentős romlá
sát. Ezt az árat senki nem kérheti tőlünk, s nem is akarjuk azt megfizetni!

Mit tehetünk?
Ezek a ránk nézve káros hatások akkor következnek be, ha a meghirdetett 

területet Balatonalmádi érdekeinek figyelmen kívül hagyásával adják el, s en
nek eredményeként kereskedelmi repülőtér leszállópályája lesz a fejünk felett. 
Mivel egy ilyen döntés hosszú évtizedekre meghatározza városunk jövőjét, a 
képviselő-testületnek -  véleményem szerint - határozottan arra kell törekednie, 
hogy olyan polgári, kereskedelmi repülőtér létesüljön Szentkirályszabadján, 
ahol úgy határozzák meg a fel- és leszállási irányokat, hogy Balatonalmádi fe
lett nem manővereznek sem a felszálló, sem pedig a leszálló gépek! Ehhez a 
képviselőtestület szívós, kitartó munkájára, és hozzá erős lakossági támogatás
ra van szükség. Remélem, mindkettő meglesz, mert az idő sürget!

Bálint Sándor
az önkormányzat gazdasági bizottságának elnöke

Utóirat
Írásom leadása után, június 29-én a képviselőtestület határozatot hozott arról, hogy nem tudja elfogadni a tervezett szentkirályszabadjai kereskedelmi 

repülőtér olyan működtetését, amely azzal járna, hogy a gépek le- és felszállása Balatonalmádi felett történne. A területet értékesítő önkormányzatokat 
pedig arra szólítja fel a testület, hogy a potenciális vevőktől -  a pályázat részeként -  kérjék be a zajtérképeket, s azokat véleményezésre küldjék meg

balatonalmádi önkormányzatának. B.S.



Köszönetnyilvánítás
A Nők a Balatonért Egyesület köszönetét fejezi ki a Mandula utca lakóinak, 

hogy az utcájukba szánt, általunk 50 ezer forint értékben vásárolt fákat és cser
jéket a fakereskedésből elszállították, és az önkormányzat által engedélyezett 
területre kihelyezték, gondjaikba vették. Igaz, jobban örültünk volna, ha a ter
veikről értesítenek bennünket, és hozzájárulhattunk volna az elszállításhoz, 
vagy legalábbis tudnánk, hogy azt kinek köszönhetően bonyolították le. Sok 
örömet kívánunk, bízva a gondoskodó kezek későbbi munkájában is.

A Föld Napja alkalmával ismét felvettük a kapcsolatot Boros László 
képviselővel, és újabb beültethető területet találva, a felújítás alatt lévő 
kiskápolna területi rendezésében ugyanilyen összegben kívánunk növényzetet 
vásárolni, és a park padjait biztosítani.

Köszönjük, nagy öröm részt venni városunk szépítésében!
Tisztelettel:

Szokola Julianna, Nők a Balatonért Egyesület

Az „Almádiért” Közalapítvány és a Pannónia Kulturális Központ 
a strandon működő vállalkozások támogatásával

2006. július 19-én 
a Balatonalmádi Wesselényi strandon

délutáni szórakoztató programot szervez

15.00 Játszóház: gyöngyfűzés, vesszőfonás, agyagozás, 
papírhajtogatás, nemezelés, szövés, testfestés

17.00 „Na, mi van egerek?” -  állati gyerek-show
A DAL-MA Művészeti Egyesület gyermektársulatának 
zenés, énekes-táncos, jelmezes színpadi show-műsora

18.00 ”Mutass jó példát! Balaton Maraton 2006” -  
Fussuk körbe együtt a Balatont!

A programokon az érdeklődők a strandbelépő megváltása esetén 
vehetnek részt, külön részvételi díj nincs.

Mindenkit szeretettel várunk!

BALATONALMÁDI 
PANNÓNIA KULTURÁLIS 
KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 

JÚLIUSI ÉS AUGUSZTUS ELEJI 
KÍNÁLATA

Július 14., péntek 18 óra - Rádiótörténeti kiállítás. Helyszín: Pannónia olvasóterme
Július 14., péntek 20  óra - Régi Zene Koncertek. „A barokk Európában” -T r ió  J.-M. Leclair. 

Helyszín: Vörösberényi Katolikus Templom
Július 15., szombat 19 órától - Hangulatemelő koncertek. Bemutatkozási lehetőség amatőr 

ifjúsági zenekaroknak. Helyszín: Városház tér - szabadtéri színpad.
Július 21., péntek 20  óra - Régi Zene Koncertek. „Stílusok harmóniája” -  Tonus Novus 

vonósnégyes. Helyszín: Vörösberényi Katolikus Templom.
Július 21., péntek 15 órától - Jazz est. Helyszín: Városház tér - szabadtéri színpad.
Világzene Hétvégéje - Július 22., szombat 21 ó ra - Shannon.hu - Július 23., vasárnap 21 
óra -  Besh O Drom. Helyszín: Városház tér -  szabadtéri szípad

Július 27., csütörtök - Mágnás Miska (Pannon Várszínház). Helyszín: Vörösberény, Magtár. 
(Belépőjegyes rendezvény!)

Július 28., péntek 20  óra - Régi Zene Koncertek. Mozart-Schubert est -  Tokyo-Budapest 
Ensemble. Helyszín: Vörösberényi Katolikus Templom.

Július 26-30., szerda-vasárnap. HOSSZÚTÁVÚSZÚ EB -  szabadvízi versenyek.
Helyszín: Balatonalmádi (Móló és Yacht Klub).
Július 28-30., péntek-vasárnap. ALMÁDI NAPOK -  UtcaFesztivál. Helyszín: Móló és Öregpark.
Július 29., szombat 20  óra - Együtt Európában. Helyszín: Városház tér - szabadtéri színpad.
Július 31., hétfő 16 órától - Reggae Rodeo 2006. Helyszín: Városház tér - szabadtéri színpad.
Július 31., hétfő 2 0  óra - Vigh Andrea hárfaestje. Helyszín: Vörösberényi Katolikus Templom.
Augusztus 4., péntek 20  óra - Régi Zene Koncertek. „A lantcsembaló újjáéled” Borsányi 

Márton -  csembaló. Helyszín: Vörösberényi Katolikus Templom.
Augusztus 4., péntek 18. 30 órától Amatőr Rock Zenekarok Találkozója. Helyszín: Városház 

tér-szabadtéri színpad.
Augusztus 5., szombat 15 óra - Balatoni Lakodalmas. Helyszín: Sportpálya -  Számfira R.l.
Augusztus 6., vasárnap 18.30 óra - Almádi Séták. A séta a Pannónia elől indul!
Augusztus 6., vasárnap 19 óra - Mester Sándor gitáros estje. Helyszín: Pannónia előtti 

platánsor.
Augusztus 11., péntek 2 0  óra - Régi Zene Koncertek. „Szép dicséretek” Balassi, Esterházy, 

Rákóczi istenes énekei a Vagantes együttes előadásában. Helyszín: Vörösberényi Katolikus 
Templom.

A Pannónia kiállításaihoz tárlatvezetés Fábián Lászlóval - minden hét csütörtökén 18 órától.

„Intézzük, nem bonyolítjuk!”
Folyószámla vezetés 

Posta Folyószámla
A Posta Folyószámla egy klasszikus bankszámla, melyhez az ország legszélesebb hálózata párosul, hiszen bármelyik 
postahelyen megnyithatja és teljes körű pénzügyi megbízásokat adhat. Posta Kártyájával - a hagyományos bankkártya 
szolgáltatásain túlmenően - Ön készpénz nélkül, kedvezményes díjjal adhatja fel csekkjeit.
Vásároljon Posta Kártyájával és nyerje meg a fődíjat, egy 500.000 Ft értékű utazást, ahova csak szeretné!*

Megtakarítások 
Posta Pénzpiaci Alap
A Posta Pénzpiaci Alap célja, hogy ügyfelei számára folyamatos 
árfolyamnövekedéssel, biztonságos, de egyúttal könnyen kezelhető 
és hozzáférhető megtakarítási formát nyújtson. A Posta Pénzpiaci 
Alap ideális megoldást kínál Önnek megtakarításai elhelyezésére.

Posta Ingatlan Alap
A Posta Ingatlan Alap célja, hogy azon ügyfeleink számára is 
elérhetővé tegyük az ingatlanpiaci befektetést, akik ingatlanpiaci 
szakértelem, megfelelő tőke, vagy idő hiányában nem tudnak 
közvetlen ingatlanbefektetésekkel foglalkozni.

A Posta banki szolgáltatások két legújabb terméke a Posta Gyarapodó Betét és a Posta Megújuló Betét. Bevezetésükkel két új megtakarítási 
lehetőséget kínálunk azon ügyfeleinknek, akik pénzüket biztonságosan, saját igényükhöz illeszkedően kívánják elhelyezni, folyószámlanyitás nélkül.

Posta Gyarapodó Betét
- azoknak, akik hosszabb időre, fix kamattal kívánják lekötni pénzüket

Posta Megújuló Betét
-  azoknak, akik számára a kényelem az elsődleges

Személyi hitel 

Posta Személyi Kölcsön
Miért előnyös Önnek?
-  Tetszőleges célra felhasználható.
-  100 ezer Ft-tól 5 M Ft-ig igényelhető.
-  Választhat a forint alapú hitel kiszámíthatóbb törlesztő részlete

vagy a deviza alapú hitelek (euró, svájci frank) kedvezőbb kamatkondíciói között
-  Kedvező feltételekkel vehető igénybe.
-  Egyszerűen lebonyolítható.

Postánkon a teljes nyitvatartási idő alatt (szombaton is), kultúrált környezetben várjuk Ügyfeleinket. 
Balatonalmádi 1 sz. Posta, Balatonalmádi, Petőfi u 19

*További részletek az „Utazzon Posta Kártyájával!” nyereményjáték Játékszabályzatában.



Az Ádám-játék 
Káptalanfüreden

Augusztus 4-5-6-án a káptalanfüredi Angyalos Boldogasszony kápolnánál 
este fél kilenckor az Ádám-játék című előadást tekinthetik meg az érdeklődők. 
Színházi előadást szeretnénk létrehozni a kápolna szabadtéri miséző részénél. 
Természetesen nem csak a templomba járókat várjuk, hiszen a vallási élmény 
mellett szeretnénk a közönséget színházi élményhez is juttatni. A várhatóan 
45-50 perces előadásban almádi, vagy Almádihoz kötődő emberek vesznek 
részt, mint játékosok-színészek.

A rendezvényt hangverseny kíséri, mely vasárnap délelőtt a mise után lesz, 
ezt a keresztény bálon már néhányak által megismert Peregrinus Együttes ad
ja, a műsorban középkori egyházzenei művek szerepelnek majd.

Szeretnénk a hely igényeinek megfelelő műszaki hátteret megteremteni a 
helyszínen, hogy méltó módon adhassuk elő a majd’ ezer éves színművet. Eh
hez kérjük a kedves olvasók segítségét, hiszen sok megoldandó feladat vár 
ránk, szervezőkre a hátralévő kb. 6 hétben. Ezek egy része anyagi természe
tű, más része gyakorlati tennivaló. Segíthetnek pénzbeli vagy egyéb felaján
lásaikkal. Bár az önkormányzat oktatási és kulturális bizottságának köszön
hetően a költségek jó részét fedezni tudjuk, van még számos megoldandó fel
adat. Másik lehetőség a segítségnyújtásra a támogatói jegy vásárlása. Kérjük, 
aki tud, segítsen.

Végül: remélem sikerül újabb hagyományt teremteni Almádiban, s a káp
talanfüredi városrészt is bekapcsolni a helyi eseményekbe.

Az előadásra és a hangversenyre a belépés ingyenes, mindenkit nagy szere
tettel várunk. De az ülőhelyek számának korlátozottsága miatt, kérjük, ha biz
tosan tudják, hogy részt szeretnének venni programjainkon, foglaljanak helyet 
telefonon (06-20-203-61-35) vagy Interneten, a www.kissgyorgy.hu oldalon.

Kiss György

10 éve történt

Emlékezés Csoma atyára
Június végén a katolikus egyházközség Szabó János atyát köszöntötte, 

hiszen 10. esztendeje látja el önállóan a plébánosi feladatokat városunkban, 
ami - mint tudjuk -  nem kis feladat. Ezen alkalommal azonban eszünkbe jut 
Csoma János atya, aki mostani János atyánk elődje és felnevelője volt.

Egy 10 évvel ezelőtti forró nyári napon Balatonalmádi második plébánosa
-  Csoma János - máig tisztázatlan körülmények között életét vesztette. A 
plébánia közössége rá is emlékezik, amikor minden évben, nyár végén a par
tra levonulva a Balaton áldozataiért imádkozik, és virágokat szór a vízbe. 
Hiszen Csoma János atya feltehetőleg úszás közben kapott szívinfarktust.

De nemcsak a Balaton áldozata volt ő, hanem mondhatjuk, hogy, mint a Jó 
Pásztor, életét adta bárányaiért. Hiszen János atya erőn felül dolgozott nemc
sak itt Almádiban, hanem az egész egyházmegyében.

Celldömölk melletti kis faluból jött közénk, 1987-ben nevezte ki plébános
nak az akkori püspök, Szendi József. Csoma János Atya hihetetlen erővel, 
lendülettel állt neki a munkának itt Almádiban, és néhány év alatt virágzó 
közösséget épített fel. Intelligens, karizmatikus és legfőképpen hiteles szemé
lye sokakat vezetett el Jézushoz. 1-2 év alatt az üresen álló templomot gyer
mekek, fiatalok töltötték meg, akiket vonzott vidám, lendületes stílusa, von
zottak tartalmas hittanórái, gitárral kísért énekei. A felnőtteket, szülőket pedig 
remek homíliái hívták a templomba vasárnapról vasárnapra. Tömegesen 
készített fel gyermekeket, fiatalokat keresztelésre, első áldozásra, bér
málkozásra. Olyanokat is, akik korábban semmilyen kapcsolatban nem álltak 
a hittel. Eredményes magvetőnek bizonyult, hiszen az általa felnevelt 
nemzedékek megmaradtak az úton, amit általa ismertek meg.

De nemcsak a lelkeket építette, hanem a plébániát is, felújításokat kezdett 
a templomban, plébánián, szolgálati lakást épített a templom mellé. És nem
csak itt Almádiban, „kicsiben” építkezett. A rendszerváltozás éveiben érseki 
helynökként, az egyházmegye gazdasági vezetőjeként az egyházi vagyon vis
szaigénylésének az irányítója volt. Mondhatjuk, hogy a püspök jobb kezeként 
ő alakította ki az egyházmegyében található egyházi intézmények jó részét. 
De sokszor országos feladatok megoldását is rábízták.

Ezt a rengeteg munkát, mely két embernek is sok lett volna, nem lehetett 
hosszú időn át végezni. János atya két végén égette a gyertyát, ezért kellett 
tőle idő előtt búcsút vennünk. De hiszem, hogy a lelkekért, kiket az Úrhoz 
vezetett, elnyerte már a jutalmát. És csak imádkozni tudok: Uram, adj nekünk, 
jó papokat, ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk, hanem olyanokat, mint 
Csoma János atya volt.

Szabó Kalliopé

Az almádi plébánia 

kárpátaljai zarándoklata
János atya vezetésével Kárpátaljára indult zarándoklat. Pestiek vagyunk, de 

Almádiban nyaralunk és az almádi közösségbe járunk. Ez a harmadik zarán
doklat, amelyen részt vettünk. Nagy várakozással, május 29-én indultunk 
Kárpátaljára, utunknak nemzeti zarándoklat jellege is volt.

Az első szentmisét Máriabesenyőn tartotta János atya. A határon viszony
lag gyorsan átjutottunk, majd tettünk egy rövid látogatást Beregszászon, ahol 
a múzeumot néztük meg, végül este megérkeztünk Bene faluba (amelynek 95 
%-a magyar), a helyiek kedvesen fogadtak. Családoknál voltunk elszállásol
va. Este a helyi kultúrházban a színjátszó kör és tánccsoport kedves előadás
sal fogadott.

Második nap a Vereckei-hágóra mentünk, ami talán utunk csúcspontjának 
nevezhető. A Hágó tetején János atyánk szentmisét mutatott be, majd egy 
Almádiból hozott követ helyezett el a félig kész emlékművön. Megható volt 
a Magyar Himnusz alatt körülnézni, a Kárpátok szép vonulatait szemlélni.

Régi magyar városokat láttunk, mint Munkács és vára, Ungvár, 
belvárosában a skanzent és Közép-Európa legrégebbi ortodox templomát, 
ahová ritkán engednek be külföldieket, de látva a zarándokcsoportot és hall
va a rózsafüzér imádságot, bebocsátást nyertünk ide is. Esti mise a nagyszőlősi 
ferences templomban volt, ahol Márió atya szívesen fogadott. Egy másik 
napon Nagyorosziban mutatott be szentmisét János atya, és az itthoni 
adományokból gyűjtött négy miseruhát ajándékozta a plébániának. János atya 
szentbeszédében utalt december 5-éré, amikor az anyaország elutasította a 
határon túli magyarok kettős állampolgárságát. A mise végén beszélgettünk 
a helyiekkel, akik könnyes szemmel fogadták ajándékunkat.

Utolsó előtti nap gyönyörű kirándulást tettünk a Szinevéri-tóhoz, útközben 
Huszt várának romjai mellett haladtunk el. A tó a Kárpátok láncai között 
helyezkedik el, 1000 méter magasan, hegyi patak több 10000 évvel ezelőtti 
elzáródása hozta létre. Az erdélyi Szent Anna tóhoz hasonló. Utolsó nap 
Csetfalván megnéztünk egy több száz éves református templomot, majd a mel
lette épült modem katolikus fatemplomban misén vettünk részt. Hazafelé 
Beregszászon megálltunk egy kis városnézésre.

Sajnos a túránk alatt az időjárás nem kedvezett, de a két szabadtéri ren
dezvénynél kisütött a nap.

Dabasi család

Felhívás

Almádi 1956-ban - régi 
fényképeket keresünk

Almádi 1944-1956 közti jeles eseményeit, az almádi emberek küzdelmeit s 
mindennapjait megörökítő érdekes, kifejező régi fényképeket keresünk! A fel
hívásra az ad alkalmat, hogy idén ünnepeljük az 1956-os forradalom és 
szabadságharc ötvenedik évfordulóját. A város emlékkiállítást tervez a 
Pannóniában, az Új Almádi Újság pedig (képekkel szemléltetett) külön 
összeállítással készül részt venni a méltó megemlékezésben.

Várjuk a közösség számára is fontos, érdekes fényképeket, esetleg írásos 
emlékeket (például háborús katonai behívót, tábori levelezőlapot, beszolgál
tatással összefüggő iratot, az 1956. októberi-novemberi napokban, illetve 
napokról készült följegyzéseket), amelyeket az említett módon használunk 
föl. A családi fényképalbumokban tán még meglévő fénykép-fölvételeket s 
egyéb kordokumentumokat a városi könyvtár gyűjti. A képeket és írásos 
emlékanyagot a fölhasználást követően a könyvtár a tulajdonosoknak -  igény 
szerint -  visszaszolgáltatja.

http://www.kissgyorgy.hu


Lázár Ervin

A kislány, aki mindenkit szeretett
Egyszer mindenki eltéved. Így esett a kis 

Brunellával is. Eltévedt. Reggel elindult hazulról, a 
kert alatt egy kicsit nézte magát a patakban, fésül
ködött.

- Szép fekete hajam van - mondta a pataknak, és 
mosolygott örömében, hogy szép fekete haja van.

- Bizony szép - mondta a patak.
- És a szemem is nagyon szép - folytatta Brunella.
Mi tagadás, a szeme is szép volt. A patak bóloga

tott. Most már nem olyan nagy lelkesedéssel, de bó
logatott, mert Brunella igazán szép kislány volt, s 
olyan kedvesen tudott mosolyogni, hogy nem lehe
tett rá haragudni. A patak nagyon szerette volna, ha 
Brunella valami olyasfélét mond, hogy: „Jaj, de 
gyönyörű kristálytiszta vagy, te patak!“ vagy: 
„Olyan szépen muzsikálsz, ilyen szépen senki sem 
tud muzsikálni!“ De Brunella nem mondott ilyesfé
lét. Esze ágában se volt. Azt mondta:

- Ha behunyom a szemem, nem látlak.
Mikor Brunella szépen megfésülködött, elhatá

rozta, elindul az erdő felé. Otthon ugyan mondták 
neki, hogy csak a patakig szabad mennie, mert az 
erdőben eltévedhet, és ott veszélyek leselkednek rá. 
„Ugyan -  gondolta Brunella -, miféle veszélyek? 
Engem szeretnek a fák, a füvek, az őzikék. De az er
dőben kígyók is vannak“ - jutott eszébe. Öntudato
san fölvetette a fejét, fekete haj fonatában meglib
bent a széles piros szalag.

- Engem a kígyók is szeretnek - mondta. Most 
szépen megfésülködtem, elmegyek, megmutatom 
az erdőnek a hajam - szólt a patakhoz.

- Csak ne menj messze. Bajod eshet, az erdőben 
lakik a Tigris, a Medve meg a Pakuk madár.

- Engem szeretnek - toppantott Brunella, és elindult.
A patak nem szólt semmit. Akkor sem, mikor kis

vártatva Brunella megfordult, és azt mondta:
- És én is szeretem őket.
Sohasem látott még Tigrist, Medvét meg Pakuk 

madarat.
Aztán, mondom, eltévedt.
De nem félt.
- Ugye, szerettek engem? - kérdezte a fákat.
- Szép kislány vagy - mondták a fák. Azon a dom

bon, ahol a hét hársfa állt, találkozott a Tigrissel.
- Hrrr - morgott a Tigris hogy merészelsz!
- Jaj, de szép hangod van! - mondta Brunella, és 

közelebb lépett. - Nem morognál még egyet?
A Tigris meglepetésében teljesítette a kérést.
- Hrrr - morgott még egyszer, de most már sok

kal szelídebben.
Aztán észbe kapott, igyekezett borzasztó pofát 

vágni: még ez a kis mitugrász lányka akar vele ku
koricázni?!

- És az arcod is olyan kedves - mondta erre 
Brunella. - Megsimogathatom?

A Tigris tekergette a nyakát. „Még hogy kedves 
az arcom -  Gyorsan belenézett egy tócsába. - Igaz 
is, elég kedves arcom van.“ -  állapította meg elége
detten, és mosolyogni próbált. Az állkapcsa csikor
gott, mert a Tigris hét éve mosolygott utoljára.

- Kedves kislány vagy - mondta -, megsimogat
hatsz.

Brunella megsimogatta a Tigrist, és azt mondta:
- Örülök, hogy találkoztam veled. Szeretlek, Tigris.
A Tigris boldog lett, ugrált és bukfencezett. Ami

kor kiugrálta magát, csodálkozva Brunellára nézett.
- Mit keresel itt, kislány?
- Eltévedtem - mondta magabiztosan Brunella -, a 

patak partján lakom, abban a piros cserepes házban.
- Tudom - mondta a Tigris -, pattanj a hátamra, 

egy darabig elviszlek.
Brunella a Tigris hátára ült. Csodálatos volt szá

guldani.
Egy ligetnél megálltak.
- Tovább nem mehetek - mondta a Tigris -, erre 

menj, egyenesen. Hazatalálsz.
Brunella elindult, amerre a Tigris mondta, és dú

dolgatott. Egyszer csak lát ám egy barna foltot. 
Nicsak - gondolta -, talán a Medve, és megindult fe
léje. Tényleg a Medve volt. Már régóta figyelte a

kislányt, csodálkozott, milyen bátran sétál a sötét 
erdőben. Tetszett neki, elhatározta hát, hogy nem 
bántja. De találkozni nem akart vele; minek min
denkinek megtudni, hogy ő itt lakik a Holdfényes 
Barlangban.

De Brunella akkor már csak pár lépésre volt. A Med
ve nem akart bonyodalmat, gondolta, inkább elfut.

- Ne szaladj el! - kiáltott utána Brunella. Úgy sze
retnék beszélgetni veled.

„Most már mindegy“ - gondolta a Medve, és megállt.
- Ne gyere közelebb, mert megeszlek! - kiabált a 

kislányra.
- Jaj, de vicces vagy! - nevetett Brunella. Miért 

ijesztgetsz?
A Medve elcsodálkozott.
- Hogy mersz így beszélni velem?
- Ó, hát mert szeretlek! - nevetett a kislány, és ke

zet nyújtott a Medvének.
A Medve vigyázott, nehogy nagyon megszorítsa 

a kezét.
- És miért szeretsz?
- Csak - mondta Brunella -, mutasd a hátad, úgy 

látom, a hátad sötétbarna.
- Igen - mondta a Medve, és mutatta a hátát. Jó

kedvű lett. Igazán jó érzés, ha egy szép kislány sze
reti az embert. Azaz hogy szereti a medvét.

Brunella elmondta, hogy eltévedt, és hogy a Tig
rissel találkozott.

- Nem bántott? - csodálkozott a Medve.
- Ó - nevetett Brunella -, hogy bántott volna, ami

kor olyan kedves Tigris! A hátán hozott a ligetig, 
hogy hamarabb hazaérjék.

- Ha akarod - mondta a Medve -, én is elvihetlek 
egy darabig a hátamon.

- Az jó lenne - felelte a kislány -, csak tudod, 
olyan éhes vagyok.

- A mézet szereted? - kérdezte a Medve.
- Nagyon. Mézet adjál - mondta Brunella. A Med

ve kézen fogva vezette a kislányt a barlangjába. 
Csodálatos barlang volt, zegzugos nagy termekkel.

- Ugye. szép? - dicsekedett a Medve. - Rajtad kí
vül még senki sem látta.

- Gyönyörű! - ámuldozott Brunella, és boldog 
volt, hogy szeretik egymást a Medvével.

Ennél jobb méz nincs a világon, a Medve biztat
ta Brunellát, egyék még. Nem nagyon kérette ma
gát, a hasát degeszre tömte.

- Nem kellett volna annyit ennem. Most biztos ne
héz vagyok - mondta, amikor a Medve hazafelé vit
te a hátán.

A Medve mosolygott. „Micsoda kedves kislány - 
gondolta lám, azzal törődik, hogy nekem 
nehezebb”  Pedig hát igazán lepkekönnyű kislány 
volt, a Medvének meg se kottyant, hogy a hátán ül.

- Na, tovább nem mehetek. Innét, ha egyenesen 
arra mégy, hamarosan hazaérsz - mondta a Medve, 
s amikor Brunella már majdnem eltűnt a fák között, 
utána kiabált: - Gyere el máskor is!

- Jó! - kiáltott vissza Brunella.
Ebben a pillanatban a nagy eukaliptuszfán - ép

pen az alól kiáltott vissza Brunella - megszólalt egy 
dörmögő hang:

- Ki merészeli zavarni a nyugalmamat?
- Hát te ki vagy? - kérdezte a kislány, ernyőt csi

nált a szeme fölé, és a fára kémlelt.
- Én a Rettenetes Háromkerekű Pakuk madár va

gyok - dörmögött a hang -, és ha azonnal nem hor
dod el magad, meglegyintelek a szárnyammal.

- Ó, de buta vagy! - mondta csendesen Brunella. - 
Látod, ha kedvesen beszélnél velem, és lejönnél hoz
zám, megszerethetnénk egymást. És akkor sokáig jól 
éreznéd magad, tudnád, hogy valaki szeret.

- Ugyan - mondta a Pakuk madár -, én már há
romszáz éve ülök itt, és még soha senkivel nem sze
rettük meg egymást.

- Talán nem is járt erre senki - mondta Brunella.
- De igenis - mondta a Pakuk madár -, kétszáztíz 

éve egy nyúl és nyolcvan éve egy szénégető. De 
nem szerettük meg egymást. Az igaz, hogy nem is 
vettek észre.

- Na látod - mondta Brunella -, lejöhetnél, úgy
sem láttam még Pakuk madarat.

A Pakuk madár egy darabig mirgett-morgott, az
tán csak lejött. Óriási madár volt, és láb helyett tény
leg három kereket viselt.

- Hát, te elég fura szerzet vagy - nevetett Brunella 
-, de a szíved biztos jó, téged biztos nagyon lehet 
szeretni.

Ezzel megsimogatta a Pakuk madarat. A Pakuk 
madárnak mind a három kereke bizseregni kezdett, 
s arra gondolt, jöhetett volna ez a kislány háromszáz 
évvel korábban is. Akkor talán ő még énekelni is 
megtanult volna, úgy, mint a sárgarigó.

Kérlelte Brunellát, hogy ne menjen még, de erő
sen esteledett, a kislánynak haza kellett indulnia. A 
Rettenetes Háromkerekű Pakuk madár a hátára vet
te, és elrepült vele az erdőszélig.

- Na, innen már látszik a házatok - mondta, és ki
tépett a szárnyából egy tollat. - Ezt őrizd meg. Em
lékül.

Már majdnem a patakhoz ért a kislány, mindjárt 
otthon lesz, gondolta, amikor egy borízű hang recc
sent rá:

- Állj! Hogy mersz a területemen mászkálni?
- Hát te ki vagy? - csodálkozott Brunella, és meg

indult a hang felé.
Egy torzonborz ember állt ott, szakálla az övéig 

ért, puskájával Brunellára célzott.
- Én a vadász vagyok. Ha nem állsz meg, lelőlek.
- Dehogy lősz - nevetett Brunella -, ki hallott már 

olyat, egy kislányt lelőni! Nem is gondolod te ko
molyan, látszik a szemeden, hogy jó ember vagy, és 
én a jó embereket szeretem, meg a jó emberek is 
szeretnek engem.

- Igazán? Látszik a szememen? - kérdezte a va
dász, és leengedte a puskáját.

Brunella rámosolygott, a vadász meg vissza.
- Ne haragudj, hogy ijesztgettelek - mondta a va

dász -, nem tudtam, hogy szeretsz.
- Ó, én mindenkit szeretek - mondta a kislány -, s 

engem is szeret mindenki. A füvek, a fák, a virágok. 
És a Tigris is meg a Medve meg a Rettenetes Há
romkerekű Pakuk madár.

- Az nem lehet igaz - mondta a vadász, és meg
szorította a puskáját. - Nem is láttál még Tigrist, 
Medvét meg Pakuk madarat.

- De igenis láttam - mondta büszkén a kislány -, 
és biztos téged is szeretnének. A Tigris a hátán ho
zott, a Medvénél mézet ettem, és a Pakuk madártól 
ezt a tollat kaptam emlékbe. A Tigris azon a dom
bon lakik, amelyiken a hét hárs áll, a Medve a Hold
fényes Barlangban, a Pakuk madár meg az eukalip
tuszfán.

- Ó! - mondta halkan a vadász, és forgatta a szemét.
- Megsimogatnál? - kérdezte tőle Brunella.
- Persze, persze - sietett a vadász. Megsimogatta 

a kislányt. -  És most már siess, mert esteledik.
Elváltak. A kislány a patakhoz ért.
- Szervusz, patak - mondta -, látod, semmi bajom 

se lett. Mindenkit szeretek, és engem is szeret min
denki.

Ekkor egy lövés dördült.
- A Tigris - mondta a patak.
Brunella földbe gyökerezett lábbal állt. Megszó

lalni sem tudott. Eldördült a második lövés.
- A Medve - mondta a patak.
- Jaj, ne, nem akarom! - kiabált a kislány, de ak

kor már hozta a szél a harmadik dörrenést.
- A Rettenetes Háromkerekű Pakuk madár - 

mondta a patak.
A kislány térdre esett, keservesen sírt, könnyei a 

patakba hullottak. A víz zavaros lett a könnyeitől.
- Most már sohasem láthatod magad bennem - 

mondta szomorúan a patak -, csak talán akkor, ha 
behunyod a szemed.

(Lázár Ervin Kossuth- és Pri ma Primissima-díjas 
író, feleségével, Vathy Zsuzsa József Attila-díjas 
íróval együtt az idei Hattyú bál fővédnöke volt; vá
rosunkban nyaralótulajdonosok.)



Nyári mulatságok
Felvételeink - amelyeket Fazekas Ferenc, Szentesi István és Szögedi Miklós készített - a juniálison, a lovaskavalkádon, 

a kovácstalálkozón és a Péter-Pál napi mulatságon készültek. (Kivéve a középen látható „hordós“ kép, amely 

a Baross utcai avatást örökíti meg, s mely Silló Piroska fénykép-felvétele.)





Az emlékek hullámtengerén
- Veszeli-kiállítás Füreden -

Talán a líra szép szavával szólhatunk leginkább ar
ról a szárnyalásról, mellyel a legendás reformkort 
idézi Balatonfüred. A jelen gondterhei ellenére is 
elhivatottan keresve örömünket a sokszínű érték- 
teremtéssel. A balatoni város gazdag nyárral vár 
valamennyiőnket. Igazán ráillik a kifejező verssor: 
„friss gyümölccsel és óborral kínál és fénnyé kell 
válnia mindennek a tündöklő Nap csodáinál.”

Ezt a hangulatot festi-fokozza bennünk a Kisfa
ludy Galériában rendezett képzőművészeti kiállí
tás, Veszeli Lajos ötvenhat műből álló tárlata. E 
rangos füzérből a balatoni gondolat kifejező vilá
ga tárul elénk.

Friss fény hasít a reggelekbe. Virág- és almail
latot hoz a szellő. Harang kondul a déli verőfény
ben s gurul le a partra. Távol fehér szirmok - vitor
lák a tó tükörén. Nem tudni, mikor legszebb itt a 
látvány. „Már reggel, hogy ébred, beleszövi báját 
a táj köntösébe, hogy ne találd párját. Napsugárral 
bontja később színe árnyát, keverve a kékkel a zöld 
aranysárgát.” Alkonyórán, „midőn a szálló Nap 
halvány sugarakkal elönti, befolyj a, mikor kék vi
zébe belenevet az ég minden csillagfénye.”

Emlékek hullámtengerén él itt az ember. 
Párakék reggelek, fényteli delek, napszikrázó dél
utánok, violás esték. Egybelátjuk itt a földet, vizet 
és eget... Ám a festő a szépség megragadásán túl 
az idill mögé is pillant. Miközben az örök esz
ménnyé nemesült szépségnek áldoz, ostorozó fele
lősséggel szól az ártó rosszról, hibáinkról, közöm
bös mulasztásainkról. Néhai nagy, bölcs kortár
sunk, Illyés Gyula biztatása hangzik ki Veszeli 
kép-vallomásaiból: tárd ki lelked az életnek, láss 
körül, hisz itt sok gyönyörűséget arathat a tekintet. 
Itt, a hűtlen gyors időben e táj embere tekintéllyé 
emelkedett, jellemmé gyökeresedett, ámbár a kor 
elűzte a szeretetet, a részvétet és a lírát. Mégis min
dig kimondta az igazat! Munkájával hatott. Tehát 
ajándékozzuk meg magunkat az ősök erényeivel, 
Így tágul körénk a világ. Helyben helyt állván, mi 
magunk is emelkedünk.

Közös munkálkodásra köteleznek valamennyi
őnket hazánk e tájékán föllelhető páratlan termé
szeti és emberi értékek. Ezt az érvényes mondani
valót fogalmazza meg Veszeli is Balaton-vidé
künk jelenkorának megrajzolásával. Parti mítosz
ról beszél. Minden képében ott fénylik a legenda,

és ott rejtőzik az árnyék... Kimondatlanul is érez
teti velünk: a tó mintha tükörképe lett volna a 
gyakran bús, szenvedélyes föllobbanásaiban is 
megragadó magyar léleknek. A galériában egyene
sen a nyolc és félévtized múltán sem oldódó tria
noni megrázkódtatás szívbemarkoló emlékezetébe 
lépünk. A Trianon utóéletéről írott történeti-irodal

mi könyvillusztráció-sorozat nagy erejű, immár 
közös mementónk.

Veszeli jelképekben gondolkodik. A földről, 
amelyből vétettünk. A tűzből lelkesítő erőt merít. 
A víz számára is a megújulás forrása, miként a lég 
a szárnyalás tág tere. Föld és ég közötti lény a ma
dár, s majdnem mint a szivárvány híd az 
istenekhez...

Gazdag színhatású tábláin a várakozás és a tű
nődés fékezi bennünk mindennapjaink tempóját. 
Nagy méretű, derűs tábláin a vízi világ évszakvál
tozásait örökíti, másutt elvesző távlatokkal húz a tó 
titkos belsejébe. A látomásokat sokszor szinte esz
köztelenül hozza elénk.

Nemegyszer személyes jegyekkel ruházza fel a ta
vat. Majd pedig személyekhez köti a Balaton vagy 
Füred egy-egy szép látképének részletét. Karakter- 
pillanat az is, amiként a partról a „vízbe lép” egy stég. 
Nagy teret szán a horgászstégek alkonyának. Rekvi
emet kiált és tört, öreg deszkákat emel látóterünk kö
zéppontjába, s mindezáltal nemcsak a stégekről, ha
nem már a „megkopott aranyhídról” elmélkedik...

A Balaton kis tó, mégis tenger! Egyik kiemelke
dő, a Rózsaszín hajnal című képében avatottan vall 
erről. A finom bíbor és a kék összetett árnyalatá
nak éteri ötvözetét keverte ki. Köszöntés a füredi 
partokról! Pannónia Veszeli számára is az örök 
fundamentum. Kiállításaival a közelebbi és távo
labbi múltban bejárta már Európát és jeles galéri
áit. Mindenüvé hírül vitte, hogy e tájék nemcsak a 
hazát jelenti számunkra, hanem azt is, aki benne él. 
A szőlész, a halász, a hajós, a tájformáló földmű
ves ezeréves munkája révén nyelvünk európai 
kinccsé, népünk európai nemzetté lett. Méltó pár
huzamban a görög mitológia „meglesésével”, azaz 
Arisztotelész és Platon szirtakijával, más szóval a 
lét kérdéseinek és az emberi igazságosságának 
örökös kutatásával, hirdetésével.

A kiállítást június 10-től július 5-ig látogatta a 
nagyközönség.

Albrecht Sándor

LOVASKAVALKÁD
Egyesületünk az eddigi sikereken felbuzdulva ez évben kétnaposra szervez

te a kavalkádot. Tudtuk, hogy az időjárás-felelős kegyeit nehéz lesz elnyerni, 
de építettünk sátrakat, lovainkat jól megvasaltuk 4 lábra és belevágtunk. Az 
első napon dacoltunk esővel, a jól megépített pályán a gazdafogatok segéd
hajtóik szorgalmas zsák, illetve farakodása közepette bravúros hajtásokat elő
adva szlalomoztak a bóják között. A nap is előjött, mire az elegáns hintók mu
tattak ízelítőt, hogy miként lehet szűk kapuk között elvezetni a négylábúakat 
a nézők őszinte csodálatára. Még egy négyes fogat is bemutatta a magyar haj
tóvirtust a zsűri és a közönség őszinte elismerését elnyerve (külön öröm, hogy 
helyi fogatról van szó a Pinkóczi-csárdából). A vadászhajtás végére és a szín
pompásra tervezett díjátadásra ismét esőisten áztatta Berényt, de sej, ha ez len
ne a legnagyobb bajunk a következő 5 évben...

A második napon ragyogó napsütés, csodálatosan ugró lovak sokasága mu
tatta meg, hogy a magyar valóban lóra termett. Kora délután a Salföld-Major 
csikósai Spanicsek Attila tárogatóművész csodálatos kíséretében olyan miliőt 
teremtettek a réten a szépszámú közönség részére, amit még a fel-feldübörgő 
motorok zaja sem tudott igazán megzavarni. Igazi hagyományaink csodás pil
lanatait mutatták be virtussal, tréfával, magyarsággal.

A magasugrató viadal a Kelet-Balaton kupáért méltó befejezésének bizo
nyult. Városunk olimpikonja, Cseresnyés László, aki ma Szentgálon él, meg
mutatta, hogy mi az igazi tudás. A résztvevő négylábúak közül Lucab volt a 
legalacsonyabb marmagasságú, mégis imponáló biztonsággal repült át egye
düliként a 165 cm-es magasságon.

Akit a négylábúak kevésbé érdekeltek, kedvükre nézhették a magtár mellett 
a tűzi-kovácsok remekeit. Az első közös rendezésű eseményt a magunk részé
ről sikeresnek ítéltük és reménykedünk, hogy ezt a közönség is így értékelte.

Szentesi István 
Vörösberény Lovas Egyesület elnöke

Péter-Pál napi 
vigadalom

A tárgyalkotó népművészet, a népzene, a néptánc és a kapcsolódó művé
szetek hagyományos Balaton parti ünnepét rendezték meg nagy sikerrel a hét
végén városunkban. Az Öregpark adott otthont az idén 4. alkalommal meg
rendezett Péter Pál napi vigadalomnak, melyre több megyéből érkeztek a 
tárgyalkotó kézművesek. Többek között a szőr, a fa, a bőr, a textil vagy a vas 
különféle megmunkálását a közönség nemcsak megtekinthette, de akár ki is 
próbálhatta. A színpadon a helyi iskolások mellett felléptek a város néptánc- 
csoportjai, népdalkörei. A kicsik és nagyok között egyaránt óriási sikert arat
tak a bábelőadások, főként a XIII. Kabóciádé kihelyezett Mirkó királyfi elő
adása. Az estéket megyénk néptáncegyüttesei töltötték meg nótával és kaca
gással, s a műsor után rendezett táncházban szinte az egész közönség együtt 
rúgta a port.

A szombati Szent Iván éji vígságok keretében különböző párok „találtak 
egymásra” és kézenfogva ugrottak keresztül a még parázsló tűzön, ezzel be
biztosítva a jövő évi nászukat. Hogy együtt ülik meg a nászt, vagy külön kü
lön, az majd jövőre kiderül!

A Péter Pál napi vigadalom szervezői a Veszprém Megyei Népművészeti 
Egyesület és Balatonalmádi Város Önkormányzata, de a Pannónia Kulturális 
Központ és Könyvtár, valamint a város segítő polgárai is közreműködtek. A 
város a kiemelt rendezvényeinek sorába emelte a programot és fedezte annak 
költségeit. A szervezők szerint jövőre újra összegyűlnek majd a hagyományo
kat kedvelők az almádi Öregpark hűs árnyat adó fái alatt, és a vigadalom to
vább folytatódik.

Vincze Eszter



FÜLÖP LAJOS KIÁLLÍTÁSA ELÉ
Hovatovább hat éve már, hogy egy kép nem csupán 

meghatározta két kistérség kézfogását és egymásra ta
lálását, hanem a jelenlevő küldöttségek tagjainak jövő
beni elkötelezettségét is. Dr. Kerényi László kezdemé
nyezésére a Kelet-Balatoni Kistérség emblematikus 
akvarelljét vehette át Zoboralja magyarlakta községei
nek küldöttsége és mindegyikük a saját tanácstermének 
díszhelyére helyeztette. Ma is maguk előtt láthatják ki
es környékünket, mint ahogy bennünk is automatikus 
felidéződik egy ottani népdal melódiája, szövege és 
maguk a Csitári hegyek. Így ível át teret és időt, feled
tet Trianont és december 5-ét, valamint emlékeztet a 
térbeli és időbeli művészetek egymáshoz tartozására 
egy lágy kontúrokkal megfestett akvarell: Fülöp Lajos 
képe a Balaton keleti panorámájáról.

Zavarbaejtő ennyi képet egyszerre látni, kétség
beejtő viszont az lenne, ha megpróbálnám mind lát
tatni is. 78 képét egyszerre eddig még otthonában 
vagy nagy közös kiállításon sem láttam, hacsak a Pad
lásgaléria ezredfordulós egyéni kiállítására nem gon
dolunk. Ennyi kép láttán kezd el válogatni az ember, 
mint tót a vadkörtében. Tegnap, amikor a képek még 
„csak keringtek, szálltak a magasba”, kétszer körbe
jártam a két hatalmas termet. Nem lettem okosabb. 
Harmadszorra már tematikusán tekeregtem, azaz év
szakról-évszakra szökelltem, amit a napszakról-nap
szakra való nassolás váltott fel. Lássanak csodát: va
lami régen hallott, kedves, de egyben huncut felvidé
ki népdal kezdett el motoszkálni bennem.

Meleg nyárra készülhetünk, ha már itt a Pannónia 
előcsarnokában több téli képpel fogad a művész. Há
tam mögött az ősz kukkant be a sajkodi öbölbe, és tá
volabb jobbra a télre készülő hajléktalan vackolódik 
a padon. Balra előttem egy szeptemberi este ritmikus 
fasora villan elő emberi alakokkal, mellette Brüsszel
ben átélt estéket sűrít egy képbe, de ott balra távol már 
a régi Amszterdam nyüzsgő délutáni utcaképe kö
szönt ránk. Nagyon bonyolult ritmusképlet alapján ál
lította sorrendbe a képeket Fülöp Lajos, amelyek hol 
népdalokként, hol operettként, vagy jazz-darabok
ként ölelik körül a Balatont és a lágy pannon tájat. A 
festői elrendezés megkomponálásában Lajos olykor 
erős kontrapontozással távolabb szökken a magyar 
tengertől, hogy dél- vagy nyugat-európai nagyváros
ok nyüzsgéséből vágyódjon vissza gyermekkora 
meghitt Bittva-partjára. Ha jól emlékszem, egyik kép
re sem írta rá szülőhelye százszorszép patakjának ne
vét, de a Csend, a Kanális vagy az Estefelé című ké
pek mind-mind azt a kis vizet idézik. Amszterdamból, 
Brüsszelből és Párizsból visszanézve pedig még na
gyobb a nosztalgia.

Nem véletlenül nevezik lexikonok pedagógusnak, 
festőművésznek és novellistának. Talán Batthyány- 
Strattmann László oltárképe Felsőörsön, Kossuth Lajos 
képe Veszprémben, és a készülő IV. Károly király port
réja foglalja szintézisbe ezt a hármasságot. Jelzi egyben 
történelmi tudatosságát, személyes állásfoglalását és el
kötelezettségét is, amikor arcképet fest. Mert nem teszi 
gyakran. Meg kell tehát becsülni portréit, amelyből az 
egyik éppen a főfalon foglal helyet tőlem jobbra. Nem 
tartom azt sem véletlennek, hogy pedagógust ábrázol.

Sokszor és sokan megkérdeztek már, hogy miért 
nem értékelem annyira az absztrakt festményeket, 
mint a csendéleteket, a tájképeket, vagy a figuratív 
emberábrázolásokat. Válaszul, vagy magyarázat gya
nánt jómagam inkább egy állítólagos párizsi esetet 
mesélek el, amikor éjjel betörtek egy ismert absztrakt 
festő műtermébe. A művész szerencsére rajtakapta a 
betörőt, aki tüstént elmenekült. A kiérkező rendőrség 
természetesen pontos leírást kért, de a művész egy 
rögtönzött rajzát nyújtotta át nekik. A rajzból sokszo
rosított körözési parancs alapján a derék francia rend
őrök egy órán belül előállítottak egy zárdafőnöknőt, 
egy pénzügyminisztert, valamint egy mosógépet, de 
az Eiffel-toronyra is erősen gyanakodtak...

Fülöp Lajos barátommal - hála Istennek - ez még 
nem történt meg, és nem is történhetne meg. Nem aka
rok most azon példálózni, hogy annyi kiállítása van, 
hogy képeit alig láthatjuk itthon. Inkább arra gyanak
szom, hogy ha netán vele történne meg az eset, akkor 
igazi művészként az elsősorban az általánost, másod
sorban a pillanat nagyszerűségét, valamint a tájba il
leszkedő embert rögzítené. Ja, és közben zenét hall
gatna... Kapunk-e tehát kulcsot művein keresztül, 
hogy őt magát és üzeneteit megérthessük?

Nem csak gyanítom, de hiszem is, hogy igen. Vér
beli pedagógus lévén folyton fogódzókat ad, általános

eligazítást tart, sőt emberként is közelebb enged ma
gához bennünket. Nem könnyen persze és nem elég 
közel, mert annyi képet rak elénk, hogy győzzük ki
választani a főbb jellemzőket. Éppen ez az utóbbi gaz
dagságból való válogatás jellemez viszont bennünket, 
látogatókat, mert aki csak a tájképeket tekinti meg, az 
olyan meggyőződéssel távozik, hogy lám 
Csesznekről, Szabadiról és Berhidáról is lehet léleg
zetelállító képet alkotni. Persze Párizs kihagyhatat
lan, de ugyan melyik festő merészelt éppen egy épít
kezési helyszínt ecsetvégre kapni a Grand Boulevard 
vagy a Notre Dame helyett?

Az Almádi Part meg a Berényi utca télen, illetve a 
Budatavai Part akár nyáron vagy télen mindig 
emblematikus képet ad, de ugyanezt látni és láttatni 
Bakonyjákón, Paloznakon vagy Hajmáskéren már iga
zi művészet. Van-e tehát bennünk annyi figyelem, 
olyan kitartás és beleérző türelem, hogy akár jobbik 
énünket is elő tudja csalni, miközben műveire rácsodál
kozunk? Vagyunk-e olyan optimisták egy téli kép lát
tán, hogy ‘Közeleg a tavasz’ címet adunk neki, mert mi 
már látjuk, vagy érezzük, hogy tényleg jön? A vicc az 
egészben az, hogy mi esetleg tényleg látjuk, de mással 
már nem tudjuk ugyanezt elhitetni. Mint ahogyan az op
timista annak örül, hogy gyönyörű tájban él, miközben 
a pesszimista attól fél, hogy ez tényleg igaz is lehet.

Kanyarodjak vissza Fülöp Lajos festészetéhez, 
amelyben mesteri módon kezelt magyar ecsete nyo
mán megszólal a másnak esetleg néma táj. A tájjal 
együtt megelevenednek az emberek és ezek az embe
rek egyre inkább előtérbe kerülnek, mint itt a főfalon 
egy pedagógus portré jobbra, vagy a ‘Higgy nekem!’ 
bájos enyelgése balra. Lajos barátom vérbeli pedagó
gus és mint ilyen a plátói szerelemmel is foglalkoznia 
kellett egynémely tanórán... Mindezek után még me
rész képzettársítások következhetnének az absztrakt
ba hajló Őszi fák, a Szimfónia, a Capriccio, illetve az 
Ady ihlette Vörös szekér a tengerben című képek 
elemzése nyomán, ha nem lenne bennem annyi tisz
tesség, hogy hagyjam, inkább Önök sóvárogjanak le 
egy-egy képet ezekről a falakról.

Fülöp Lajos festményei az élet metafizikáját idézik 
elénk, amely egyrészt tükrözi a művész jellemét, más
részt és jobbára talán a miénket is. Bármilyen hihetet
len: mindnyájunkét. Hadd legyen tehát továbbra is 
ilyen megjósolhatatlan, misztikus és színes ez a kale
idoszkóp, mint eddig megszoktuk. Mi az, hogy meg
szoktuk? Mint ahogy várjuk, reméljük és kérjük!

Czuczor Sándor
(Fülöp Lajos tárlata júniusban volt látható a Pan

nóniában.)

Hősök napi megemlékezés
2001-ben törvény született a magyar hősökről való 

megemlékezésről. Városunkban ennek megfelelően 
cselekedett önkormányzatunk. Ezidén a konzervatív 
kör vállalta ismét, hogy május utolsó vasárnapjára 
időzítetten a helyi református templomban Somogyi 
Győző festőművész úr előadásával, majd ezt követő
en a közeli I. világháborús emlékműnél koszorúzás
sal szimbolikusan emlékezzünk a hazáért elesett ma
gyarjainkról.

Mindnyájan tudjuk, hogy a II. világháború utolsó 
szakaszában környékünkön elesett, vagy a helyi hon
védkórházzá alakított Postás üdülőben elhunytak föl
di maradványai a Pinkóczi temető alsó felében kap
tak végső nyughelyet egyszerű fakereszttel jelölve. 
Ugyanide kerültek közös sírba az elesett német kato
nák is. Múltak az évtizedek, a fakeresztek a gazban 
láthatatlanná válva elkorhadtak. Valójában két darab 
megmaradhatott, mert a hozzátartozóik vaskereszttel 
jelölték meg elhunytjaikat. Időközben 1992-ben a ha
zánk területén nyugvó és fellelt német katonák ma
radványait az erre alapított szervezet összegyűjtötte 
és egy helyre helyezte el. Maradtak a korhadt fake
resztek alatt magyarjaink, akikre fél évszázadon át 
nem lett volna senkinek sem előnyös gondot fordíta
ni, hisz a „felszabadítónk” elleni harcban vettek részt 
és haltak meg. Így volt ez hazánk területén szinte min
denhol.

Történt egyszer 2001-ben, képviselőségem idején, 
amikor is akkori polgármesterünk levelet kapott 
Svédországból, egy odakényszerült székely magyar
tól, név szerint Rusz Páltól, melyben sajnálatát fejez
te ki a Pinkóczi temetőben jeltelenné vált sírok rende
zetlenségével kapcsolatban. Megemlítette, hogy Ő 
Édesapjának állított egy vaskeresztet, de a gazban a 
többi megsemmisült. A többiek tiszteletben tartását 
hiányolja, szembeállítva az odahelyezett, tiszteletben 
részesített szovjet emlékművel szemben. A panaszos 
levelet elkértem, kapcsolatba léptem a panaszossal, 
megígérvén, hogy a legrövidebb időn belül pótoljuk 
szégyenteljes mulasztásunkat. Nem az a baj, hogy ott 
áll a szovjet katonáknak állított emlékoszlop -  azt an
nak idején az én képviselői javaslatom alapján állítot
tuk oda -, hanem az, hogy magyarjainkról ezidáig 
nem gondoskodtunk.

A következő évben az ott nyugvó 38 magyarnak el
készült a sírkert, vöröskő emlékművel. A pénzügyi 
kérdést sok forrásból, köztük a képzőművészeti lek
torátustól is megoldottuk. A kivitelezésben barátaim 
segítségét is élvezhettem. Az évenkénti megemléke
zést szolgálta az emlékfutás, amely Pro Patria néven 
került be történelmünkbe. Az I. világháborús emlék
műtől indulva a sírkert széléig, ott szóbeli megemlé
kezés, koszorúzás, illetve ünnepélyes eredményhir
detés következett. Első alkalommal jelen volt a Svéd

országban élő székely magyar barátunk is leányával, 
aki a futásban is részt vett. Így ment ez évenként, de 
sajnos mind kevesebb intenzitással.

Ezidén oda jutottunk, hogy a havi műsorban szere
pel ugyan emlékfutás, de a 24. órában hallottam meg, 
hogy elmarad. Ugyanígy elmaradt az itt nyugvó ma
gyar hősök sírkeresztjénél való megemlékezés is. Lel
kiismereti kérdés volt számunkra, hogy legalább mi, 
akik az emlékművet megalkottuk, helyezzünk el egy 
nemzeti szalaggal díszített koszorút. Sajnálatos, de 
nem igen érthető, ami történt, illetve nem történt. Hisz 
már szabad a magyar hősökről is megemlékeznünk. 
Nekünk itt Almádiban, ahol elsőként állítottunk emlé
ket hőseinknek, ahol meg tudtuk őrizni Trianon emlé
két is. Nem szégyelltünk egy vöröskőből faragott, Kár
pátokkal övezett Magyarországot is kiállítani, érthetet
len és elgondolkoztató. Mindenesetre meg kell, hogy 
írjam svédországi barátomnak, de nagyon szégyenlem 
magam.

Utóiratképpen el kell mondanom, hogy Veszprém
ben a Napló közlése szerint május 27-én kifejezetten 
az I. világháborús hősi halottainkról emlékeztek meg. 
Lehet, hogy ezek szerint én tévedek, mert a II. világ
háború folyamatában magyar hősök nem születtek és 
nem is haltak meg?

Majbó Gábor 
tb. alpolgármester



Süssünk-főzzünk!
-  Öhlmann Ági rovata -

Muszaka (görög étel)
Hozzávalók 4 személyre: fél kg krumpli, fél kg padlizsán, 

fél kg darált hús (ízlés szerint) fél kg paradicsom, 2 fej hagy
ma, 1 dl olaj. Készíthetjük remoskában, akár jénai tálban.

A padlizsánt karikákra szeljük, fél órára besózzuk, majd 
kevés olajon mindkét oldalát átsütjük. A darált húst a meg
dinsztelt hagymára tesszük, sót, borsot, 1 paradicsomot, zú
zott fokhagymát teszünk rá, így dinszteljük puhára. A krump
lit héjában megfőzzük. Az edénybe kevés olajat öntünk. 1 sor 
karikára vágott krumplit terítünk az edénybe. 1 sor padlizsán 
jön rá, majd 1 sor darált hús. Ezt újra ismételjük. Végül be
terítjük a karikára vágott paradicsommal.

Az egészet leöntjük a következővel. 2 dl tejszín, 1 egész 
tojás, só, bors, szerecsendió, 15 dkg reszelt sajt keverékével. 
Sütőben kb. fél óráig sütjük. A sütőedényt fedjük le.

Pehelykönnyű túróspite
Habosra keverünk 4 tojás sárgáját 15 dkg Rámával, majd 

hozzáadunk 3 dkg tejben megfuttatott élesztőt, 30 dkg lisztet 
és alaposan kidolgozzuk. 2 részre osztjuk a rétestészta ke
ménységű tésztát. Az egyiket kinyújtjuk és kibélelünk vele 
egy gáztepsit, amit megkentünk margarinnal. 75 dkg túrót ki
keverünk 25 dkg cukorral, vaníliával, citromhéjjal, mazsolá
val gazdagítjuk, végül óvatosan belekeverjük a tojások ke
ményre vert habját és egy evőkanál lisztet. A tésztával kibé
lelt tepsibe terítjük, és a másik cipót kinyújtva lefedjük vele 
a túrókrémet.

Kb. 1-2 órát pihentetjük. Forró sütőbe toljuk, majd a tüzet 
mérsékeljük, és szép rózsaszínre sütjük. Forrón meghintjük 
vaníliás cukorral. Nagyon finom, könnyű sütemény.

Humorzsák
Egy fiatal nő lakásában csöng a telefon:
-  Jó napot kívánok -  szólal meg egy férfihang - ,  hitelle

hetőségeket szeretnék önnek ajánlani. Van-e szüksége 
jelzálog-hitelre?

-  Nem, köszönöm.
-  És egy olyan hitelre, mellyel az összes adósságát kifizet

heti?
-  Nem, nincs adósságom.
-  Akkor egy hitelre lakásfelújításhoz?
-  Nem, köszönöm, nemrég újítottam fel a lakásomat saját 

pénzemből.
-  Férjet nem keres véletlenül?

*

Pistikét felszólítja a tanárnő:
-  Pistike, mondj egy igekötőt és egy személyes névmást!
-  Ki, én?
-N agyon jó!

*

A székely apa összehívja a három fiát.
-  No, fiaim, hát melliktek dűtötte bele a budit az árokba?
Persze, egyik sem jelentkezik.
- No, akkor mostan elmesélem nektek, hogy George 

Washingtonék is vótak hárman testvérek, osztán eccer az 
apjok megkérdte, hogy mellikük vót, aki a cseresnyefát 
kidűtötte. Hát, George Washington, bizony nem szívessen, de 
jelentkezett, mert hát ő vót. No, ekkor az apja megdicsérte, 
mert hát ugye becsületesen bévallotta, és büszke vót a fiára. 
Úgyhogy mostan újból megkérdem, hogy melliktek dűtötte a 
budit az árokba?

Kisvártatva jelentkezik az egyik gyerek:
- Hát én vótam az, apám!
Kapott is egy akkora nyaklevest, hogy a szeme majd’ 

kiszökött.
-  De apám, hát a George Washingtonék?! Meg a cseres

nyefa?! Nem kend mesélte, hogy amikor jelentkezett, akkor 
az apja dicsérte, mert becsületes vót?!

- Dehogynem! Csakhogy George Washington apja nem ült 
fenn a fán...

Egészségmozaik

Népesedési egyensúlyzavar
1989-ben aláírták az ENSZ Fejlesztési Programját és július 11-ét a népesedés világ- napjá

vá nyilvánították. Célja, hogy felhívja a figyelmet a népességnövekedés méreteire és az ezzel 

járó gondokra.

2001-ben a világ népessége több mint 6 milliárd volt és évente 77 millióval nő. Az ENSZ 

becslései szerint 2050-re nagyjából 8-10 milliárdan élünk majd a Földön. A népesedési világ

nap jó alkalom arra, hogy hangsúlyozzuk a nemek közötti egyenlőség fejlődést szolgáló hatá

sát, és hogy e jognak a tiszteletben tartása nemtől függetlenül mindenki számára előnnyel jár.

A demográfiai egyensúly sajnos nem örök, a népesedés következtében az emberiség száma 

dinamikusan változik. Kissé embertelen, hogy ’ öregedési válság’-nak titulálják, hogy a szüle

ink nemzedéke tovább él, mint a nagyszüleinké. A demográfiai egyensúly felborulása veszé

lyezteti a jóléti ellátás színvonalát és a fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés alapvető 

feltételeit.

Oka azzal is magyarázható, hogy ma az aktív korúak közül is sokan élnek jövedelem nélkül. 

A törekvések ellenére jellemző a hagyományos családi formák és minták átalakulása, a csalá

dok, a házasságok mélyülő válsága. A házasságkötések és a házasságban élők száma is csök

ken a válások miatt, nő a nem házassági kapcsolatban született gyermekek száma. Kitolódott 

az iskoláztatási időszak, és a később megkezdett egzisztenciateremtés eredményeképpen a nők 

idősebb korban szülik meg az első gyermeküket. Nő a 30 év feletti korban szülő nők aránya, 

sőt ma már egyre kevésbé számít ritkaságnak a 40 felett szülő nő.

A házasságon kívüli együttélésből kevesebb gyermek születik, mint a törvényes házassá

gokból. A felbomlott család és a gyermeknevelés egyre költségesebb volta, a létbizonytalan

ság is visszaveti a szülési kedvet. A női foglalkoztatottság alacsonyabb a férfiakénál, és a női 

bérek is alacsonyabbak a férfiak jövedelménél. A nő mintegy választás elé van állítva: ha 

gyermeket szül, akkor a következmény: a munkáról, önálló egzisztenciáról, és némiképp a 

jólétről való lemondás. Emiatt sokan nem terveznek, vagy csak 1 gyermek szülését és felne

velését vállalják.

Különösen azokban az országokban romlanak a demográfiai mutatók, ahol alacsony szintű 

a női foglalkoztatás, nehéz a szülés után a munkába való visszatérés, ahol alacsony színvona

lúak a gyermekintézmények. Hazánkban a születések száma már az 50-es évek végén hosszabb 

távon nem biztosíthatta a népesség természetes utánpótlását. A népesség csökkenésének mér

téke a halandóság elfogadhatatlanul magas szintjének is betudható, valamint a művi terhesség

megszakítások, a válások kedvezőtlen folyamata is érvényesül. Jellemző, hogy a családok je

lentős része akkor is felbomlik, ha valamivel nagyobb együttérzéssel, egymásra figyeléssel és 

szeretettel a kapcsolat még megmenthető lenne.

Próbáljuk a gyermekvállalás ideális időpontját megtalálni és arra is gondoljunk, mennyi hát

rányt jelent a gyermekünknek egykeként felnőni!

Kállai Tünde 

vezető védőnő

Fű, fa - orvosság

Hársfavirág
A virágzó hársfák júniusban hódítanak édes illatuk

kal. Ám azt mindenki tudja, hogy ez csak hab a tortán, 
a ráadás. A hársfavirág egyik legrégibb, legkedveltebb 
gyógynövényeink egyike. Gyógyhatása igen széles kö
rű. Hatóanyagai a flavonoidok (kvercetin, tilirozid), az 
illóolaj (famezol), a cserzőanyagok, ciánglikozid. A 
szárított hársfavirágból készült aromás tea (mézzel éde
sítve a legjobb) meghűléseknél kiváló izzasztó hatású, 
köhögéscsillapításra, idegerősítőnek, vértisztítónak, 
enyhe szívműködés-serkentőnek használatos. Közis
mert görcsoldó, nyugtató, vizelethajtó, emésztésjavító 
tulajdonsága is. Torokgyulladás esetén gargarizálásra 
ajánlott. Bőrkiütések ellen fürdőnek is használható.
Szemgyulladás és hályogképződés ellen borogató szerként alkalmazható.

A hársfavirág teájának fogyasztása, terhes nők, szoptató anyák, csecsemők kivételével, min
denki számára biztonságos.

Ny.J.



Igen erős öregapám
-  balatoni (hazudós) népmese -

V olt nekem  egy igen erős öregapám. Olyan erős volt, hogy heted

hét országon nem  találták párját. ( .. .)  Egyszer aztán azt m ondta né

kem  az én igen erős öregapám:

- Te fiam, Ádám, menj, vidd el ezt a hat zsák búzát a malomba.

H át én erre befogtam  a zsákokat a szekérbe, fölraktam  az ökröket,

nagyot durrantottam  az ostorom m al, s elindultam . Oda is értem, de a 

m alm ot nem  találtam  otthon, csak a molnárt.

- Hol a m alom ? M erre jár?

- E lm ent az erdőbe eprészni!

- H át én akkor m it csináljak?

- Menj el utána és keresd meg!

G yorsan letűztem  az ostornyelem et a befogott zsákok elé, hogy el 

ne menjenek, míg én visszaérek, aztán elindultam  az erdőbe. M egyek, 

m endegélek, egyszer csak nagy búgást, csattogást hallok az egyik 

völgyből. M i lehet az? Közelebb megyek, hát látom  ám, hogy a m a

lom  szedegeti nagy böngészve, búgva, züm m ögve az epret. De még 

félig sem volt a bögréje. M ikorra lesz az vajon kész? Segítek neki, gon

doltam, teli is szedtük ham arosan és indultunk hazafelé.

M ire hazaértünk , az én o sto rnyelem ből akkora odvas fa nőtt, 

hogy alig lá ttam  a csúcsát. A z odvából m eg seregélyek kukucskál

tak  kifelé. G ondoltam , én m ásnak nem  hagyom  ezeket a seregélye

ket! M egpróbáltam  k iszedn i. F ö lm ásztam  a fára, be le  akartam

nyúlni a kezem m el az odúba, de sehogy se fért bele. P róbálom  a 

két kezem et, az se m egy, az se m egy.

G ondoltam  egyet, bedugtam  a fejem et is. A vval aztán vígan k i

szedtem  a seregélyeket, csak  azt nem  tudtam  hirtelen , hogy hová 

rakjam  őket. N em  volt m ás, hát berak tam  a gatyám  szárába.

M ásztam  lefelé m ár a fáról, egyszer csak  azt éreztem , hogy b i

zony én röpülök! V ittek  a seregélyek. V ittek, v ittek, erdőkön, h e 

gyen keresztü l.

M ár alig kékellett a Bakonyhegy, m ikor egyszer csak m egérkeztünk 

a Rába fölé. A Rába partján asszonyok mostak. M ikor megláttak, azt 

hitték, hogy m aga a sátán közeledik hozzájuk, kiabáltak, ahogy a tor

kukon kifért:

- Távozz tőlem, sátán!

Én meg úgy értettem:

- Tágítsad meg Adám!

Erre aztán odakaptam, hogy m ajd m egszorítom  a gatyám at, hát a sok 

seregély meg m ind kihessent alóla! Én szegény meg zuhantam , egye

nest a Balaton kellős közepébe. A kkor voltam  ám még csak a bajban. 

M it is csináljak? Eszem be jutott, hogy van otthon öregapám nak a kam 

rában egy nagy dióhéja. H azaszaladtam  érte gyorsan és avval ladikáz

tam  ki a háborgó Balaton vizéből.

ANYANYELVI ROVAT

Lett-e volna eredménye?
A cím olvastán nem biztos, hogy minden

ki felkapná a fejét, és sietve kijavítaná: Lett 

volna-e?  De ha ezt kérdezi valaki, hogy 

„nem-e tudod?”, azt minden magyarul beszé

lő ember hibásnak találja.

Pedig nem is olyan egyszerű a dolog.

Nézzük meg, hogy mit ír az - e  simuló kér

dőszócskáról a Magyar Értelmező Kéziszó

tár. Eldöntendő, különösen függő kérdések

ben, az állítmány után; igekötős ige esetén az 

igei rész után, segédigével szerkesztett állít

mány esetén a segédige után áll. A Kéziszó

tár példái: Elhoztad-e? Ezt-e? Be van-e csuk

va? Meleg-e a víz?

Érdekes ennek a folytatása. Érzelmileg 

színezett, rövidebben megismételt kérdés

ben, a megismételt rész után: Elbírod ezt? 

Ezt-e? De el ám!

Folytassuk a példákat az irodalomból: Pe

tőfi: Szécsi Mária című verséből: S mi volt 

haloványabb: a levél-e vagy orcád?

Ugyancsak Petőfi: Aug. 5-dikén c. versé

ből: Csók-e ez vagy bor? Egy regényből: - 

Nem voltál ott? - Ha mondom! -  Nem-e?- 

kérdezte az ember nyomatékkal.

És egy példa arra, am ikor a kérdőszócs

ka elvileg a helyén van, de teljesen fölös

leges: Nem tudod, hogy vele-e vagy nél

küle ment el? (Ha már kitennénk a kérdő

szót, akkor is inkább így:...nélkü le ment-

e el?)

Em lítsük azért azt is meg, hogy kisha

zánkban is vannak (hála Istennek) olyan te

rületek, ahol még élnek nyelvjárások. Is

merjük Szeged és Kecskemét környékén az 

ő-zést, Békésen az í-zést, Nógrádban az á- 

zást. Ide sorolhatnánk, mint nyelvjárást az 

- e  kérdőszónak a szabályoktól eltérő hasz

nálatát, vagyis a nem-e ment el-féle szöve

get. Legyünk m egértőek használóikkal 

szemben.

Végül egy megjegyzés az említett Kézi

szótárból: Régies vagy irodalmi szövegben 

előfordul a kérdőszó -é  változata is. Talál

tam erre példát Balassi Bálint: Adj már csen

dességet című versében:

Jó voltod változást, gazdagságod fogyást 

érezhet-é?

Engem te szolgádot, mint régen sokakat 

ébreszthet-é?

Zárjuk azzal ezt a gondolatsort, hogy ta

nult emberektől ne fogadjuk el az - e  kérdő

szó szabálytalan használatát, hozzátéve, 

hogy írásban még nyelvjárási területről 

sem!

Láng Miklós

Vers- és 
prózamondó tábor 
Magyarpolányban

(2006. július 31-augusztus 3.)
A tábor célja az előadóművészet iránt érdeklődő fiat

alok szakmai ismereteinek megalapozása, továbbképzése 

személyiségfejlesztő gyakorlatok, műelemzések és iro

dalmi bemutatók által. A tábort 13 és 17 éves diákoknak 

szervezzük, akik rendelkeznek az irodalom iránti 

szeretettel, és nyitottak, fogékonyak arra, hogy a magyar 

nyelv szép kifejezése, lírai-epikai művek elsajátítása, 

közvetítése során művészi értékű előadást hozzanak létre. 

Segítséget szeretnénk nyújtani ahhoz is, hogy a gyerekek 

az előadóművészet alapismereteinek birtokában sikere

sen helytálljanak vers- és prózamondó versenyeken.

A hatékonyság miatt 8 főre tervezett foglalkozások két 

fiatal, gyakorlott előadó vezetésével külön csoportban 

zajlanak. A meghívott előadók a délutáni szakmai 

foglalkozásokat tartják, valamint este összevont 

foglalkozásokon gyakorolnak tovább a fiatalokkal. 

Utazás egyénileg vagy a Közművelődési Intézet 

mikrobuszával. Étkezést (Tarka Kakas Étterem), szállást 

biztosítunk, valamint a szakmai költségeket is. A tábor 

részvételi díja 800,- Ft, amit a helyszínen kell fizetni! 

Információ, jelentkezés: Sipos Tekla, Veszprém Megyei 

Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6. 

88/429-310, mki@vpmegye.hu

mailto:mki@vpmegye.hu


Felhívás
A Hosszútávúszó Európa Bajnokság idejére 

(2006. július 22-31. közötti napokra), 
Balatonalmádiba önkénteseket keresünk 
szállítási, rakodási feladatok ellátására.

Jelentkezését és segítségét várják a szervezők. 
Németh Zsolt 70/383-6670

Parlagfű

F E L H Í V Á S
A parlagfű Magyarországon a legnagyobb területen előforduló, legelterjed

tebb gyomnövény, melynek pollenje az egyik legerősebb ismert allergén. Az 

Országgyűlés 2005-ben módosította a növényvédelemről szóló 2000. évi 

XXXV. törvényt (továbbiakban: tv.), amelynek eredményeként a tavalyi év

től kezdve intenzívebbé vált a parlagfűvel szennyezett területek felderítése, és 

a közérdekű védekezések kivitelezése az elmúlt évek gyakorlatához képest. A 

törvény hatálya kiterjed az ország teljes területére, és az összes ingatlantulaj

donosra.

A parlagfű elleni védekezés elsősorban a föld tulajdonosának, illetve hasz

nálójának a kötelezettsége. A parlagfű legintenzívebb növekedési időszaka jú

lius hónap, a virágpor szóródása legnagyobb tömegben július végén és augusz

tus hónapban történik, ezért a tv. 5.§ (3) bekezdése értelmében „a földhaszná

ló köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágzását 

megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig 

folyamatosan fenntartani”. A védekezés legegyszerűbb módja a június végé

től két-három alkalommal végzett kaszálás, esetleg a vegyszeres gyomirtás. A 

művelési cél nélküli talajbolygatás csak serkenti az egész szezonban folyama

tosan csírázó parlagfű szaporodását.

A június 30-ai dátum széleskörű ismerete azért fontos, mert az a szankció

mentes, önkéntes jogkövetés lehetőségének határnapja. A megjelölt időpont 

után külterületen az illetékes megyei növény- és talajvédelmi szolgálat, belte

rületen a jegyző elrendeli a parlagfű elleni közérdekű védekezést.

Belterületen az önkormányzat jegyzője látja el a növényvédelmi hatósági 

feladatokat, így a parlagfűvel fertőzött területek felderítése, az eljárások meg

indítása a feladata. Az eljárás más hatóság megkeresésére, vagy bejelentésre 

is indulhat. A hatóságok eljárásukat bel- és külterületen, a magánkerteken túl 

ipari, kereskedelmi, és egyéb telephelyeken, utak, vasutak, vízpartok mentén 

is lefolytatják. A védekezési kötelezettség elmulasztóival szemben az illeté

kes megyei növény- és talajvédelmi szolgálat, illetve a jegyző növényvédel

mi bírságot szab ki, amelynek legkisebb összege 20.000 Ft, legmagasabb ös

szege 2.000.000 Ft. A bírság, illetve meg nem fizetése esetén az azt terhelő 

kamat adók módjára behajtható.

A folyamatos ellenőrzés és a hatósági szankcionálás eredményeként akár 

egy év alatt is jelentősen csökkenhet a parlagfű területe. A parlagfű-mentes 

környezet fenntartása azonban folyamatosan igényli az ingatlantulajdonosok 

jogkövető magatartásán túl a hatóság intenzív közreműködését az elkövetke

ző években is.

H ogyan ism erhető fe l  a parlagfű?

Felálló, rendszerint felső részében elágazó szára rányomottan szőrös vagy 

érdes, tompán négynyelű, enyhén barnáslila, 20-150 cm magasra nő. Levelei 

egy-kétszeresen szárnyasra szabdalta, a levél fonáka pelyhes. Porzós virágai 

a hajtások csúcsán füzérben állnak, a lecsüngő, apró, sárga virágok csészékre 

hasonlítanak.

H ol található leggyakrabban?

A parlagfű jellegzetessége, hogy leginkább az időlegesen megművelt, majd 

elhanyagolt mezőgazdasági, vagy frissen feltört, még rendezetlen építési te

rületeken fordul elő. Gyakori a kertek elhanyagolt sarkaiban, parkok, utak szé

lén, árokparton, rakterületeken, vasúti sínek mentén, vasúti töltéseken. Ritkán 

virágágyakban, virágládákban és a járdaszegélyek kövei között is felbukkan.

Megyei Parlagfű-mentesítési Bizottság

A Nyugdíjas Pedagógus 
Klub életéből

Szomorú, de onnan tudjuk, hogy korosodunk: egyre többször megyünk te

metésre, fogynak körülöttünk a barátok, kevesebb üdvözlőlapot kapunk az ün
nepekre.

Néma kegyelettel emlékezett a Nyugdíjas Pedagógus Klub Botos Katalin

ra, aki éveken keresztül vezette a klubot, akitől Fürtös Erzsike vette át a sta

fétabotot. A gyertya lángja mellett mondta el Fürtös Erzsi a szomorú búcsúz

tatót Botos Kati emlékére, akit szívünkben őrzünk, és aki Almádi díszpolgá
ra volt.

E szomorú dologról nehéz áttérni másféle témára, de teszem azért, mert pél
damutató tett, amiről írok.

A klub tagjai a vezetőtől átvették az igényes, rugalmas, sokirányú program- 

tervezetet: színház, megemlékezés ünnepeken, évfordulókon, kirándulás, sza

lonnasütés, könyvismertetés, zenehallgatás, könyvtári versenyeken való rész

vétel, és lehetne sorolni addig, míg a csütörtök délutánok szeptembertől júni

usig el nem fogynak.

Itt mindenkinek köszönetet kell mondanunk; ha csak egy könyvet ismerte

tett, ha emlékműsort szerkesztett, ha vetélkedőt készített, mindegyik értékes, 

szórakoztató volt.

Külön köszönet illeti a felsőörsi kollégákat: uzsonna-vendégségre hívtak, 

fogadtak bennünket az Udvarház étteremben. Előtte Bogdán László szobrász- 

művész kisplasztikáinak, életútjának történetét ismertük meg. Ezután az Ár

pád-kori katolikus templom megtekintése következett. Jó hangulatban ért vé

get a vendégfogadás az étteremben.

Az említett sokféle, gazdag program sokszor került pénzbe. Itt és most sze

retnénk köszönetet mondani az önkormányzat képviselőtestületének az anya

gi támogatásért, azért, hogy figyeltek ránk, továbbá a Forrás Takarékszövet

kezetnek, hogy méltóképpen ünnepelhettük a pedagógus napot; a szervezett 

kirándulásokhoz, a színházbérietekhez nyújtottak anyagi támogatást.

Sűrű hasonló programot és kevés temetést! Szeretettel köszönünk mindent.

A Nyugdíjas Pedagógus Klub minden tagja

Temetőtakarítás 
Vörösberényben

Május 13-án harmadízben gyülekeztek a balatonalmádi polgárok dr. 

Hoffmann Gyöngyi képviselőasszony hívására a vörösberényi református te

mető rendbetételére. A mintegy hatvan fős csapat saját szerszámokkal, ágfű

résszel, motoros kapákkal, fűnyírókkal, fűkaszákkal reggel 9-től 14 óráig dol

gozott, kemény fizikai munkát végezve. A bozóttal, csihataggal, építési tör

melékkel borított temetőkertből lassan előbukkantak a közel kétszáz eszten

dős vöröskő síremlékek, a művészien faragott, díszes sírkövek, köztük a bő

kezű adakozóké, akik megteremtették a vörösberényi református anyaszent

egyház gazdagságát, jómódját, mely lehetővé tette, hogy az ősök méltó lelké

szeket és tanítókat hozzanak Vörösberénybe, a hívek épülésére. Tisztán látha

tó már Laposa Dániel 48-as honvédtiszt-lelkész babérkoszorús obeliszkje, me

lyet tavaly az első temetőtakarításkor találtunk meg, és bontottunk ki a három 

méteres bozótból. Nemes Mihály tanító (a Vörösberényi Polgári Kör épületé

nek létrehozója), s mind a többi lelkész, oskolamester, presbiter, gazdálkodó, 

iparos síremléke tisztán látható.

Vajon tudják-e azok az áldozatkész kezek, akik most harmadszorra -  s nyíl

ván nem utoljára -  szorgoskodtak Vörösberény 1800-ban megnyitott ősi te

metőjében, hogy nemzetmentő munkát végeztek? Mert erről volt szó. Vissza

adták egy temető méltóságát. Köszönet érte.

(Június 17-én folytatódott a berényi református temető rendbetétele...)

Dr. Kardos Józsefné



Kalajokiban jártunk
Június 7-én 13 fős küldöttség indult Finnországba, Balatonalmádi és 

Kalajoki közti cserekapcsolat első fordulójaként. Már maga az utazás is 
nagy élmény volt, mivel jó  páran most ültünk először repülőgépen. Az 
utazás fő célja a strand-foci bajnokság volt, melyet a 9000 lakosú város 
homokos tengerpartján rendeztek.

Este, az érkezésünk után a helyi polgárm esteri hivatalban kisebb 
tájékoztatót tartottak az elkövetkezendő hétről. Családok fogadtak ben
nünket: 8-an laktunk Jukkánál, a polgármesternél, 3-an másik családnál, 
s a 2 edző egy idősebb házaspárnál vendégeskedett. Nagyon vendégsz
erető volt mindenki, rendkívül türelmesek voltak velünk. Problémáink 
azért sem voltak, mert angolul tudtunk bárkivel beszélni.

K alajoki A lm ádihoz hasonló, rendezett kisváros a B otteni-öböl 
partján. M indenhol tisztaság, csend és nyugalom uralkodik. Elnézve a 
környéket azért A lmádinak van hova fejlődnie. Figyelem rem éltó volt 
a barátságos finn emberek vendégszeretete. M indenük megvan, mégis 
szerényen, külsőségek nélkül élnek. N agy hangsúlyt fektetnek 
(követendő lehetne szám unkra is) az egészséges életm ódra, a 
sportolásra, a helyes táplálkozásra. V endéglátóink ügyeltek arra is, 
hogy hasonló korú finn fiatalokkal ism erkedhessünk, barátkozhas
sunk.

Egész héten rendkívül izgalmas programokat találtak ki számunkra, 
mint pl. freesbegolf, go-kart, strandolás, golfozás, illetve a helyi 
Aquapark meglátogatása. Ezen kívül jártunk a helyi iskolákban is, ahol 
m egism erhettük a finn oktatási rendszert, és irigykedve néztük az 
intézmények pazar felszereltségét. Péntek este került sor a tengerparti 
strandfocira, ahol három ellenféllel, köztük a helyi csapattal néztünk 
szembe. Homokon lévő tapasztalatlanságunk miatt első két meccsünket 
elvesztettük. Következett a harmadik mérkőzés, amelyen végre diadal
maskodtunk, így a 3. helyen végeztünk a tornán. Az utolsó előtti napon 
revansot vehettünk a bajnokcsapat ellen füves pályán, s bebizonyítva, 
hogy ez az igazi terepünk, 9-0-s győzelmet arattunk felettük, mindössze 
60 perc alatt.

Érdekes volt a „világos éjszaka” jelensége, mivel az év ezen részén 
nincs sötétség Finnországban.

Másnap reggel eljött a búcsú ideje, s fájó szívvel hagytuk ott Kalajoki 
városát, amely reméljük, ham arosan testvérvárosunk lesz. Nagyon 
örülünk, hogy részesei lehettünk ennek az útnak, hisz rendkívül sok 
élménnyel gazdagodtunk.

Köszönjük:
Az almádi serdülő labdarúgócsapat

Asztalitenisz sikerek Balatonalmádiban
A megyei első osztályú asztalitenisz csapatbaj

nokság május 14-vel ért véget. Balatonalmádi csap
ata az első helyen végzett 42 ponttal, a második 
helyen Sümeg VSE csapata 34 ponttal és a harmadik 
helyen a Senior Pápa csapata 23 ponttal. Az csak hab 
a tortán, hogy az őszi és a tavaszi fordulókon sem 
talált legyőzőre, mert veretlenül, nagy fölénnyel, a 
maximális pontszámmal nyerte meg a bajnokságot.
Ezzel jogot szerzett a csapat arra, hogy egy felsőbb 
osztályba lépjen.

Tehát az idei őszi mérkőzések már várhatóan a 
nemzeti bajnokságban zajlanak, ha a csapat m in
den feltéte lnek  meg tud feleln i, m elyet az 
O rszágos A sztalitenisz Szövetség ír elő. Ez 
B alatonalm ádi aszta liten isz életében nagy 
lehetőség, hiszen az egész m egyében is csak 
három nagyváros csapata játszik ebben a bajnok
ságban. Em ellett azt is meg kell em líteni, hogy 
almádi másik csapata a Veszprém városi asztali- 
tenisz csapatbajnokságot immáron második alka
lommal nyerte meg.

A csapatbajnokságok mellett persze egyéni meg
mérettetések is vannak. Az egyéni versenyszámok
ban idén már 6 aranyat, 3 ezüstöt és 4 bronzérmet 
gyűjtöttek a játékosok. Örvendetes és a jövőre 
nézve reménykeltő az a tény, hogy almádi csap
atában tudhatjuk azt a fiatal versenyzőt, Nyúl Christiant, aki junior kora 
ellenére már harmadszor utasította maga mögé felnőtt versenyző társait 
és ért el első helyezést. A legutóbbi megmérettetés május 11-én volt, a 
Dr. Juhász Béla emlékverseny, melyen Balatonalmádi versenyzői majd
nem az összes lehetséges helyezést elhódították. Egyéniben: I. Nyúl

Christian (Balatonalm ádi), II. Kovács Zoltán (Balatonalm ádi), III. 
Bakonyi Ferenc (Balatonalm ádi). Párosban: I. Nyúl C h.-K ovács Z. 
(Balatonalmádi), II. Both T.-H ercz F. (Ajka), III. Nyúl Cs.-Bakonyi F. 
(Balatonalmádi) és Berendi G -  Agócs J. (Balatonalmádi-Veszprémi 
Egyetem).

Álló sor: Berendi Gábor, Bakonyi József Kálóczi Gábor.
Ülő sor: Nyúl Csaba, Kovács Zoltán, Nyúl Christian, Bakonyi Ferenc.



Adótanácsadás
A természetes személy bankszámlája 
terhére benyújtott azonnali beszedési 

megbízásról
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 79/A. §-a teszi lehető

vé, hogy a pénzügyi intézménynél kezelt, az adóst megillető pénzösszeget von
ja végrehajtás alá az adóhatóság. A végrehajtás azonnali beszedési megbízás út
ján történik. Amennyiben az adós természetes személy, az őt megillető pénzös
szegből mentes a végrehajtás alól az az összeg, amely megfelel az öregségi nyug
díj legalacsonyabb összegének. Az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének 
négyszerese feletti összeg korlátlanul végrehajtás alá vonható, az ez alatti összeg
ből pedig az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege és az öregségi nyugdíj leg
alacsonyabb összegének négyszerese közötti rész 50 %-a vonható végrehajtás 
alá. Abban az esetben, ha a pénzintézet az adós több számláját kezeli, a mentes
séget csak egyszer kell figyelembe venni, az adóst megillető együttes összegre. 
A mentességi szabályok érvényesítése a pénzintézet feladata.

Amennyiben a pénzügyi intézménynél vezetett számlának több tulajdono
sa van, a számlán kezelt pénzösszeg bármelyik számlatulajdonossal szemben 
fennálló követelés fejében teljes összegben végrehajtás alá vonható, a mentes
ségi szabályokat természetesen ekkor is figyelembe kell venni. A végrehajtó 
az inkasszó kibocsátásáról köteles a nem adós számlatulajdonost értesíteni. A 
nem adós számlatulajdonos a végrehajtó intézkedése ellen jogorvoslattal él
het, végrehajtási igénypert indíthat a végrehajtást kérő ellen. A perben kérhe
ti a számláról leemelt pénzösszeg őt illető részének a visszafizetését.

Az ügyfélszolgálaton feltett 
leggyakoribb kérdések

Az APEH Veszprém Megyei Igazgatóságának ügyfélszolgálatain leggyak
rabban az interneten beadandó bevallások és adatszolgáltatások májustól 
fennálló új rendszeréről érdeklődnek az ügyfelek. Ezzel kapcsolatban több al
kalommal tartott nyílt napot az igazgatóság, ahol internetes bemutató segítsé
gével ismerkedhettek az érdeklődők az új rendszerrel. A Veszprém Megyei 
Igazgatóság honlapján „egyéni járulék-nyilvántartási rendszer kialakítása” 
cím alatt részletes leírást találhatnak arról, hogy milyen újszerű bevallásokat, 
adatszolgáltatásokat kell benyújtani. Naprakész információk találhatók a té
mában a www.apeh.hu honlapon is.

Változatlanul sok az adó- és jövedelemigazolások kérése az ügyfélszolgálato
kon. Ezzel kapcsolatban felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adóigazolások kérel
mezése esetében az illetékbefizetés tényét már a kérelem benyújtáskor igazolni 
szükséges. Az igazolások kiadásának határideje nyolc nap, ezért érdemes időben 
beadni a kérelmeket, mivel azonnali kiadásra nincs lehetőség. Sokan érdeklőd
nek az ingatlanértékesítés adózásáról. Leegyszerűsítve az eladási árból le lehet 
vonni az eladott ingatlan szerzéskori értékét (valamint egyéb költségeket: példá
ul az illetéket), és az ebből keletkezett jövedelem után 25 % az adófizetési köte
lezettség. Ezt abban az esetben nem kell megfizetni, ha a jövedelmet lakáscélra 
fordítják. Javasoljuk, hogy aki ingatlanát értékesíteni akarja, az ügyfélszolgála
tokon érdeklődjön, hogy esetében az adófizetési kötelezettség hogyan alakul.

Júliusi üzemanyagárak
Ólmozatlan motorbenzin: ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin 289 Ft/l,

ESZ-98 ólmozatlan motorbenzin 299 Ft/l,
gázolaj 276 Ft/l,
keverék 306 Ft/l.

APEH Veszprém Megyei Igazgatósága

Veszprémvármegye
Közös Bem-kiállítás

Veszprém megye, Tarnow város és Sepsiszentgyörgy testvérmegyei együtt
működése keretében a „Bem József újratemetése” című kiállítást a Székely 
Nemzeti Múzeumban is bemutatták. A Tarnowi Múzeum munkatársainak al
kotásai a Veszprém Megyei Lengyel Kisebbségi Önkormányzatok közremű
ködésével kerültek ki Erdélybe.

Drog helyett sport
A „Válaszd a sportot, sporttal a drog helyett” akció keretében a több helyen 

rendezetek programokat. A 2006 méteres futáson több, mint 1000 fő vett részt. 
A Széchenyi Szakközépiskolában Putics Barna és Tatai Péter az MKB kézilab
dacsapatának tagjai tartottak élménybeszámolót. Egy várpalotai magániskolá
ban sportot népszerűsítő programot tartott, melyen dr. Nádori László professzor 
és Csík Ferenc a Veszprém Megyei Sporthivatal igazgatója tartott előadást.

Japán kapcsolat
A budapesti japán nagykövet fogadta Gifu Prefektura küldöttségét. A japán 

vendégek két napot töltöttek európai útjuk során, Budapesten. A delegációt 
vezető Hata alkormányzó úr, a Japán Magyarország Baráti Társaság képvise
letében jelen lévő Yamada professzor úr és Inagawa nagykövet úr egybehang
zóan kinyilvánították Veszprém megye és Gifu kooperációjának fontosságát. 
A követségi programon Tímár Veronika a nemzetközi kapcsolatok referense 
és Somfai Tamás a magyar-japán interaktív digitális szótár létrehozója képvi
selte Veszprém megyét.

Balácai újdonságok
Ünnepélyes keretek között átadásra került Balácán a III. számú felújított épü

let, amelynek avatásán megnyitóbeszédet mondott Kuti Csaba, a megyei köz
gyűlés elnöke. Az épület a római kori villagazdaság fogadó-részlegének és köz- 
művelődési helyszínének szerepét fogja betölteni. A beruházást a Közkincs Hi
telprogramból sikerült befejezni. Az épületet és a mellette felállított rekonstru
ált római napórát -  Raffay Béla szobrászművész alkotását -  Pál Béla turisztikai 
államtitkár adta át a nagyközönségnek. Az épületben megnyílt a Spilimbergo-i 
Mozaikiskolából érkezett mozaik-kiállítás is, amelyet a Pordenone megyéből 
érkezett olasz küldöttség vezetője, Renzo Francesconi mutatott be.

Almádi hírek
Hosszútávúszó Európa-bajnokságnak ad otthont a hónap végén városunk. A 

nyílt vízi Európa-bajnokságot július 26-30. közt rendezik meg. A földrész legjobb 
hosszútávúszói közt ott lesznek a mieink, a magyarok is, akik a többiekkel együtt 
az immár olimpiai versenyszám legnagyobb európai viadalán indulhatnak.

Kurucz György, Vörösberény nemrég elhunyt református lelkipásztorának 
75. születésnapjára emlékeztek városunk polgárai június 15-én a berényi 
templomkertben. A kitűnő református pap életét és munkásságát dr. Kardos 
Józsefné, a helybeli Horváth József Honismereti Egyesület elnöke méltatta.

A hivatásos erőemelők közt is világbajnok lett Kupcsik László. Az almádi 
illetőségű, veszprémi egyesületben sportoló Kupcsik világcsúccsal nyert az 
ausztriai Kremsben megrendezett világbajnokságon. Az erőemelő az amatő
rök között korábban két világbajnoki és három Európa-bajnoki aranyat szer
zett -  adta tudtul a Napló.

Berényiek 11. Országos Találkozója Nagyberény 

2006. augusztus 12. szombaton 

Indulás busszal a berényi kis posta elől augusztus 12-én 8 órakor 

Útiköltség és egyszeri étkezés (ebéd): 1700 Ft/fő 

Jelentkezni lehet augusztus 5-ig a Vörösberényi Kultúrházban 

hétköznapokon 16-18 óráig 

Részletes programot később tudunk biztosítani

SZEREZZEN JOGOSÍTVÁNYT HELYBEN
Az 1. sz. Gépjárművezető-képző Munkaközösség következő 

intenzív elméleti tanfolyamot indít 
(személygépkocsi, motorkerékpár, smkp kategóriában)

2006. július 20-án 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. (Ipartestiilet-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

Balatonalmádi központjában, 13 lakásból és 8 üzletből álló 

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

Érdeklődni: 06/30-475-84-78 Ismertetőanyagot küldünk.

Irányár: 300.000,- Ft/négyzetméter

http://www.apeh.hu


A fogyásról, meg egy régi vicc

Féljünk a kilóktól
Most, hogy lekerült rólunk minden olyan ruhadarab, mely eddig jótékonyan 

takart, kiderül az igazság: ismét magunkra szedtünk néhány kilót. És nem vi
gasztal, hogy mások is...

Igen, világméretű gondról van szó, nem véletlen, hogy az ENSZ Egészség- 
ügyi Világszervezete az elhízást betegséggé nyilvánította. Az elhízás elősegíti 
olyan súlyos szövődmények kialakulását, mint a cukorbaj, az érelmeszesedés, 
a szívkoszorúér-betegségek vagy az ízületi bántalmak. Sőt, a túlsúlyosaknál bi
zonyos ráktípusok is gyakoribbak lehetnek, így a férfiaknál a vastag- és vég
bélrák, illetve a prosztatarák, a nőknél pedig a nemi szervi és az emlődagana
tok veszélye nagyobb. Szerencsére mára az is bebizonyosodott, hogy a vi
szonylag csekély (öt-tíz százalékos) fogyás is nagyon hasznos, akinek sikerül 
ennyit leadnia -  és testsúlyát meg is őriznie - , már sokat tett az egészségéért.

Könnyű mondani, ám nehéz megvalósítani. Aki koplalással kívánja elérni 
a kívánt testsúlyt, vét önmaga ellen. A mértékletesség és a mozgás az, mely 
mindenkin segít. Olvassák el az alábbi táplálkozási piramisnak nevezett mód
szert, és próbálják ki.

Első szint: gabonafélék. Teljes kiőrlésű lisztből készült kenyér, tésztafélék, 
burgonya, rizs, müzlik. Ezekből napi 5-9 adagot fogyasszunk (egy adag -  egy 
szelet, 10-12 dkg).

Második szint: zöldségek, gyümölcsök. Nyers vagy aszalt zöldségfélékből 
napi 2-4 adagot fogyasszunk (egy adag -  egy darab, 10-15 dkg).

Harmadik szint: tej, tejtermékek, illetve hús, szárnyasok, hal, hüvelyesek, 
bab, tojás, diófélék. A zsírszegény tejből, tejtermékekből, illetve a sovány hús
félékből napi 2-3 adagot fogyasszunk (egy adag -  1-2 dl, 5-10 dkg).

Negyedik szint: zsírok, olajok, édességek. Ne együnk belőlük naponta, csak 
visszafogottan. A zsiradékok közül válasszuk a növényi olajokat, vaj helyett 
a margarint.

A fenti hasznos tanácsokat hadd fűszerezzük a régi viccel: a fogyás legha
tásosabb módszere egy igen egyszerű tornagyakorlat. A fejünket kell jobbra- 
balra forgatni, valahányszor étellel kínálnak. Z. Z.

Ismét Ki nyer ma? Budataván
A Magyar Rádió népszerű műsora immáron harmadik alkalommal jelent

kezik városunkból. Köszönet illeti a városgondnokságot és a polgármesteri hi
vatalt, akik állták a közvetítés költségeit.

A 10 perces komolyzenei fejtörő július 21 -én, pénteken 12 óra 40 perckor kez
dődik a szokásos helyen, a Budatava strandon. Kérjük a játékra jelentkezőket, 
hogy az adás előtt fél órával jelenjenek meg a helyszínen. Érdeklődni a 438-820- 
as telefonszámon lehet. Az elmúlt két alkalommal nyaralós vendégeink játszot
tak szép sikerrel. Reméljük, az idén lesznek bátor helyi jelentkezők is.

A műsor a Kossuth rádió középhullámú sávjában és a 107,8 MHz-es URH 
frekvencián a Déli krónika után is figyelemmel kísérhető lesz. Minden érdek
lődőt szeretettel várnak a Budatava strand dolgozói. Dér András

Máltai Szeretetszolgálat: nyári szünet
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat balatonalmádi csoportja nyári szünetet 

tart 2006. július 6. napjától. Nyitás: 2006. augusztus 24-től csütörtökönként 
15-17 óráig már fogadjuk és adjuk a ruhaadományokat.

„Mindenben megmutatta nektek, hogy így kell fáradozni, segíteni a 
gyöngéken, és megemlékezni az Úr Jézus szavairól, mert ő mondta: Nagyobb 
boldogság adni, mint kapni.” (Ap. Csel: 20,35.)

Vörösberényi Nyugdíjas Klub
Július 20-án kirándulás Kehida-Kustányba, indulás 7 órakor a berényi posta elől.

Boros Gyula klubvezető

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

Megszólítva...
(avagy: Balatonalmádi a világhálón)

Többszázezer találat a világhálón, valaki figyel ránk, valakit érdeklünk.
Nagyon sokan próbálják reklámozni önös vagy egyéb érdekből kies váro

sunkat. Mi mozgatja őket, fognak ölbe klaviatúrát, fényképeznek, hol ezt, hol 
azt? Gondolom nem az anyagi haszon. Csak magamról beszélhetek, a töb
bieket nem ismerem.

Készítetem egy honlapot, megvettem a címet s elkezdtem írni. (Le is fordí
tattam, németre, angolra.) Előfordult, hogy félresikerült. Írtam strand helyett 
standot. A dolog világos, magyarul a kettő nem ugyanaz.

E miatt kritika ért az újságban -  az Új Almádi Újság júniusi számában - a 
cikk írójától (C.S.), jogos. A nyomda ördöge szerencsére segített, mert a 
szerző is könyvek helyett könnyekről beszél ugyanott, feltételezve nem min
ket siratva. Úgy érzem, a jó szándékot, bár így vagy úgy jelenik meg, nem 
szabad kipellengérezni. Közös, jól felfogott érdekünk, hogy ott legyünk a 
világhálón. Hogy helyes vagy nem igazán helyes angolsággal, más ügy. A 
város ebből így is csak profitálhat!

Szögedi Miklós 
www.balatonalmadi.info.hu

A budapesti 
Stakeholders Fórum

Június 9 -10-én EU-s konferencián vettünk részt a Magyar-Angol 
Tannyelvű Gimnázium képviselőiként. A megérkezés után értekezleten vet
tünk részt, ahol számos civil szervezet képviselőjével kiválasztottunk külön
böző témákat (oktatás, európai polgárság, a mezőgazdaság helyzete, 
környezetvédelem...). Gimnazistaként az oktatást választottuk. A 
megbeszélésen minden résztvevő véleményét meghallgatták, majd a hoz
zászólások alapján próbáltunk megoldásokat találni a felmerült problémákra, 
melyek egyike volt az iskolák cserekapcsolatainak hiánya, amely adódhat a 
külföldiek kevés ismeretanyagából országunkról, az itteni diákságról, és ezért 
elsődleges feladat lenne, hogy a külföldiek megismerhessenek minket, és mi 
is megismerhessük őket.

Továbbá felmerült az információhiány: igény lenne olyan weboldalra vagy 
kiadványra, ahol a diákok tájékozódni tudnak az összes lehetőségről. 
Valamint szó volt a hátrányos helyzetben lévők támogatásáról, hogy segítsük 
őket külföldi tanulmányaikban. Az esti vacsorán kötetlenül beszélgethettünk 
az Európai Parlament képviselőivel, ahol új ismeretségekre tettünk szert. A 
másnap délelőtti tanácskozáson záró vitára került sor, ahol megpróbáltunk 
közös nevezőre jutni a fontos kérdésekben. Örülünk, hogy részt vehettünk a 
fórumon, ahol igazán jó érzés volt, hogy kíváncsiak a véleményünkre, hogy 
meghallgattak minket és számított az, amit mondunk.

Masszi Laura, Bódis Lilla, Tóth Éva 12.b.

Club Monopoly ’s

MEGNYITOTTUNK
Közvetlen a Balaton partján 

saját stranddal, teniszpályával, medencével,
az étteremben házias ízekkel 

várjuk a kedves pihenni, üdülni vágyókat.

Rendezvények, esküvők,
 

családi-, baráti összejövetelek

lebonyolítását is vállaljuk.

Cím: Balatonalmádi, Neptun u. 15.

Tel: 06-88/439-150; Fax: 06-88/574-320

E-mail: hotel@clubmonopolys.hu

Web: www.clubmonopolys.hu

mailto:hotel@clubmongpolys.hu


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

LAKÁSKIEGÉSZÍTŐK, DÍSZTÁRGYAK, BÁLÁS RUHÁK (200 Ft-tól) 
KANAPÉK, HEVERŐK, ÁGYAK, MÉLY BABAKOCSI, ÁGYBETÉTEK, 

ÜLŐGARNITÚRÁK ÉS ÉTKEZŐGARNITÚRA KAPHATÓK 
BÚTOROKAT BIZOMÁNYBA ÁTVESZÜNK 

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat AKCIÓS árainkkal! 
Nyitva: H-P-ig de. 9-12-ig, du. 15-18-ig Sz.: 9-13-ig

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

ÚJ A L M Á D I Ú JSÁ G  
B A L A T O N A L M Á D I V Á R O S  LA PJA

Kiadja az „Almádiért" Közalapítvány, Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. 
Felelős kiadó: „Almádiért" Közalapítvány kuratóriuma 

Fax: 06-88/438-643 • E-mail: almadiujsag@balatonalmadi.hu 
Készült: Tradeorg Nyomda Kft. Fűzfőgyártelep 
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Vállaljuk családi és társasházak, 

nyaralók teljes körű átalakítását, 

felújítását.

Ács-, tetőfedő és bádogos munkála

tok szakkivitelezése, kőműves és 

burkoló munkák, festés, mázolás, 

tapétázás, kertrendezés, fakivágás.
B udapesti é s  vidéki referenciákkal:

www.tgp-alpin.hu

Kapcsolat: Bőhm Ferenc 20/9437-376 
Tóth Csaba 70/3899-278

C I P Ő V I L Á G
Férfi bőrcipő végkiárusítás! 

Á R E N G E D M É N Y E K !  
Gyermek és női Szandik, papucsok, táskák 

nagy választékban!!
Szeretettel várjuk a Fórumnál és a központban 

a Baross utcában is!!

MINŐSÉGET JÓ ÁRON!!!

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 1 6 5 0 ,-FVq 1550,- Ft/q

SZÉN
Fűtőérték KJ/Kg ÁR

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

PÉTA-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. 07 .14 ., 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

