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A Szent Margit kápolna története
Befejező IV. rész

Mint korábban olvashattuk, a Szent Margit kápolna felszentelése 1884. jú 
lius 13-án megtörtént. Ezzel építésének legfontosabb részei lezárultak, azon
ban történetének további események is részét képezik. A Veszprém című he
tilapban megjelent híradás szerint 1885. június 24-én ...délelőtt 10 órakor 
lesz a kápolna előtt felállíto tt kereszt ünnepélyes felszentelése; az ünnepi 
szertartást és a szent beszédet főtisztelendő Bellaágh József vörösberényi p lé 
bános úr fogja végezni. Délben díszebéd a Hattyú vendéglőben, este táncvi
galom.

Ezt az eseményt a kereszt talapzatán látható „ide helyheztetett 1885” be
vésés örökíti meg. Sajnos egyre nehezebben olvashatóan „ismét 1930” be
vésés is van az említett felirat alatt, az újabb áthelyezésről közelebbi adat 
nem ismert. Valószínű a kápolna kerítésének kialakítása során került erre 
sor.

Az adományozások nem szűntek meg a felszenteléssel, továbbra is jelen
tek meg ilyen híradások a lapokban. Például 1886. augusztus 1-én Dr. Laky

K ristó f cs. és kir. Kamarás ő méltósága Radegundból egy gyönyörű m ise
mondó könyvet küldött. Év elején Lakyné és Jagosits Mária kisasszony ad
tak ajándékot, melyért forró  köszönetet mondott Brenner Lőrinc részvény
társulati elnök s a M argit kápolna gondnoka. Évente említik az újságok a 
Margit búcsú sikeres eseményeit, amelyek a Szent Margit kápolnához kö
tődtek.

1889. július 21-én a Veszprém című lapban megjelent hosszú hír
adás Az almádi búcsú címen számol be az eseményről. Nagy vihar tá 

madt és a B a la tono n  a 
K elén új gőzhajó ebben a 
nagy v iharban  fé n y e se n  
kiá llo tta  az é letképesség  
próbájá t. A részletes le 
írás igen érdekesen és él
vezetesen ism erteti egy 
balatoni vihar lezajlását a 
fürdőházban, a vendéglő
ben és a vízen horgonyzó 
hajón.

1894. augusztus 28-án 
megtartott búcsúestélyen a 
.. .jótékony célú zongora  
sorsjáték kihúzása is meg
történ. A kápolna pedig  
megkapta az igen csinos 
szerkezetű fisharmoniumot, 
m int a Vigalmi Bizottság  
szorgalmaskodásának hasz
nos gyümölcsét. A búcsú es
tély hajnalig tartott s a távo
zók azzal köszöntek el hogy 
jö vő  évben újból itt találko
zunk.

Későbbiekben is jelentek meg hírek a kápolnáról, de inkább egy-egy ese
mény kapcsán. így például 1898. július 27.-i hír, miszerint Geiszler Jenőné 
Csinos szőnyeget adományozott a kápolna számára. Fontos esemény zajlott

le 1899. július 9-én, amelyről az alábbiak szerint számolt be a 
Veszprémvármegye című hetilap. M últ szombaton délután lélekemelő ünne
pély zajlott le Almádiban. Az újonépült kápolna sekrestye alapkövét tették le, 
szép ünnepség között. Díszes közönség gyűlt egybe a kápolnaparkban. 
Brenner Lőrinc fürdőigazgató kápolnagondnok vezetése alatt küldöttség ment 
ő nagysága Geiszler Jenőné úrnőért, aki az alapkövet letette. A gondnok úr 
lelkes beszédet mondott, mire ő  nagysága felbokrétázott kalapáccsal az A tyá

nak és Fiúnak a Szentléleknek nevében háromszor ráütött az alapkőre, mely 
után a közönség lelkes éljenzésbe tört ki s a kőművesek az alapkövet befalaz
ták. A szép aktusról jegyzőkönyvet vettek fe l s ez be fog  falaztatni a sekrestye 
falba. Ezután az alapkő letevő úrnő bő áldomást rendezett a nagyvendéglő
ben s megajándékozta a kőműveseket.

A kápolna építése nagy jelentőségű volt az akkori, viszonylag kis fürdő
helynek számító Almádiban. Nem csoda, ha a korabeli újságok minden kis 
mozzanatról tudósítottak, amelyik a településsel összefüggött, legyen az te
lekvásárlás és rajta nyaralóépítés, vagy a vasút építésének folyamatos szorgal
mazása

A kápolna építésének történetéből jól látszik, milyen jelentősége van a köz
adakozás formájában megnyilvánuló, a település lakóinak és nyaralóinak a ne
mes cél érdekében történő összefogásának, jótékonykodásának.

Remélhetőleg sikerült a Szent Margit kápolna építésének történetét, bár 
a kevésbé érdekeset kihagyva, megismertetni a tisztelt olvasókkal.

Schildmayer Ferenc

Kápolna (1960 előtt)

Kereszt (2000-ben, Milos fo tó )

Brenner és Krisztián emléktábla

Kurcz emléktábla



MADE IN BALATONALMÁDI
Valami egyedi, valami különleges lehet itt a 

Balaton északkeleti csücskében, ami a filoxéra- 
vész óta vonzza a kikapcsolódni vágyókat, nya
ralókat és az üdülni akarók seregét. Előtte 
ugyanis, egy-egy látogató, ha tette tiszteletét hé
be-hóba, az olyan port kavart fel, hogy azóta is 
ebből élünk, amikor a helytörténet fonalait fej
tegetjük. Ugyanezt teszi neves szomszédunk, 
Balatonfüred is, csak ott rendszeresen vezették 
a fürdővendégek név-sorát. Atrándultak közü
lük hozzánk jó  néhányan, a nemzet csalogányá
tól, Blaha Lujzától a hajóépítő Richard 
Youngig, de idejük nagyobb részét mégis ott 
töltötték. Akik viszont átjöttek, azok okkal tet
ték, sőt olyanok is akadtak, akik itt töltöttek hu
zamosabb időt.

Vegyük példaként csalódott költőnket, Cso
konai Vitéz Mihályt, vagy az állhatatosan kuta
tó természettudóst, Kitaibel Pált, akik a nagy tu
dású és vendégszerető vörösberényi református 
tiszteletesnél szálltak meg. A polihisztor, Fábi
án József híre vonzotta ide őket, aki olvasott, 
fordított és kísérletezett napi munkája mellett, 
akinél szellemileg is felüdülhettek. Másokkal is 
megosztotta tapasztalatait, a lelkieket Csokona
ival a, botanikai ismereteit meg Kitaibellel, nem 
véletlenül vállalta tehát örökségének ápolását a 
vörösberényi kertbarát kör.

Sobri Jóska, a betyár, akit a helybeliek csak 
„hatlábúként“ tiszteltek - kettő volt neki is, 
mint másnak, de a lovának még négy - gyak
ran kereste fel a Határcsárdát, hogy a várm e
gyei bürokrácia lassú ügyintézését tegye pel
lengérre. Ennek a többször elbontott csárdá
nak volt egy m estergerendája, amely éppen 
Veszprém és Zala vármegye határát jelezte a 
kármentő előtt. Valahányszor nyomára akad
tak a veszprémi perzekutorok a híres betyár
nak és d iadalittasan  le akarták tartózta tn i,

csak át kellett ülnie a m estergerenda alatti fa
asztal m ásik oldalára, ahol már nem in téz
kedhettek jogerősen. Mire viszont hivatalo
san intézkedtek, a zalai perzekutorokat kiér
tesítették, azok pedig kiszálltak, addigra a 
veszprémieknek más dolguk akadt. Sobri pe

dig egyszerűen visszaült az asztal innenső fe
lére és m úlatta az időt cim boráival egyetem 
ben.

Az egyéni és csoportos látogatók e két 19. 
századi példájából kiindulva felettébb nehéz 
lehet a 21. századra is érvényes következteté

seket levonni, de nem lehetetlen. Egészen 
egyszerűen volt valaki vagy valami, ami von
zotta Vörösberény határába a vendégeket. A 
tinédzseréveit taposó városi létünk egyik 
kulcskérdése, hogy képesek vagyunk-e kü
lön-legességeket nyújtani azoknak akik nem 
csupán ide tévednek, hanem itt is akarnak ma
radni?

A helyi különlegességeket - új keletű, de 
jó l bevált szokás szerint - nevezzük el a hun
garicum nyomán „alm ádicum nak”  ami ter
m észetszerűleg feltételezi a „berényicum”, 
„káptalanicum “ és a „budatavicum” fogalmát 
is. A hungaricum ugyanis egy olyan itt ké

szült egyedi termék, am elyek jellem ző M a
gyarországra és külföldön is méltán képvise
lik hazánkat kiváló m inőségével. Legutóbb 
például az Európai Unió ism erte el a pálinka 
hungaricum  jellegét, hiába vitatták ezt tőlünk 
keletebbre. Az almádicum ezek alapján akár

készülhetne a vödörvölgyi pálinkafőzdében 
is a berényicum m al együtt, mert mindkét te 
lepülésrész m agáénak érzi ezt az intézm ényt 
is.

A „szem s szájnak ingere” továbbviheti a 
látogatókat a helybéli vendégfogadókba,

amelyekből akad is szép számmal. Amikor vi
szont belépünk és azt kérdezzük, hogy mi az 
a helyi specialitás, am it sehol m ásutt nem 
kapni, akkor igen kevés vendéglátós vágja rá 
a mindenkit elbűvölő választ, ami aztán ott is 
m arasztalja legott a kuncsaftot. Van olyan 
vendéglős, aki ritka öntudattal vallja, aho
gyan ő készíti, nem készíti azt senki. Valljuk 
be: a pozitív olvasata mellett van ennek a k i
jelentésnek némi humoros, hogy azt ne m ond
jam , negatív értelmezési tartománya is. Nega
tív például akkor, ha többet arra sem téved a 
vendég, vagy humoros, ha az étlapon szerep
lő ötven étek közül momentán csak tizenöt 
mozgósítható.

Az inni és ennivalókon túl azért programo
kat is kell produkálni, különösen fontos a 
rossz idő esetére is bevethető szórakozási le
hetőségekről, még egy ilyen tücsöktikkasztó
an forró nyár közepén is, mert van aki a m ele
get nem bírja. Éppen a múlt héten érkezett egy 
helyi szállóba olyan panasz, hogy valahogy 
hűteni kellene a Balatont, ami azért képtelen
ség. Em lékszem  még olyan télűző rendez
vényre is, ahol tavasziasabb volt az időjárás, 
mint vártuk. A balatoni jeget feltörni kívánó 
rozm árhajlam ú önkéntesünk egy kis 
fridzsider-jég után sóvárgott, hogy legalább az 
illúziója meglegyen a jeges vízben való lubic
koláshoz...

Ennek a kies kisvárosnak végre azt kellene 
mutatnia ami: már nem falu, de még nem is ősi 
város. Legyen tehát városka, ahol azért ízelítőt 
kaphat falusi ízektől a hangulatos kisvárosi 
műsorokig, a vidéki vendégszeretettől az urbá
nus unalom űzésig. Ezeket aztán hívhatjuk 
„balatonalm ádikum nak”, mert abban benne 
foglaltatik a „berényikum”, „káptalanikum”, 
sőt még a „budatavikum” is.

CzS



Néhány sor 
a 45. hónapról 
a Városházán

2006. július
A tavasz végén, nyár elején meg

valósított burkolat-felújítások, az 
Öreg park érintett területén a Város- 
gondnokság által elvégzett fenntartá
si-, virágültetési és gondozási mun
kák eredményeként a Hosszútávúszó 
Európa Bajnokságot rangjához méltó 
körülmények között rendeztük meg. 
Ezen a partszakaszon már látszik, 
milyen irányban kell folytatni a sétá
nyok és járdák építését, a közterüle
tek rendben tartását és a parkok ápo
lását a komfortosabb városkép eléré
se érdekében.

A Balatoni Hajózási RT-nél elér
tük, hogy saját beruházásában és 
költségén végezte el a móló térköve
zését, padokat telepített és növénye
ket ültetett. A korabeli hangulatot 
idézi az ismét felállított pergola.

Az Almádiért Közalapítványra 
történt vállalkozói befizetésekből va
lósítottuk meg a móló és a Sóhajok 
hídja közötti sétány díszburkolását, 
összhangban a tavaly elkészült köz
vetlen vízparti sétánnyal.

Köszönetet mondok mindkét fej
lesztéshez nyújtott támogatásért és a 
megvalósításért.

Tíz hónappal ezelőtt született 
megállapodás arról, hogy települé
sünk jelentős nemzetközi úszó ver
seny házigazdája lesz. A július 26- 
30. között lebonyolított versenyek 
élénk érdeklődés mellett, közönség- 
sikert aratva zajlottak le.

A Város nevében ezúton is megkö
szönöm Mandur Lászlónak az Or
szággyűlés alelnökének, a Magyar 
Úszó Szövetség vezetőinek, Gyárfás 
Tamás elnöknek és Ruza József főtit
kárnak; továbbá Wossala Györgynek a 
Ramada Hotel tulajdonosának és Né
meth Zsoltnak a Marathon Club ügy
vezetőjének, hogy helyszínnek Bala
tonalmádit választották és a lebonyolí
táshoz támogatást nyújtottak. Köszö
nöm minden önkéntes segítő munká
ját. A versenyzők, a 17 ország jelenlé
vő csapatvezetői és a nemzetközi szö
vetség képviselői elismerésüket fejez
ték ki településünknek a színvonalas 
rendezésért. Utóbbiak bíztattak min
ket arra, hogy pályázzunk újabb ha
sonló rendezvény megszervezésére.

Az Almádi Nyár eddigi program
jai, valamint a Számfira Rendez
vényszervező Iroda hagyománnyá 
váló eseményei a sportpályán, min
den eddiginél nagyobb érdeklődés 
mellett valósultak meg. Minden szer
vező munkáját köszönjük. Ugyanak
kor a pihenni vágyók érdekében a hi
vatal a zeneszolgáltatást 2300 óráig 
engedélyezi, a rendelet szerinti hang
erő betartását pedig ellenőrzi.

Balatonalmádi, 2006. augusztus 2.
Pandur Ferenc 

polgármester

Az almádi városi önkormányzat részére adott állami 
normatív támogatás a 2002. és a 2006. évi költségvetésben

A normatív támogatás vizsgálata (elemzése) 
előtt tisztázni kell, hogy az elmúlt években a 
normatívák jogcímeiben lényeges változás volt, 
illetve jogcímeket töröltek, és újakat hoztak lét
re. A 8. sz. mellékletben felsorolt jogcímek kö
zül 3 támogatási jogcím a 3. sz. mellékleten a 
kötelezettség nélküli felhasználások közé ke
rült. Így csak azokat a jogcímeket hasonlítjuk 
össze, mely jogcímek nem változtak.

Az állami hozzájárulás számításánál „muta
tószámként” az ellátottakat veszik figyelembe 
(állandó lakónépesség, üdülési vendégéjszaka, 
ellátottak száma, óvodába beíratottak száma, ál
talános iskoláskorúak száma stb.).

Az önkormányzat a normatív állami támoga
tások egy részét felhasználási kötöttség nélküli 
felhasználásra, a másik részét kötött felhaszná
lásra (a jogcím szerinti felhasználással) biztosít
ja (pl. 3. sz. melléklet, illetve 8. sz. melléklet). A 
normatív támogatások összértéke 11%-kal nőtt

A kötöttség nélküli felhasználásra kapott 
összeg a bázisévhez viszonyítva 11%-kal nőtt.
Meg kell jegyezni, hogy ez az emelkedés magába 
foglalja az időközben végrehajtott béremelések 
fedezetére kapott támogatást is, viszont az elmúlt 
időben a dologi kiadásokra (infláció, áremelés 
stb.) ellentételezést (automatizmust) nem biztosí
tott az állami támogatás.

A normatív állami hozzájárulás jogcímeinek 
vizsgálata alapján az alábbiakat lehet megálla
pítani. A jogcímek közül azokat emelem ki, ahol 
a mutatószámban vagy a támogatás összegében 
lényeges változás történt.
- Települési önkormányzatok feladatai, sport 
jogcímen a bázisévhez képest 152 fő népesség 
csökkenés volt, a támogatási összeg ennek el
lenére 31%-kal nőtt.

- A körzeti igazgatás jogcímnél az elmúlt években olyan változások 
voltak, hogy csak a támogatás összegében bekövetkezett változást 
vizsgáltuk, ahol 12%-kal csökken a támogatás.

- Az üdülőhelyi feladatokra az önkormányzat által tervezett ide
genforgalmi adó alapján állapíthatják meg az állami támogatást.

- Pénzbeni szociális juttatásokat, a lakáshoz jutás feladataira ju
tó normatív támogatást külön számítások (különböző normatí
vák) alapján számítják ki és biztosítják az önkormányzatnak.

- Óvodai nevelés jogcímen 2006. évben a 2002. évhez viszonyítottan 
48%-kal nagyobb támogatást biztosított a központi költségvetés.

- Az iskolai oktatásnál ez az arány +18%, viszont a mutatószám 
(a gyermeklétszám) 155 fővel csökkent.

- A zeneiskola feladatai címén kapott normatív támogatásnál a 23 
fős csökkenés ellenére a támogatás összege 29%-kal nőtt.

- Hozzájárulások egyéb közoktatási, nevelési, oktatási feladatok 
jogcímén jutatott támogatás összege a bázisévhez viszonyítot
tan 70%-kal csökkent. A jogcímekben időközben lényeges át
rendeződés történt, a kiesett összeget az önkormányzatnak 
egyéb bevételeiből kell biztosítani.

- A helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok alapján ka
pott normatív támogatás összege 43%-kal nőtt.

A felsorolt jogcímek alapján biztosított állami hozzájárulás (3. 
sz. melléklet szerint) a 2002. évi 309.245 millió Ft-ról, 2006. év
re 344.611 millió Ft-ra emelkedett, ami 11%.

A kötött felhasználású (a kapott összeggel az év végi költség- 
vetési beszámoló során el kell számolni) normatívákat a 8. sz. 
melléklet tartalmazza. Ezek közül néhány jogcím átkerül a fel

3. sz. m elléklet szerin t:
Mutató

szám
 Összeg 

eFt
Mutató-  Összeg 
szám | eFt

2 002 2006

Települési önkormányzatok feladatai 8 923 12 762 927 8 771 16 796 465
Körzeti igazgatás 1 21 233 986 1 18 747 256
Körjegyzőség működtetése 0
Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai 0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 127 478 155 130 494 000
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 0
A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szemp.elmaradott, 0
Üdülőhelyi feladatok 35 000 000 70 000 000 38 000 000 76 000 000
Pénzbeni szociális juttatások 36 331 633 34 917 351
Lakáshoz jutás feladatai 10 772 607 10 086 650
Szociális és gyermekjóléti alapszotgátatás feladatai 24 16 459 210 28 14 607 200
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 0

0
Gyermekek, napközbeni ellátása 0
Óvodai nevelés 177 23 010 000 171 34 029 000
Iskolai oktatás 655 88 621 500 500 104 248 000
Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás 0
Alapfokú művészeti oktatás 120 8 280 000 97 10 657 000
Kollégiumok közoktatási feladatai 0
Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz 140 14 171 000 151 3 956 120

35 49 735 000
Gyermek- és  ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgált. 605 207 9110 000
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 8 293 7 123 687 8 771 10 226 986

0
309 244 705 344 611 028

8. sz. m elléklet

93 1 341 060 75 877 500

0
Pedegógiai szakkönyv 1277 820 0

2 295 046
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 12 112 800
Tanulók tankönyvtámogatása 1 565 450 0
Belső ellenőrzési társulások támogatása 0
Diáksport 786 000 0
8.sz. melléklet összesen: 4 970 330 3 285 346
Mindösszesen: 314 215 035 347 896 374

használási kötöttség nélküli támogatások közé és néhány új jog
cím került be a normatívák közé.

A kapott támogatások összehasonlítása során 34%-os csökke
nés tapasztaltható. Az önkormányzat részére biztosított norma
tív támogatás mindösszesen 2002. évben 314.215 millió Ft, míg 
a 2006. évi költségvetésben ez az összeg 347.896 millió Ft volt, 
ami 10,7%-os emelkedést jelent. Szabó Jenő

pénzügyi bizottsági elnök

Fizetett hirdetés:

Tisztelt Almádiak! Tisztelt Választók!

Október 1-jén polgármestert és önkormányzati 
képviselőket választunk.

2002-ben az Önök többségének bizalmából polgármester lettem. 
Egy ciklus rövid idő. A megkezdett munkát folytatni akarom.

Amennyiben jelölésemet támogatja, 
az ajánló szelvényt kérem, adja át személyesen nekem, 

ül. megbízott barátaimnak.
Telefonhívására szívesen érte megyek. (70/339-5274)

A szelvényt leadhatja továbbá a Martinovics Üzletházban 
(Martinovics u. 2., Piac mellett) a Csatári és Trsa. Kft. 
Irodájában. (H-P: 8.00-16.00; Szombat 8.00-12.00.) 

Célom minden megválasztott képviselővel az együttműködés, 
eddig is erre törekedtem. Városunknak a jövőnk érdekében 
összefogásra, kompromisszumra képes Testületre van szüksé
ge ahhoz hasonlóan, ahogy ez megvalósult Balatonfüreden. 
Megtisztelő bizalmát megköszönve: Pandur Ferenc

polgármester

Eggenfeldeniekkel együtt 
a borfesztiválon

Augusztus 17-én 17 órától 22 óráig a borfesztiválon a 
Balatonalmádi-Eggenfelden Baráti Kör Egyesület minden almá
di diákot és fiatalt egy ingyenes bajor vacsorára vár (zsömle, bajor 
kolbászkák, uborka, ketchup, limonádé). Amíg a készlet tart!

Ismét egy lépéssel közelebb kerülünk 
egymáshoz és elmélyítjük barátságunkat

Wir kommen uns nä her und 
vertiefen unsere Freundschaft

Anläßlich des Almádii Weinfestes laden wir ein

17.08.2006: 1 7 h - 2 2 h

Kostenlos für alle Schüler und 
Jugendliche aus Balatonálmadi

Partysemmel
“Dicke”
Gurken
Ketchup
Limonade

solange der Vorrat reicht!

Szervező:
Balatonalmádi - Eggenfelden 
Baráti Kör Egyesület

Veranstalter:
Freundeskreis Balatonálmadi
- Eggenfelden e.V.
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Veszprémvármegye
Dákai beruházás
Július 6-án tették le az alapkövét a Veszprém Megyei Önkormányzat „Batthyány Ilona” Fogyatékosok 
Otthonának címzett támogatás segítségével megvalósításra kerülő felújításának. A beruházás éves 
pénzügyi ütemezése az alábbiak szerint alakul: 73.520 forint saját forrás, 676.480 forint címzett támo
gatás. A beruházás célja, hogy az intézményben ellátott fogyatékos személyek élhetési, valamint fog
lalkoztatási körülményei jelentősen javuljanak, normális értelmi képességű embertársaikéval azonos, 
jó színvonalú körülmények között élhessenek, az intézmény rendelkezzen a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló jogszabályokba foglalt végleges működési engedély kiadásához szükséges 
feltételekkel. A beruházás két épület rekonstrukcióját, valamint két új épület felhúzását eredményezi. 
A kastélyépület megújítása megtörténik, az 50 férőhelyes lapos tetős gondozási épület magas tetős le
fedése elkészül, felépül egy 50 férőhelyes foglalkoztató munkacsarnok a megfelelő kiszolgáló helyisé
gekkel és vizesblokkokkal, felépül egy 70 férőhelyes új „hotel” funkciójú pavilon, benne 8 átmeneti és
20 emelt szintű férőhellyel. Az intézmény férőhelyeinek száma a beruházás eredményeképpen az át
meneti ellátás új 8 férőhelyével, mint új ellátási formával bővül.

A hagyományos orvoslás évszázadai
A bakonybéli tájházban 2006. július 15. és augusztus 27. között látható kiállítás az ezeréves államisá
gunk emlékére 2000-ben, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban A hagyományos orvoslás év
századai címmel megrendezett tárlat anyagának válogatását tartalmazza. A tájház adta lehetőségekhez 
igazodva két nagyobb tárgykört mutatnak be: a XVI. század végétől a XIX. század közepéig tartó 
„füveskönyvek korszakát”, és a XIX-XX. századi népi orvoslást és népi (gyógy)növényismeretet. A ki
állítás elsősorban a művelt nagyközönség érdeklődését kívánta megnyerni, de megtekintésével a nép
rajz iránt érdeklődő bölcsész-, az orvostörténetet és orvosi antropológiát tanuló orvostan-, valamint a 
gyógynövényismeretet tanuló gyógyszerész-hallgatók is értékes és hasznos adatokhoz juthatnak. A fel
soroltak mellett a kertészet- és agrártudományok, valamint a természetes gyógymódok iránt érdeklő
dők figyelmét is fölkelti az összeállítás. Nagyobb terjedelemben a népi orvoslással, illetve a hozzá kap
csolódó népi növényismerettel foglalkozik a kiállítás.

Kutasi Kovács Lajos és az indiánok világa
Ezzel a címmel nyílt kiállítás Veszprémben július 14-én, a Laczkó Dezső Múzeumban. A kiállítással a 
veszprémi múzeum, az érdi Magyar Földrajzi Múzeum, az író fia, Kovács Szabolcs Gábor és családja 
együtt kíván emléket állítani Kutasi Kovács Lajosnak, aki Veszprémből indult el és vált ismertté az in
diánok írójaként, újságíróként és szépíróként. A kutató, aki 1920. január 18-án Veszprémben született, 
élete során tett dél-amerikai és egyesült államokbeli utazásai révén az indián kultúrák egyik legszakava
tottabb ismerőjévé vált. Többször vett részt felfedező utakon brazil Amazóniában, Peruban, Argentíná
ban, Észak-Amerikában pedig Kalifornia, Új Anglia, Arizona, Yucatán és Új-Mexikó indián törzsei kö
zött fordult meg. Tapasztalatait kitűnő könyveiben és rádióműsoraiban tette közkinccsé, amelyekben 
gyakran tett utalást a szülőföldjéhez fűződő emlékeire. Az általa és fia, Szabolcs által összegyűjtött in
dián relikviákat az érdi Magyar Földrajzi Múzeumnak adományozta, amelyek a kiállítás bázisanyagát 
képezik. Halála után a család irodalmi hagyatékával gazdagította a veszprémi Laczkó Dezső Múzeumot. 
A tárlat többi tárgyi emlékét Kovács Szabolcs Gábor ajándékozta a veszprémi múzeumnak.

Horváth Balázs örökre Almádiba költözött
Életének 64. évében elhunyt Horváth Balázs, az Antall-kormány belügyminisztere, veszprémi ellenzé
ki országgyűlési képviselő. Búcsúztatását Veszprémben a Vámosi úti sírkertben tartották meg, örök 
nyugalomra viszont hozzánk költözött: hamvai immár a berényi temetőben szülei sírja mellett nyug
szanak. Horváth Balázs halálával olyan embert veszítettünk, aki rendíthetetlen demokrata, minden zsar
nokság esküdt ellensége, az elesettek pártfogója, a határon túli magyarok ügyét bátran fölvállaló köz
életi személyiség, meleg szívű férfi, a Balaton szerelmese volt -  fogalmaztak a búcsúzók.

Hansági Endre kitüntetése

Polgárőr hírek
Tisztelt Olvasók!
Örömteli hírrel kezdhetem beszámolómat. Szolnokon került sor az idei, immár XV. Országos 

Polgárőr Napok megrendezésére. Egyesületünk elnöke, Hansági Endre, eddigi tevékenységéért 
átvehette a Polgárőr Érdemkereszt arany fokozatát. Elnökünk elmondta, hogy a kitüntetést nem 
tekinti személyes érdemének. Egyesületünk tagjainak munkáját, támogatóink segítségét 
kiemelve mond köszönetet ezúton is. Gratulálunk!

A tomboló nyárnak köszönhetően tömegek érkeznek a városba. Nem csak a vízpart, hanem a 
különböző kulturális és sportrendezvények is vonzzák a turistákat. Természetesen velük együtt 
érkeznek a gondtalan pihenés helyett a gondtalan haszonszerzést remélők is. A bágyadt, figyel
metlen, és nem kellően óvatos emberek könnyen válhatnak lopás, betörés, rablás áldozataivá.

Ismét el kell mondani, hogy ingatlanjaikat akkor is zárják, ha csak a strandokra mennek, szük
ségtelen értékes ékszerekkel, vagy nagy összegű készpénzzel menni. Ha mindez feltétlenül 
fontos, kérjük, használják az értékmegőrzőket! Igyekszünk a fürdőhelyeken minél több alka
lommal jelen lenni, ezzel is megelőzni a bűncselekményeket. Sajnos ebben nincs segítségünkre 
a hosszú partszakasz, sem az emberi felelőtlenség.

Júliusi kiemelt fontosságú biztosítási feladatunk a Jazz és Világzene Hétvégén, valamint a 
hosszútávúszó EB idején volt. Ez utóbbi esemény kissé megbolygatta a móló-környéki 
közlekedési rendet, de az érdeklődők és nyaralók többsége fegyelmezetten vette tudomásul az 
ideiglenes szabályokat. Köszönetet kell mondanunk balatonfűzfői és litéri kollégáinknak! 
Segítségük fontos volt, hiszen napi 24 órában, 10 napon át tartott az Európa Bajnoksághoz köthető 
biztosítási feladat.

Anyagi támogatóinknak köszönjük a befizetéseket, nagyban hozzájárulnak tevékenységünk 
minőségi és mennyiségi ellátásához! Számlakezelőnk a Forrás Takarékszövetkezet (B.almádi, 
Jókai u. 2.), szla.számunk: 7290003710500886. Várjuk további segítségüket!

Reméljük, a hazautazok kellemes élményekkel távoznak városunkból, a még maradóknak, 
ezután érkezőknek, helybélieknek, békés pihenést kívánunk!

F. F.

Ha nyár, akkor tolvajok

Rendőrségi hírek
A nyári idény kellős közepén vagyunk, az időjárás igazán kedvez az 

idegenforgalomnak, ami meg is látszik. A partot, a tavat ezrek keresik 
fel, igazi nyári hangulat van városunkban. Ennek megfelelően nagyon 
sok bűncselekmény is történt, amely összességében jóval meghaladja 
a tavalyi év hasonló időszakát. Igaz - ha visszaemlékeznek - a tavalyi 
év hűvös, esős nyara nagyon sok vendéget elriasztott városunkból.

Ezt az újságcikket (és ezt a tapasztalatok okán mondom) akármelyik 
év szezonjában megírhattam volna, talán a konkrét történésekben tér
nek el egymástól az egyes év bűnözési adatai. Ami a módszereket, a 
körülményeket és a levonható tanulságokat illeti, igazából semmi nem 
változott. Ha visszaemlékeznek, nagyon sok olyan cikk jelent meg már 
e lap hasábjain, amelyben kértük, hogy egy kicsit figyeljenek egymás
ra és vendégeikre, ne hagyjanak őrizetlenül a strandon értékeket. Leír
tam már többször azt is, hogy ha elmennek a lakásból, zárják be, ne 
hagyják nyitva. Ha netán riasztó is működik, gondosan kapcsolják be. 
A gépkocsikkal kapcsolatban is jeleztem, ha lehet, ne tartsanak a ko
csikban csomagokat, nagy értékű műszaki cikkeket. Mindezen figyel
meztetések ellenére természetesen a strandon őrizetlenül hagyott tás
kákból, vagy törölközők alól ékszereket, készpénzt, műszaki cikkeket 
és bankkártyákat visznek el, és ugye azt már mondanom sem kell, hogy 
a bankkártyák mellé gondosan a PIN-kód is oda van készítve, hogy ne 
kelljen a bűnözőnek különösebben vesződnie.

A szúnyoghálókkal védett nyaralókba mennek be és visznek minden 
kézzelfoghatót, vagy míg a család gondtalanul pihen a kertben, az elől 
nyitva hagyott ajtókon, garázskapukon besurranva szabadítják meg a 
tulajdonosokat értékeiktől. A bankkártya vonatkozásában lásd, mint 
fent. 8 gépkocsit törnek fel, pontosabban csak 4-et, mert 4-et tulajdo
nosaik gondosan nyitva hagynak, sőt még az ablakokat is leengedik fé
lig, mert így igazán könnyű kinyitni a járműveket, és elvinni belőlük 
minden mozdíthatót.

Folytathatnám a sort számos példával, amely bizonyítja figyelmet
lenségünket, gondatlanságunkat, de nem teszem. Ezeket is csak azért 
emeltem ki, hogy érzékeltessem Önökkel, Tisztelt Újságolvasók, hogy 
a világ egyetlen országának rendőrsége sem képes igazán hatékony 
munkára, nem beszélve a bűnmegelőzés fontos területéről, ha ehhez 
nem kapja meg legalább az elvárható szintű állampolgári támogatást, 
segítséget. Nincsen jogom kioktatni senkit sem, de mindezek után rám 
és kollégáimra vár -  a bejelentett események és az abból szerzett infor
mációk alapján -  üldözni és az igazságszolgáltatás elé állítani a bűn el
követőjét. Szeretném azonban nyomatékosan kiemelni, hogy az állam, 
amennyiben a tettes vagy a tettesek ismertté válnak, következetesen ér
vényesíteni fogja a büntetőjogi igényét, azonban az egyén kára ezzel 
még messze nem térült meg. Egyszerűbb lenne talán (és ezt fogadják 
el tőlem jó tanácsként), ha egy kicsit jobban figyelnénk környezetünk
re, dolgainkra, és nem könnyítenénk meg a rosszban sántikálók, a bű
nözők dolgát.

Több olyan bűncselekményről is érkezett bejelentés, amely nem köt
hető kifejezetten a nyárhoz, ilyen például a garázdaság. 4 olyan esetről 
kaptunk bejelentést, amikor a jelentős alkoholmennyiséget elfogyasz
tok vélt vagy valós sérelmeiket értelmetlen rombolással próbálták le
vezetni, illetve, bár ez másfajta bűncselekmény, a korábbi ivócimborák 
a fenti okok miatt tettlegességgel próbálták vitáikat rendezni. A követ
kezmények súlyos testi sértés, illetve hosszabb-rövidebb idejű kórházi 
kezelés. Továbbra is jellemző bűncselekményfajta, amely egyébként a 
közlekedési bűncselekmények kategóriájába tartozik, az ittas vezetés. 
Az elmúlt egy hónapban 8 helyi állampolgárral szemben indult bünte
tőeljárás ilyen cselekmény miatt.

Megint csak a bevezetőben leírtakra utalnék vissza, amikor az előre 
elhangzott figyelmeztetésekről, felhívásokról írtam. Ehhez kapcsoló
dik szorosan az ittas járművezetés enyhébb változata, az ittas vezetés 
szabálysértési minősítése, amely ügyet a rendőrségi eljárás keretében 
zárunk le, de következményét tekintve nem sokban tér el a vétségi el
járásokétól. Arról is írtam már, hogy a még sokszor olyan jól hangzó 
kifogás sem segít, például a beteg gyermek, kórházban lévő szülő stb. 
Nem akarok cinikus lenni, és ezért nem folytatom a felsorolást, de ezek 
a legjellemzőbb hivatkozási okok. Nem kellene, hogy így legyen, hi
szen a törvényekben az ezzel kapcsolatos jogszabályokban nem szere
pelnek ezek a lehetőségek, mint felmentő okok, tehát nem érdemes 
ezekre hivatkozni. Ráadásul egyre több a „visszatérő”, korábbi ügyek
ből más ismert személy, csak a hivatkozási alap marad mindig ugyan-

Nagyon sok rendezvény teszi vonzóvá városunkat, amelyhez a mi 
segítségünket is kérik. Természetesen a jövőben is mindent meg fogunk 
tenni annak érdekében, hogy erősítsük városunk jó hírnevét. Biztos va
gyok abban, hogy a közbiztonság színvonalán, annak milyenségén nem 
fog múlni a nyári idény sikere.

Grúber Sándor r.alezredes 
rendőrkapitány



A kakaskukorékolás elhallatszik az égig (?)
Vagy legalább azok füléig, akik az almádi polgárok és elöljáróik megkérdezése nél

kül döntenének arról, hogy le- és felszálló légifolyosót hoznak létre Balatonalmádi - 
Káptalanfüred felett?

Következményként a balatoni napnyugtában egy felszálló, szép kövér B737 repülőgép 
díszleteként gyönyörködhetünk, vagy részünk lehet abban az élményben, hogy a Kéksza
lag Kenesére cirkáló mezőnye felett 3-400 m magasan 90 tonnás gépsárkányok húznak el 
lágy, fülbemászó harmóniákkal kisérve.

Hogy mindez csak kitaláció, vagy “túlfűtött, érzelmi alapú hozzáállás”, sokat hallot
tuk a polgárok nyomására összehívott almádi fórumokon. A Szentkirályszabadja- 
Veszprém repülőtérrel szembeni ellenállást nem jól reprezentálja az Új Almádi Újság 
júliusi számában közös oldalon, azonos terjedelemben megjelent pártoló, illetve a ha
tásokat vázoló írás, sem a megyei lapban lehozott cikkek. Mert az elutasítás itt közel 
egyértelmű volt.

Probléma vagy lehetőség a nemzetközi kereskedelmi reptér a szomszédban? Veszp
rémnek és a többi üdülőhelynek talán lehetőség, de Balatonalmádinak és környezetének 
a tervezett üzemeltetés megoldhatatlan probléma.

Jelenleg a két tulajdonos önkormányzat a gyors értékesítésben érdekelt, majdnem 
mindegy, milyen feltételekkel. Nekünk, balatonalmádi polgároknak, ingatlantulajdono
soknak, állandó lakosoknak, üdülőknek nem mindegy. Szamárság azt gondolni, hogy a 
le- és felszálló légifolyosó alatt fejlődhet bármi is.

Almádiban jelenleg csak a deficit-oldalra könyvelhetünk. Mínuszos a tájékoztatás, de
ficites a demokrácia is. Láttunk már ilyet régebben, de most más időket élünk, még ha a 
döntéshozók gyakran ugyanazok is. Feltehetjük a kérdést: egyáltalán mekkora nyilvános

ságot kapott volna ez az ügy, ha az almádi lakosok nem jelzik, hogy itt bizony valami nincs 
rendben? Tájékoztatás, hatásvizsgálat nélkül indult az értékesítési pályázat. Maguk az in
gatlan tulajdonosai sem rendelkeznek konkrét elképzelésekkel a jövőről. A befektetőktől 
mást elvárni, mint a saját üzleti érdekeik maximális érvényesítését, naivitás vagy felelőt
lenség.

A fórumokon megjelenő, a lehetséges befektetők fizetett munkatársai, ügynökei, 
szakértői csak a várható előnyökről szónokoltak. Volt, aki odáig ment, hogy ingatlan- 
piaci konjunktúrát, felértékelődést vizionált. Talán azóta be is vásárolt a légifolyosó 
alatt? Az ő helyzetük sem egyszerű, megbízóik elvárják tőlük, hogy a kellő gazdasági 
erő és a szakmai öntudat birtokában lenyomják a polgárok torkán a békát. Minket vi
szont jobban érdekelnének a környezeti, társadalmi feltételek.

Balatonalmádi képviselő-testülete hozott egy határozatot: “a képviselő testület nem 
tudja elfogadni a tervezett szentkirályszabadjai kereskedelmi repülőtér olyan működte
tését, amely azzal járna, hogy a gépek le- és felszállása Balatonalmádi felett történne.” 
Ez rendben van. Ez Balatonalmádi közönségének eminens érdeke, ez lehet a konszenzus 
alapja. De mi lesz a következő lépés? Hogyan kíván a testület érvényt szerezni határo
zatának? Milyen szervezettel együtt kíván a város bekapcsolódni a folyamatba, ki fogja 
képviselni Balatonalmádit? Várjuk a további érdemi intézkedéseket, és akkor képviselő
ink számíthatnak választóik támogatására.

Utóirat: Úgy gondolom, a kakaskukorékolást bizony hogy elnyomja a repülőgépek 
zaja. De Balatonalmádi polgárainak hangját aligha. Talán mert nem vagyunk (nem le
szünk) olyan kicsik!

Fülöp Béla

Mozdonydobálók
Amikor a Stephenson által feltalált gőzgéppel hajtott mozdony első ízben pöfögött vé

gig a yorkshire-i táj szántóföldjein keresztül-kasul épített vaspályán, a földeken dolgo
zó helybéliek több helyen kővel dobálták meg és szitkokat szórtak rá. Azóta eltelt né
hány évszázad és ma már senki se háborodik fel még azon sem, ha egy különösen zajos 
motorvonat húz ki az állomásról 70-80 decibeles zajt bocsátva ki magából, időnként 
egy-egy 95 decibeles füttyel fűszerezve.

Mi is lett volna az emberiséggel a VONAT nélkül?
Olvasom a Balatonalmádi Önkormányzat Képviselő Testületének 2006. június 29. 

napján megtartott, rendes üléséről készült jegyzőkönyv kivonatát (132/2006.(VI. 29) 
Öh. -  és ez jut eszembe. A tiszteletreméltó Testület úgy határozott, hogy „nem tudja el
fogadni a leendő repülőtér olyan működtetését, amely azzal járna, hogy Balatonalmádi 
közigazgatási területe felett repülőgépek fel- és leszállása történne”.

Kevés vigaszt jelenthet, hogy nem csak úgy általában nem fogadjuk el, hogy „köz- 
igazgatási területünk felett” repülők közlekedjenek: ezt „csak” a fel- és leszálló gépek
re vonatkoztatjuk (bár kicsit pikáns gondolat, hogy a Ferihegyi repülőtér felé tartván bi
zonyos irányokból érkező gépek már jóval a Balaton térsége előtt megkezdik a leszál
lást, ezeket jó lenne értesíteni a drákói állásfoglalásról). Talán az is vigasztaló lehet, 
hogy ez a döntés nem szakértői, racionális elemzések eredményeképpen, hanem felte
hetőleg „nagy” jelentőségű politikai csatározások kísérőjelenségeként születhetett meg
-  bár ez semmit sem változtat esetleges következményein. A legtöbb vigaszt azonban 
az jelentené, ha a döntéshozók ezt a bölcs és megfontolt határozatot nem vennék figye
lembe.

Ha úgy tetszettek volna dönteni, hogy a városi csendrendeletet még az égből sem en
gedjük megszegni -  az ha racionálisan nem is, de jogilag elfogadható lenne. Bár ha meg
gondoljuk, hogy a vasút, vagy a 71-es út forgalma a város összes zugában nagyobb zaj
jal jár, mint a tervezett repülőtér fel- és leszálló gépei, akkor a jogi megalapozottság is 
erősen megkérdőjelezhető. Sajnos nem tudtam odaérni a Polgármesteri Hivatal által 
szervezett lakossági fórumra, ami ezzel az üggyel foglalkozott -  úgy tudom, ott bemu
tatták a szentkirályszabadjai repülőtér zajtérképét és abból egyértelműen kiderül, hogy 
a Malom-völgy egy-két épületét kivéve egyetlen lakóépület sincs kitéve 45 decibelnél 
magasabb zajterhelésnek. Természetesen ezen épületek tulajdonosaitól a repülőteret 
üzemeltetőknek mindenképen be kell szerezniök a szükséges hozzájárulást, de ez az ő 
magánügyük -  amit biztosan el fognak majd rendezni egymással.

Azt is tudjuk, hogy csak a nappali órákban zajlik majd fel-és leszállás, tehát az éjsza
kai csendrendelet semmiképpen sem sérülhet. De talán nem is ezek a legfontosabb szem
pontok. Sokkal nagyobb a jelentősége annak, hogy mit jelentene ez a repülőtér települé
sünknek, az egész északi partnak, Veszprémnek, mindnyájunknak. IPARI PARKOT A 
REPÜLŐTÉR KÖRÜL, MUNKAHELYEK EZREIT, EXPONENCIÁLISAN NÖVEK
VŐ IDEGENFORGALMAT, AZ ÖNKORMÁNYZATNAK SOKSZOROS ADÓBE
VÉTELT, A POLGÁROKNAK TÖBB JÖVEDELMET -  KAPUT A VILÁGRA.

Ezeket próbálják meg most néhányan kirekeszteni a jövőnkből. Reméljük, nem sike
rül nekik.

Wossala György 
almádi lakos

Nyílt levél a regnáló és leendő 
önkormányzati képviselőinkhez

Közeleg az ősz, melynek során ismét önkormányzati képviselő választást tar
tunk. Egy gondolatot már most fontosnak tartok a képviselő hölgyek és urak 
számára megemlíteni. Úgy vélem, hogy a képviselőség több feladatot ró Önökre, 
mint sem csupán részt venni a testületi üléseken, esetleg az év során a nagyobb 
állami ünnepek alkalmával megjelenni az adott ünnepségen. Kérem tisztelettel, a 
városban lelkes önkéntesek sok-sok kulturális rendezvényt is szerveznek, 
melyeken csak elvétve látunk (ha látunk) Önök közül résztvevőt. Ezek sorából 
kiemelkednek a városunk jótékonysági báljai, melyeken rendre megjelennek váro
sunk országgyűlési képviselői, a megyei közgyűlés elnöke, városunk pol
gármestere, és egy-két helyi képviselő is megtiszteli jelenlétével ezen alkalmakat. 
Soraim nem nekik, hanem azon választott képviselőinknek szólnak, akik az ilyen 
alkalmakat rendszeresen tüntető távollétükkel múlatják. Nos itt és most a 
választópolgár szól Önökhöz, aki azt kéri, hogy csak olyanok szólítsanak meg 
szavazatomért, akik a vállalt vagy vállalni kívánt tisztséget ebben a vonatkozásban 
is a városért, a Mi városunkért vállalják. Ha ezt várhatjuk és remélhetjük, úgy 
valószínűleg senkiben sem ébred olyan gondolat, hogy netán csupán a képviselői 
tiszteletdíj az első számú cél a képviselői státusz elnyerésének szándéka mögött.

Balatonalmádi, 2006. 07. 09. (a Hattyú bál után)
Fürtös László 

nyugdíjas választópolgár

Ui.: Újabb adalék az előző gondolathoz. Egy kiemelkedő nemzetközi szintű 
sportrendezvény, a hosszútávú úszó Európa Bajnokság megnyitója mutatta meg 
ugyanazt a hozzáállást, amit fentebb már leírtam. Csupán néhányan, többnyire az 
előzőekben is kivételként említett képviselőink, tisztelték meg ezt a nem minden
napi alkalmat.

„Na, mi van egerek?”
Az „Almádiért” Közalapítvány 2006. július 19-én délután a balatonalmádi 

Wesselényi strandon játszóházat és -  a DAL-MA Kulturális és Művészeti 
Egyesület közreműködésével -  zenés, táncos jelmezes előadást szervezett : 
Na, mi van egerek? címmel.

Az árnyékos pavilonok alatt a gyermekek a testfestés, a gyöngyfűzés, az 
agyagozás, a papírhajtogatás, a fonás és a nemezelés technikájával ismerked
hettek meg, majd a veszprémi gyermektársulat fergeteges műsora következett. 
Akinek még maradt ereje, az ezután csatlakozhatott a Mutass jó példát! 
Balaton Maraton 2006. elnevezésű programhoz, amelynek keretében ismert 
emberek és kisiskolások társaságában akár Keszthelyig is elfuthatott. (Képes 
beszámolónk a  11. oldalon található).

Köszönjük Szőllősi Lajos, Zsapka Adél, Zsapka Andrea, Németh Erzsike 
és Lilla, Dunáné Rózsa Mária, Cz. Tóth Hajnalka, Turupoli Nóra, Szabó Ildikó 
és Czuczai Zoltánné önzetlen segítségét, és a strandi vállalkozók: Báder 
Józsefné, Czipa István, Floidl Imréné, Kutics Balázs, Schall Jenő, Ujj Tamás, 
Zsolnai Józsefné, a Parti Büfé, a Tücsi büfé és a csúszdakezelő Napfény Kft. 
anyagi támogatását.

FELHÍVÁS
Az „Almádiért” Közalapítvány nevében tisztelettel kérem az Új Almádi 
Újság olvasóit, hogy amennyiben egyetértenek alapítványunk céljaival és 
támogatni kívánják azok megvalósítását, valamint újságunk megjelen
tetését, a lapunkban elhelyezett csekken juttassák el hozzánk 
adományaikat, amelyekről -  adóazonosító-jelük megadása esetén -  
adókedvezményre jogosító igazolást adunk ki.

Schildmayer Ferencné, a kuratórium elnöke
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Ö r e g p a r k b a n

Szeretettel várnak mindenkit a szervezők: Balatonalmádi Város 
Önkormányzata, Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, 

„Almádiért” Közalapítvány

Augusztus 11. péntek 
18. 30 órától Toborzó mars a Wesselényi strandon - Balatonfüred Város 
Koncert Fúvószenekara és a Balatonalmádi Hattyú Mazsorett Csoport - 19 
órától Hívogató - Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara koncertje -  
karmester: Csincsi Ferenc - Balatonalmádi Hattyú Mazsorett Csoport fellé
pése -  Művészeti vezető: Klósz-Rukk Henriett - 19. 30 óra - Almádi Bor- 
fesztivál megnyitója - A rendezvényt köszönti: Pandur Ferenc polgármester
- A rendezvényt megnyitja: Gőgős Zoltán FVM politikai államtitkára, or
szággyűlési képviselő - Borászok köszöntése - 20. 15 órától Szlovák ope
rett, népdal és sztepptánc - Regina Sékel, a Szlovák Nemzeti Színház (Po
zsony) tagja - Cimbalom Muzsika -  Zobor - „ATIKUS” Sztepptánccsoport
-  Nyitra

Augusztus 12. szombat
18. 30 óra - Borkóstolás művészete -  Pál János borász (Tokajhegyalja) - 
19 óra Iciri Piciri Együttes zenés gyermekműsora nemcsak gyerekeknek - 
Varázslat -  Szentpétery Attila bűvész és illuzionista műsora - 21 óra - A Mu
sical Színház Stúdiósainak vidám musical műsora - Fellépők: Márton And
rea, Szebenyi Ágnes, Varga Szabina, Dunai Péter

Augusztus 13. vasárnap
19 óra - Balatonalmádi néptánccsoportjaink bemutatkozása - 
21 óra - CSÍK ZENEKAR koncertje

Augusztus 14. hétfő
19 óra - Kistérségi népművészeti csoportok fellépése -
20 óra - UNIDANCE Tánc Show
21 óra - VODKU V GLOTKU zenekar koncertje

Augusztus 15. kedd
19 óra - Kistérségi népművészeti csoportok fellépése -
21 óra - TÉCSŐI BANDA -  hagyományos máramarosi ruszin zene

Augusztus 16. szerda
18.30 óra - Borkóstolás művészete -  Pál János borász (Tokajhegyalja) - 
19 óra - Kistérségi népművészeti csoportok fellépése -
21 óra - FLÁRE BEÁS zenekar koncertje

Augusztus 17. csütörtök
Programok ideje alatt - Balatonalmádi-Eggenfelden Baráti Társaság ven
dégül látja a gyermekeket - (étek és üdítő Eggenfeldenből) - 19 óra - Acro 
Dance Rock & Roll SE bemutatója - Virágos Almádiért díj átadása- a Nők
a Balatonért Egyesület almádi csoportja szervezésében - 21 óra - Varnyú 
Country koncert

Augusztus 18. péntek
19 óra - Mr. Glas -  befőttes üvegen játszó emberke (2 x 30 perc) - Pannó
nia Balett Csoportjának bemutatója -  művészeti vezető: Vízhányó Katalin
- 21 óra - DAL-MA Egyesület vidám, zenés, vegyes ismert műsora fülbe
mászó dallamokkal -  művészeti vezető: Völler Adél

Augusztus 19. szombat 
Ökörsütés reggeltől -  porciózás 18 órától -
18 óra - Nyitragerencsér testvértelepülésünk címerének avatása Zászlaink 
alatt - Helyszín: Városház tér

18.30 óra - Borkóstolás művészete -  Pál János borász (Tokajhegyalja) -19 
óra - Veszprémi Kiskurázsi Táncegyüttes műsora -  művészeti vezető: 
Szabó Sándor - Berecz András boros történeteket mesél - 21 óra - Bordal
ok és népszerű slágerek - Káplán György és családjának műsora

Augusztus 20. vasárnap
9 óra -  Ünnepi szentmise a Szent Imre Templomban -
10 óra -  Városi ünnepség a -  templomkertben - Ünnepi beszédet mond: 
Szabó János plébános -Ünnepség keretében: Ó Szent István dícséretessél c. 
műsor (Kuncz László)

19 óra - Tárogató Folklór Zenekar műsora - Díjátadások és a borverseny 
eredményhirdetések - 21 óra - Operett slágerek a Szabad Ötletek Színhá
zának előadásában - 22 óra - ZENÉS LÁTVÁNYTERVEZETT TŰZIJÁ
TÉK - Musical gyöngyszemek a Szabad Ötletek Színházának előadásában

Állandó programjaink:
Minden nap 17 órától a Közép-Dunántúli Régió Népi iparművészeinek, 
kézműveseinek bemutatója és vására - Babráló - „Aki látja babrálja” 

játszóház - Kézműves foglalkozások kicsiknek és nagyoknak

Ha nem csak a borra szomjazik, éhségét is csillapíthatja a borházaknál 
és az étek-kínálóknál, valamint az édesség-nyalánkság sátraknál.

Hattyúbál 2006-ban
A megszokottól eltérő időpontban, új helyen, de a korábbi évekhez hasonló jó hangulat

ban zajlott le 2006. július 8-án a RAMADA Balaton Hotelben a  11. alkalommal megren
dezett hagyományos jótékony célú Hattyú bál. Ebben az évben a kuratórium döntése alapján 
a bál tiszta bevételét (mintegy 100.000 Ft-ot) 12 egykor Almádiban alkotó képzőművész kiál
lításának megrendezésére kívánjuk fordítani. A kiállítás anyaga 2006. augusztusában a 
Padlásgalériában tekinthető meg.

Ezúton köszönjük meg a rendezőknek, a bálon és az utcai jelmezes felvonuláson 
résztvevőknek, valamint a fellépőknek, és a többi támogatónknak, hogy munkájukkal és 
adományaikkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez:

Bartha Józsefné Lívia -  fésűs - szaruműves; Böcskeiné Vankó Katalin -  ROYAL 
Cukrászda Balatonfüred; Carte D’ore Cukrászda Tulipán udvar; Cz. Tóth Hajnalka népi ipar
művész, Cziráki Erzsébet, Erdős Sándor, Érdi Tamás zongoraművész, Fábián László 
grafikusművész; Fülöp Lajos festőművész, Hegyi Zoltánné - Kamilla Gyógynö
vényszaküzlet; Kapus István - PlAZZA Étterem és Kávéház; Keller Andrea és Mógor Dénes, 
Kochné Török Eszter -  Hattyú Virágbolt; Laukó László -  Borkert, Lovas Jánosné - Clívia 
Virágüzlet; Markó Rafaelné; Mentes Tiborné -  MANNA TEXTIL; Milos József fotóművész, 
Molnárné Perus Zsuzsa; Molnárné Török Gizella, Némethné Hollander Éva; Németh 
Viktória, Novák László fotóművész, Nyúl Csabáné; Pergerné Balogh Ágnes fodrász; Polyák 
István, Pusztai Irénke -Pusztai ARTrium Galéria Kávézó, Rendes Ferencné -  PRIMA Parfüm 
és Rendes Ferenc -  PRIMA Vendéglő; Simon László -  Fészek kisvendéglő Veszprém; Szabó 
Károly -  AriadNelli Könyvelőiroda; Szabó Lászlóné, Szóládi Ferenc - Mozart Cukrászda, 
Tánczos Marianna - ÉDEN Bio- és Ezoterikus Üzlet; Veszeli Lajos festőművész, Winkler 
Lajosné -  Takarmánybolt Piac tér; Winkler Gyula, Wossala György -  a RAMADA Hotel, 
Pandur Ferenc polgármester, Schildmayer Ferenc és Boros László, képviselők; a Baross G. 
utcai zöldség-gyümölcs üzlet, írószerbolt, ajándékbolt, bőrdíszmű bolt, gyógynövénybolt; 1. 
sz. Gépjárművezető-képző Munkaközösség : Kocsis István és Lengyel Emília; Kleopátra 
Szépségszalon: (Lovasné Dörfner Katalin, Osváth Ibolya, Limfer Istvánné, Heindl Bianca, 
Veleginé Pávelka Gizella); LA VILLA Étterem és Pizzéria; PEISO Hajózási Kft.; ROLL- 
STAR Kft és Front Tech Kft. Kucserka Lajos ügyvezető; Rothweil Gábor, TRADEORG 
Nyomda; ÖBÖL TV; Szentesi István és a B.almádi -  Vörösberényi Lovas Egyesület; a 
Veszprémi Petőfi Színház jelmeztára és Rácz Attila igazgató, a Veszprémi Közművelődési 
Intézet; Fábiánné Sáray Anna, Kócs Lajos, Kovács Krisztián, a Pannónia Kulturális Központ 
és Könyvtár munkatársai, Balatonalmádi Város Önkormányzata, Balatonalmádi Város 
Rendőrkapitánysága, a balatonalmádi polgárőrök.

Az újságunkban közzétett képes beszámolónkból láthatják, hogy a bált megelőző vidám 
utcai felvonulás, amelyen városunk lakói század eleji ruhákban vonultak fel, és a Városház 
téren megtartott szabadtéri műsorok újra jelentős számú érdeklődőt vonzottak. A megújult 
RAMADA Balaton Hotel eleganciájával, színvonalas vendéglátásával méltó környezetet 
biztosított bálunknak, ami a bálozók nagyobb létszámában is kifejeződött. És bár a pénzügyi 
eredmény évről-évre csökken, a rendezők továbbra sem kívánják feladni azt a törekvést, hogy 
megőrizzék a hagyományt és a városlakók, valamint az ideérkező nyaralók szórakoztatásán 
keresztül adományokat gyűjtsenek városunk szebbé tétele, az amatőr művészeti csoportok, 
a kultúra és a művészetek támogatása érdekében.

Schildmayer Ferencné 
a kuratórium elnöke

Főhajtás

Régi almádi festők tárlata
Augusztus 12-én este hatkor nyílik a városházi Padlásgalériában a régi almádi festők -  

pontosabban tizenegy festő és egy szobrász -  tárlata. Az Almádiért Közalapítvány, az 

Almádi Honismereti Kör és a Pannónia által közösen szervezett kiállításon a már elhunyt, 

városunkhoz kötődő képzőművészek alkotásaiból láthat majd válogatást a közönség. A 

különleges képzőművészeti rendezvény a közalapítvány elnökének, Schildmayer 

Ferencnének a szervező munkáját dicséri.

A tizenkét bemutatkozó művész legfontosabb életrajzi adatai, az általa egykor lakott ház 

megnevezésével:

Aczél Zsigmondi (Kunszentmiklós 1859 -  Almádi 1925), Kompolthy u. 3.,

Aggházy Gyula (Dombóvár 1850 -  Budapest 1919), Óvári u. 40.,

Aggházyné Balló Mariska (Budapest 1885 -  Balatonalmádi 1956), Óvári u. 40., 

Basilides Sándor (Balassagyarmat 1901 -  Budapest 1980), Bajcsy-Zsilinszky u. 56., 

Csikász Imre (Veszprém 1884 -  1914 Budapest), Csikász lépcső 1.,

Dukai Takách Jenő (Veszprém 1888 -  Balatonalmádi 1956), Kölcsey u. 7.,

Edvi Illés Panni (Budapest 1897 -  Budapest 1978), Baross G. u. 44.,

Henczné Deák Adrienn (Budapest 1890 -  Budapest 1956), Szabadság u. 2.,

Jeney Zoltán (Kolozsvár 1899 -  Budapest 1978), Kócsag u. 46.,

Komáromi-Katz Endre (Révkomárom 1880 -  Balatonalmádi 1972), Szabadság u. 2., 

Mihály Rezső (Budapest 1889 -  Balatonalmádi 1972), Öreghegyi út 17.,

Nyerges Pál (Budapest 1914 -  Budapest 1987), Szabadság kilátó út 36.

Az augusztus 12-i tárlatnyitó ünnepségen városunk alpolgármestere, Schildmayer Ferenc 

mond köszöntőt, majd Dobos Lajos festőművész nyitja meg a kiállítást. A mindössze bő egy 

hétig, augusztus 20-ig nyitva tartó -  Főhajtás című -  kiállítást vasárnap kivételével naponta 

délelőtt 10-től este 7-ig lehet megtekinteni.



Önkormányzati választás

A jelöltek bemutatkozása lapunkban
Lapunk, híven hagyományaihoz, lehetőséget nyújt a helyhatósági 

választáson induló képviselő- és polgármester-jelölteknek a bemutatkozás
ra. Az október 1-én tartandó önkormányzati választás jelöltjei, akik 
megkapják a szükséges számú ajánlást, augusztus 26-án éjfélig juttathatják 
el szerkesztőségünkbe az írásos-képes bemutatkozást. Valamennyi jelöltről 
arcképet, a képviselőségre és a kisebbségi önkormányzatba pályázóktól 
legföljebb 15 soros, a polgármesteri tisztségért indulóktól legföljebb 30 soros 
írásos bemutatkozást tud lapunk közölni. Rövidebb lehet egy-egy bemu
tatkozás, programhirdetés, a hosszabb írásokat viszont kénytelenek leszünk 
megrövidíteni. Hogy ne legyen vita, a szerkesztő-bizottság döntése 
értelmében a helyszűke miatt szükséges korlátozást túllépő bemutatkozás a 
15. sorban található mondatot záró ponttal fejeződik be, a szöveg további 
részét kénytelenek leszünk mellőzni. (A szabvány - 50 soros - számítógépes 
kézirat 12-es betűnagysággal, 1-es sorközzel íródik.)

Az október első napján tartandó helyi választáson induló jelölteket az Új 
Almádi Újság szeptemberi számában a nevek betűrendjében mutatja be. Ez a 
lapszám a szokásos 10-i megjelenés helyett némi késéssel kerül majd olvasóink 
kezébe, hiszen a jelölés hivatalosan 8-án zárul, így nekünk még azután kell 
ellenőrizni, megkapta-e valamennyi pályázó a jelöltséghez szükséges számú 
ajánlást. A fűzfői nyomdagép csak azután indulhat... A szerk.

BALATONALMÁDI 

PANNÓNIA KULTURÁLIS 

KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 

AUGUSZTUSI PROGRAMAJÁNLÓJA

KULTURÁLIS 
KÖZPONT ÉS 
KÖNYVTÁR

BALATONALMÁDI

A részletes program megtalálható a www.pkkk.hu internetes oldalon illetve a műsorfüzetben!

ALMÁDI NYÁRI FESZTIVÁL 2006. aug. - szept. 10.
Augusztus 7-12. hétfő-szombat - Augusztus 14-19. hétfő-szombat - Musical Tábor -  két tur
nusban - Helyszín: Pannónia Kulturális Központ termei - Információ: Király Anita -  70 /545-07-07  
Augusztus 9. szerda 18 óra - Hong Kong-i Nemzeti Gyermekkórus műsora - Karnagy: Kathy 
Fok - Helyszín: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár bejárati lépcsője - Bővebb informá
ció a Pannónia elérhetőségein kapható!
Augusztus 11. péntek 20 óra - Régi Zene Koncertek - „Szép dicséretek” Balassi, Esterházy, Rákóczi 
istenes énekei a Vagantes együttes előadásában - Helyszín: Vörösberényi Katolikus Templom 
Szervező: Balatonalmádi Város Önkormányzata és az „Almádiért” Közalapítvány - Bővebb 
információ: Tourinform Iroda -  88 /594-081
Augusztus 11-20. péntek -  vasárnap naponta 19-23 óra között - ALMÁDI BORFESZTIVÁL -
Fedezze fel hazánk zamatos borait, a Balaton zene sokszínűségeit, táncait, kézműves és népi 
művészetét! A  10 napos rendezvényen fellép a kecskeméti Csík zenekar, a devecseri Fláre Beas, 
az orosz-zsidó kocsmazenét játszó Vodku V Glotku, a veszprémi Kiskurázsi Néptáncegyüttes, a 
szombathelyi Varnyú Country, a befőttesüvegeken játszó Mr. Glas, Berecz András mesél, operett 
és musical műsorok valamint népművészeti bemutatók szórakoztatják a közönséget. Részletes 
programért keresse a Borfesztivál műsorfüzetét és szórólapjait! Helyszín: Wesselényi strand -  
főbejárat (szabadtéri színpad) - Bővebb információ a Pannónia elérhetőségein kapható. 
Augusztus 12. szombat 18 óra - Főhajtás régi almádi művészek előtt - emlékkiállítás - 
Helyszín: Városháza -  Padlásgaléria - Szervező: „Almádiért” Közalapítvány 
Augusztus 18. péntek 20 óra - Régi Zene Koncertek - „Égi hang” Lovász Irén énekel, 
közreműködik: Mizsei Zoltán - Helyszín: Vörösberényi Katolikus Templom - Szervező: 
Balatonalmádi Város Önkormányzata és az „Almádiért” Közalapítvány - Bővebb információ: 
Tourinform Iroda -  88 /594-081
Augusztus 20. vasárnap 10 óra - Városi ünnepség nemzeti ünnepünk alkalmából -
Helyszín: Szent Imre Római Katolikus Templom kertje - 22 órakor zenés, látványtervezett tűz
ijáték a Balaton felett a Borfesztivál keretében (Wesselényi strand)
Augusztus 25. -  26. péntek -  szombat - VARÁZSLATOK HÉTVÉGÉJE - Péntek -  Harry Potter
nap - Szom bat -  Gyűrűk Ura nap - Ajándék és varázslat a vakáció utolsó napjaiban 
gyerekeknek és gyereklelkű felnőtteknek, filmvetítés és illuzionista-bűvész bemutatójával. 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ nagyterme - Bővebb információ a Pannónia 
elérhetőségein kapható.
Augusztus 28-29-30. - ZÁRTKÖRŰ RENDEZVÉNY MIATT A PANNÓNIA KULTURÁLIS 
KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR ZÁRVA TART! MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK! Nyitás: augusztus 
31. csütörtök 10 óra

SZEPTEMBERI ELŐZETES 
Szeptember 1. péntek 18 óra -  Kiállítás a Magyar Fotográfia Napja alkalmából Csík János 
László, fotós alkotásaiból - Helyszín: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár előcsarnoka
- A kiállítás megtekinthető szeptember 28-ig, az i ntézmény nyitva tartási idejében. 
Szeptember 2. szombat 19 óra - A TÁNC HETVÉGÉJE - 1. Balatoni Orientális Hastánc Gála
- A fárasztó, szürke hétköznapokban melegségre, gyengédségre, hangulatos és fűszeres 
estére vágysz? Olyanra, melyeket az arab nők tudnak varázsolni gyertyák fényével, lágy, 
színes kelmékkel és bódító illatokkal? Nem kell Keletre utaznod, hogy ebben az élményben 
legyen részed, mert Magyarország 4 kiváló hastánccsoportja és egy sztárvendég tempera
mentumos bemutatókkal kápráztat el téged és barátaidat. A belépő mellé mindenkit igazi arab 
kávéval és teával várunk. Helyszín: Pannónia Kulturális Központ nagyterme - Bővebb infor
máció a Pannónia elérhetőségein kapható.
Szeptember 8-9:10. péntek -  szombat -  vasárnap - SZÜRETI HÉTVÉGE -  ALMÁDI NYÁRI 
FESZTIVÁL ZÁRÁSA - A hagyományos szüreti rendezvénysorozat idén egyidőben kerül megren
dezésre a Káposztáskertek ünnepével, de nem marad el a szombat délutáni szüreti felvonulás 
sem. Színes, változatos és vidám programokkal zárul a 2006. évi Almádi Nyári Fesztivál. Helyszín: 
Vörösberény -  Mandulás - Bővebb információ a Pannónia elérhetőségein kapható.

HIRDETMÉNY

Balatonalmádi Város 
Helyi Választási Bizottsága

A települési

NÉMET KISEBBSÉGI 
ÖNKORMÁYZATI VÁLASZTÁST

2006. október 1-jére (vasárnapra) tűzte ki. 

A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.

Azok a választópolgárok, akik kérték felvételüket a német kisebbségi 
választói jegyzékbe, a felvételről 2006. augusztus 4-ig kapnak értesítést.

A kisebbségi választáson csak kisebbségi szervezetek állíthatnak 
jelölteket 2006. szeptember 8-ig.

Szavazni csak személyesen, a választópolgár lakóhelyén, a kijelölt 
szavazókörben lehet.

Részletes tájékoztatásért a Polgármesteri Hivatalban a Választási 
Irodához lehet fordulni.

Helyi Választási Iroda 
Balatonalmádi

Fizetett hirdetés

Kedves Balatonalmádi Polgárok!

Az önkormányzati választásokra a helyi FIDESZ és KDNP összefogásá
nak eredményeképpen megállapodott, közös listát állított.
Közös polgármester-jelölt: Keszey János 
FIDESZ által jelöltek:
1. Bálint Sándor
2. dr. Dávid Gyula
3. Hegyi Zoltán
4. Horváth Attila
5. Keszey János
6. Kutics Balázs
7. Kutics Károly
8. Lőrincz Attila
9. Komáromi Ottó
10. Tóth István
11. Varga Árpád
12. dr. Walter Rózsa 
KDNP által jelöltek:
1. Zaharovits Sándorné
2. Szakái Balázs
3. Szántó Miklós
4. Dabronaki Norbert
Tisztelettel kérünk minden választópolgárt, hogy kopogtatócédulájukat 
jelöltjeinknek adják oda, s a balatonalmádi változás érdekében az önko
rmányzati választásokon szavazataikkal támogassák őket.
Köszönettel vesszük, ha kopogtató céduláikat:
Bagoly Szabolcs Balatonalmádi, Baross G. út 27/a és 
Vrkljan Tihamérné Balatonalmádi, Baross G. út 9. címre adják le.

FIDESZ KDNP
Alapszervezet Alapszervezet
Balatonalmádi Balatonalmádi

http://www.pkkk.hu


VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY I.
Tisztelt Választópolgár!

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását a Köztársasá
gi Elnök 2006. október 1. napjára (vasárnapra) tűzte ki

A választásról illetve a névjegyzékbe való felvételről szóló választási Értesítőt és a képviselője
lölt, polgármester-jelölt ill. megyei közgyűlési lista ajánlásához szükséges ajánlószelvényt a válasz
tópolgárok postán kapták meg 2006. július 31-2006. augusztus 4 között. (Amennyiben a kéz
besítés valamely okból elmaradt, a Polgármesteri Hivatalban lehet érdeklődni annak pótlásáról).

A névjegyzéket 2006. augusztus 2-től augusztus 9-én 16.00 óráig közszemlére kell kiten
ni, megtekinthető munkaidőben a Polgármesteri Hivatalban Ez idő alatt lehet kifogást benyújta
ni a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez a névjegyzékből való kihagyás, törlés, ill. a névjegyzék
be való felvétel miatt.

A módosított névjegyzék 2006. szeptember 29-én 16.00 óráig tekinthető meg a Polgármes
teri Hivatalban.

A helyi önkormányzati képviselők, a polgármester, a megyei közgyűlés tagjainak jelölé
se, bejelentése, választása

1.1. A választásról
A 10.000 lakos alatti településen:

•  A helyi önkormányzati képviselőket a választópolgárok un. kislistás szavazólapon vá
lasztják meg, azaz a szavazáskor a szavazólapon az összes jelölt neve ábécé sorrendben 
szerepel. Ön legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, amennyi a településen megválasztható 
képviselők száma (a szavazat akkor is érvényes, ha Ön a lehetségesnél kevesebb jelöltre 
szavaz!) A megválasztható képviselők számát a szavazólapon feltüntetik. (Balatonalmádi
ban 13 képviselőt lehet megválasztani!) Megválasztott képviselők azok a jelöltek lesznek, 
akik a legtöbb szavazatot kapták.

• A polgármestert többségi módszerrel, közvetlenül választják, a szavazólapon valamennyi 
polgármesterjelölt neve ábécé sorrendben szerepel. Csak egy jelöltre lehet szavazni. Pol
gármester az lesz, aki a jelöltek közül a legtöbb szavazatot kapta.

• A megyei közgyűlés tagjait listán választják. Listát pártok, társadalmi szervezetek állíthat
nak. A megye két választókerületre oszlik: külön választókerületet képeznek a tízezer vagy an
nál kevesebb lakosú és a tízezer lakost meghaladó települések. (Városunk a 10.000 lakos 
alattiba tartozik).A listák kisorsolt sorrendben szerepelnek a szavazólapon. A választópolgár 
egy listára szavazhat. Az egyes listák a kapott szavazatok arányában jutnak mandátumhoz

1.2. A jelölésről
Jelöltet ajánlhat az a választópolgár, akinek lakóhelye a választókerületben van az ajánlószel
vény kitöltésével és az ajánlottnak, megbízottjának (vagy jelölő szervezetének) történő átadá
sával. A választópolgár jelölési fajtánként (önkormányzati képviselő, polgármester, ill. megyei 
közgyűlési fista) csak egy jelöltet (ill. a megyei közgyűlés esetén egy listát) ajánlhat.

• Az önkormányzati képviselő jelölésére a sárga színű ajánlószelvény,
• a polgármester jelölésére a ró zsaszínű ajánlószelvény.
• a megyei közgyűlés tagjainak ajánlására a fehér színű ajánlószelvény szolgál.
Az ajánlás nem vonható vissza. Az ajánlásért az ajánlónak vágy rá tekintettel másnak előnyt 

adni vagy ígérni, valamint az ajánlásért előnyt kérni, illetőleg előnyt vagy annak ígéretét elfogad
ni tilos.

Nem gyűjthető ajánlószelvény:
- munkahelyen munkaidőben vagy munkaviszonyból, illetőleg munkavégzésre irányuló más 

jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése közben,
- fegyveres erőknél és a rendvédelmi szerveknél szolgálati viszonyban lévő személytől a szol

gálati helyen vagy szolgálati feladat teljesítése közben,
- tömegközlekedési eszközön,
- állami és helyi önkormányzati szervek hivatalos helyiségében.
Az ajánlószelvény minden rovatát értelemszerűen ki kell tölteni és saját kezűleg alá kell írni.
Ha a jelöltet ajánló szervezet indította, az ajánlószelvényen a szervezet nevét is fel kell tűntet

ni. Közös jelöltet állítani csak olyan ajánlószelvények alapján lehet, amelyeken az adott közös je
löltet állító valamennyi /választási nyilvántartásba vett/ jelölő szervezet neve fel van tűntetve.

Érvénytelen az az ajánlás, amelyet:
- nem a hivatalos ajánlószelvényen adtak le,
- nem a jogszabálynak megfelelően töltöttek ki (a kitöltés szabályait az ajánlószelvény hátol

dala tartalmazza)
-a z  ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek,
Érvénytelen továbbá annak az ajánlása, aki:
- ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, (valamennyi ajánlása érvénytelen)
- több jelöltet is ajánlott, (valamennyi ajánlása érvénytelen)

Önkormányzati képviselő ill. polgármester jelöltet ajánlani illetve bejelenteni 2006. augusz
tus 4-től legkésőbb 2006. szeptember 8-án 16.00 óráig lehet. A bejelentés az ajánlószelvények 
Helyi Választási Bizottságnak történő átadásával (Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) és az

- E1 (egyéni képviselő jelölt bejelentése) jelű,
- E2 polgármester jelölt bejelentése) jelű adatlap kitöltésével és benyújtásával történik.
Megyei listát és az azon szereplő jelölteket legkésőbb 2006. szeptember 8-án 16 .00 óráig

lehet bejelenteni a területi választási bizottságnál

Jelölt - a Választási Iroda számítógépes ajánlás-ellenőrzése után, a Helyi Választási Bizott
ság nyilvántartásba vételről szóló határozata alapján - az lesz, aki

•  a jelöltállításhoz szükséges számú, érvényes ajánlással rendelkezik:
Balatonalmádiban:
polgármester jelöléséhez szükséges ajánlások száma: 223 
képviselő jelöléséhez szükséges ajánlások száma: 74

• nyilatkozik arról, hogy választójoga van, a jelölést elfogadja, nincs olyan tisztsége, amely 
összeférhetetlen a képviselői vagy polgármesteri megbízatással, illetőleg megválasztása 
esetén arról lemond.

A választáson induló jelölő szervezetek nyilvántartásba vételére jelöltjeik, listáik bejelen
tését megelőzően kell sor kerüljön az illetékes választási bizottságnál. A bejelentést a P1 jelű 
nyomtatványon kell teljesíteni, amelyhez csatolni kell a társadalmi szervezetek bírósági nyilván
tartásából a választás kitűzését (2006. július 11.) követően kiállított kivonatot. Az almádi Vá

lasztási Bizottság a helyi, csak Almádiban jelöltet állító szervezeteket veszi nyilvántartásba.
Az előírt formanyomtatványok igényelhetők a jegyzőtől, vagy letölthetők www.valasztas.hu 

honlapról.

1.3. A szavazás 2006. október 1-jén 6.00 órától 19.00 óráig tart.

• Szavazni csak személyesen a választópolgár lakóhelyén lehet.
•  Lehetőség van arra is, hogy a választópolgár 2006. július 11. előtt hivatalosan bejelentett 

tartózkodási helyén szavazhasson. Ehhez igazolást kell kérnie.
• Igazolást - személyesen, vagy meghatalmazott útján - a lakóhely szerinti Polgármes

teri Hivatalban 2006. szeptember 29-én 16.00 óráig lehet kérni., ajánlott levélben pe
dig úgy, hogy az, 2006. szeptember 26-ig megérkezzen az illetékes helyi választási 
irodához. Igazolást legkésőbb 2006.szeptember 29-én lehet kiadni.

2. Települési kisebbségi önkormányzatok választása
A kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbsé
gekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvény megalkotása je
lentős változást hozott a kisebbségi önkormányzati választások rendszerében az előző válasz
tásokhoz képest.

2.1. A választójogról a nemzeti és etnikai kisebbségek települési önkormányzati képvise
lőinek választásán

• A kisebbségi választásokon azok a választópolgárok vehetnek részt (szavazhatnak, jelöltek 
lehetnek) akik a törvényben felsorolt 13 kisebbség egyikéhez tartozónak vallják magukat, 
2006. július 15-ig kérték felvételüket az adott kisebbségi települési választói jegyzékbe, és a 
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkeznek.

• Kisebbségi választásra azon a településen kerül sor, ahol legalább 30 választópolgár sze
repel az adott kisebbségi választói jegyzékében, és a választást a HVB kitűzte.

• Balatonalmádiban a német kisebbségi választói jegyzékben 34 választópolgár, a cigány ki
sebbségi választói jegyzékben 27 választópolgár szerepel.

• Balatonalmádi Város Helyi Választási Bizottsága a települési német kisebbségi önkor
mányzati választást 2006. október 1. napjára kitűzte.

2.2. Jelöltállításról a kisebbségi választáson
Kisebbségi önkormányzati jelöltet csak olyan - az egyesülési jogról szóló törvény szerinti, köz
hasznú vagy nem közhasznú - társadalmi szervezet állíthat, amelynek alapszabályában rögzí
tett célja az adott kisebbség képviselete, feltéve, hogy bírósági bejegyzése a törvény hatályba 
lépése előtt, vagyis 2005. november 25-ig megtörtént.

Független jelöltek indulására a törvény nem biztosít lehetőséget. 
Jelölt csak a kisebbségi választói jegyzékben szereplő választópolgár lehet. A választópolgár - 
lakóhelyétől függetlenül - bármely településen jelölhető.

A jelöltnek nyilatkoznia kell arról, hogy
• vállalja az adott kisebbség képviseletét,
•  ismeri az adott kisebbségi közösség nyelvét,
•  ismeri az adott kisebbségi közösség kultúráját és hagyományait,
•  korábban volt-e más kisebbség kisebbségi önkormányzatának tagja vagy tisztségviselője. 
A jelölt nyilatkozata nyilvános, azt bárki megismerheti. Jelöltet legkésőbb 2006. szeptember

8-án 16.00 óráig lehet bejelenteni az illetékes választási bizottságnál.

2.3 Szavazásról a kisebbségi önkormányzati választáson
-  A kisebbségi választáson szavazni csak személyesen, a lakóhelyen, a szavazásra települé

senként e célra létrehozott, önálló szavazókörben (Balatonalmádiban: 8.szavazókör: Pannó
nia Kulturális Központ Zóna étterem előtere) lehet, melynek címéről és a szavazás időpont
járól a jegyző az érintetteknek 2006. augusztus 4-ig külön értesítőt küld.

- A szavazólapon az érintett kisebbség minden jelöltje feltüntetésre kerül, kisorsolt sorrendben. 
A települési kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete 5 tagú, ezért szavazni legfeljebb 5 
jelöltre lehet. (Ennél kevesebb jelölt esetén a választás elmarad.) Képviselők a legtöbb szava
zatot kapott jelöltek lesznek.

3. A választási kampányról
A választási kampány 2006. szeptember 29-én 24.00 óráig tart. Kampányt folytatni 2006. 
szeptember 30-án 00 .00 órától október 1-jén19.00 óráig tilos!

A választási kampány során városunk közterületein plakátot elhelyezni csak a vonatkozó he
lyi rendeletben foglaltaknak megfelelően lehet. (Kérjük, hogy a plakátozni szándékozók a helyi 
rendelet betartása érdekében előzetesen egyeztessenek a közterület-felügyelőkkel: Polgármes
teri Hivatal, Városgondnoksági Osztály, II. em. 40-es szoba, tel: 88 /430 -344 )

Ve.törvény 42 .§.(6 ): A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő 
szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy 
akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani.

A választásokkal kapcsolatos részletes tájékoztatást találnak a www.valasztas.hu honlapon, 
vagy a Polgármesteri Hivatalban (Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) működő Választási Iro
da, illetőleg a Választási Információs Szolgálat munkatársai adnak hivatali munkaidőben:

Dr. Szűcs Sándor HVI vezető (l.em.23.szoba) telefon: 88 /438-181  
Kovács Piroska Rózsa HVI vez.h. (l.em.36.szoba) telefon: 88 /430 -254

- általános választási tudnivalók,
- szavazatszámláló bizottságokba történő személyi delegálás
- jogorvoslat

Koszteczky Zsuzsanna HVI tag (Fsz.8.szoba) telefon: 88/431-851  
Dr. Tallai Zsoltné HVI tag (Fsz.8. szoba) telefon: 88 /431-851

- választói névjegyzék vezetése, törlés, felvétel,
- választási értesítő, ajánlószelvény kézbesítésének elmaradása
- igazolás kérése,
- lakcímnyilvántartás

A választás lebonyolításáról, a választási szervekről a www.balatonalmadi.hu honlapon és 
az Új Almádi Újság szeptemberi számában adunk tájékoztatást

Helyi Választási Iroda 
Balatonalmádi

(Kovács Piroska Rózsa 
HVI vez.hely.)

http://www.valasztas.hu
http://www.valasztas.hu
http://www.balatonalmadi.hu


Hattyú bál
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„Na, mi van 
Egerek?”

2006. július 19.
Szabó Károly és Kovács Piroska felvételei.



„Békesség nektek” (János evangéliuma 20,19)

ÁLDÁS - BÉKESSÉG
Mi, almádi reformátusok

A VÖRÖSBERÉNYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGRŐL
A Vörösberényi Református Egyházközség lelkészi állása megüresedett. A helyettes 

lelkészi teendők ellátásával Steinbach József balatonalmádi-balatonfűzfői református 
lelkészt, egyházmegyei jegyzőt, egyházkerületi tanácsost bíztam meg. A lelkészi állás 
betöltése az egyházi törvények szerint folyamatban van. Addig is türelmet és imádsá
gos elcsendesedést kérünk.

Lukáts András
a Veszprémi Református Egyházmegye esperese, püspökhelyettes

NE KÉSS JÓT TENNI - OLVASANDÓ: PÉLDABESZÉDEK 3,27-31
Igénkben HÁROM FELSZÓLÍTÁST olvashatunk, tiltás formájában: Ne késs jót ten

ni, ne pörölj és ne irigykedj!
Igénk a tetten érhető hívő élet fontosságát hangsúlyozza. Számunkra ez azt jelenti, hogy 

a keresztyén hit ne csak elmélet legyen, szép szólamok rengetege, hanem élet, cselekvés, 
hiteles jelenlét a világban. Ahogy Isten szeretete testet öltött a Krisztusban, úgy bennünk 
is ki akar ábrázolódni a Krisztus (Gál 4,19). A hit és cselekedetek viszonya nagy téma a 
teológiában. Nem azért teszek jót, hogy üdvözüljek, hanem azért, mert üdvözültem. Egyi
künk sem tökéletes, és ebben a világban soha nem is lesz az, ezért az üdvösséget nem ér
demelhetjük ki. Az üdvösség Krisztusnál készen van, aki pedig ezt a drága véren szerzett 
ajándékot elfogadta, az az ember a szeretet gyümölcseit termi. Jézus Krisztus életét az 
Apostolok Cselekedetei így summázza, hogy „szerete járt és jót tett” (ApCsel 10,38). Ez 
a tömör mondat egy sűrített Jézus életrajz. Jézus ezért bíztatja övéit is, hogy legyenek só, 
amely megízesíti az ételt; kovász, amely megkeleszti a tésztát; lámpás, amely világít az 
emberek felé; és legyenek hegyen épített város, amely már messziről látszik! Amikor Ja
kab apostol arról beszél, hogy a hit cselekedetek nélkül halott, akkor arra mutat rá, hogy 
hit által kapjuk a megigazulást, de ennek következménye a diakónia, a szeretetszolgálat.

Ime előttünk van az első parancs: Ne késs jót tenni a rászorulóval! Mennyi rászoruló van 
körülöttünk? Az Ige nem tesz különbséget, hogy ki lett saját hibájából rászorulóvá, és ki 
lett például valamely szerencsétlenség nyomán azzá. Az Ige most nem mérlegel, hogy ki 
az, aki a saját bűne, szenvedélye, kívánsága, felelőtlensége, mulasztása miatt került szorult 
helyzetbe, és ki az, aki baleset, katasztrófa, más emberek miatt, tehát önhibáján kívül ke
rült ugyanoda. Az Ige egyszerűen csak annyit mond, hogy rászorult, szeretetre, segítségre 
van szüksége. Az Ige nem kutatja az okokat, ahogy mi teszszük azt sokszor, mentséget ke
resve önzőségünkre és érzéketlenségünkre. Ki a rászoruló? Elsőként nyilván az egziszten
ciális, anyagi javak tekintetében rászorulók jutnak eszünkbe, akik evilági értelemben a leg
fontosabbat nélkülözik: élelmet, ruházatot, hajlékot. Ezek mellett beszélhetünk a testi érte
lemben rászorulókról, az idősekről, szenvedőkről, betegekről, akiket elhagyott testi erejük, 
akik gyámoltalanokká lettek, és ezért szolgáló, szerető kezekre lenne szükségük. Akik a 38 
éve beteg ember módján panaszkodnak, hogy nincs emberük, aki segítene. És a lelki érte
lemben rászorultak? Hajlamosak vagyunk ezt a fajta rászorultságot lebecsülni a másik ket
tőhöz képest. Gondoljunk a sok kedélybetegre, azokra, akiknek nincs már kedvük semmi
hez, legfeljebb gépiesen élik az életet, egyik napot a másik után; akik örülni sem tudnak és 
elkeseredni sincs erejük, annyira közömbössé váltak. Vagy jussanak eszünkbe azok, akik 
idegileg kimerültek. Elevenünkbe hasít a parancs, ne késs jót tenni a rászorulóval!!!

A második felszólítás: Ne pörölj! Bizony mennyi egymásnak feszülés jellemzi az éle
tünket: vita, veszekedés, ellenségeskedés. Gondoljunk bele, hogy ezeknek a marakodá
soknak nagy hányada kicsinyes lelkületből, gyarló érdekekből, ki kell mondani, butaság
ból fakadnak, vagy éppen fatális félreértésekből, amik gyakran soha nem tisztázódnak. 
Lehet, hogy tettlegesen nem bántjuk egymást, de gondolatban és szóban számtalanszor: 
„Ne koholj rosszat embertársad ellen!”, így figyelmeztet a 29. vers arra, hogy minden per
lekedés a gonosz gondolattal kezdődik. És ezt követik a nyelv bűnei: Ne gondolj rosszat 
a másikról, ne mondj bántót a másikra, ne gyűlölj, ne vitatkozz folyton: „hiszen arra hí
vattatok, hogy áldást mondjatok!” (1Pt 3,9). „Az lehet az Úr sátra vendége, aki nyelvével 
nem rágalmaz, nem tesz rosszat felebarátjával, és nem hoz gyalázatot rokonára” -  figyel
meztet a 15. zsoltár. Jézus hegyi beszédének sorait mindannyian kívülről fújjuk: „aki ar
cul üt jobb felől, tartsd oda a másik orcádat is!“”(Mt 5,39). Mit jelent ez a gyakorlatban? 
Azt, kedves testvérem, hogy engedj! Engedj a békesség kedvéért! Maradj alul! Még ki
mondani is nehéz, ugye? Ehhez valóban hit kell, alázat és újjászületés, ehhez Krisztus kell! 
Pál így ír a Korintusiaknak: „Egyáltalán már az is nagy gyarlóság bennetek, hogy peres
kedtek egymással. Miért nem szenveditek el inkább a sérelmet? Miért nem tűritek el in
kább a kárt?” (1Kor 6,7). Egyedül, ha az Isten szent ügyét érné sérelem, akkor érvényes 
az Ige, hogy „Istennek kell inkább engednünk, mintsem embereknek!” (ApCsel 5,29). De 
az ember-ember, főként a testvér-testvér közötti viszonyban ez a krisztusi parancs: Engedj 
a békesség kedvéért! Gondolkozz el rajta, hogy legutóbb mikor tűrted el, hogy alul ma
radj! Helyette inkább „ti okoztok sérelmet és kárt, mégpedig testvéreknek!” (1Kor 6,8).

A harmadik felszólítás: Ne irigykedj! Hányszor csak azt figyeljük, hogy a másik mire 
jutott, hova utazik, hogyan él? Neki miért lehet, nekem meg miért nem? Neki miért sike
rül, én meg miért vallok kudarcot? Neki miért könnyebb, nekem meg miért van olyan sok 
gondom? Neki miért több a lehetősége, miközben én be vagyok zárva a hétköznapokba? 
Én beteg vagyok, ő pedig egészséges?! Az én féljem meghalt 55 évesen, az ő férje pedig 
már túl van a 85-ön, és még mindig virul. Ezzel a kaini lelkülettel nemcsak az embertár
sunkkal kerülhetünk szembe, hanem sokan az Úrral is perben állnak, és az igazságtalan Is
tent emlegetik. Ez a felszólítás, „ne irigykedj!”, valójában arra motivál, hogy „adj hálát!”. 
Ne a másikra tekints, hanem azt vedd észre, hogy Te mennyi mindent kaptál már az Úrtól. 
Legyen szemed a sok apró csodára is, amelyektől hemzseg az életed: az Úr áldását min
denben érezted, és bajodban is erőd és örömöd volt! A hálaadás lelkülete megtisztít min
den irigységtől, miközben arra is lesz látásod, hogy észre vedd, nem minden arany, ami 
fénylik; hogy az irigyelt ember életében a felszín mögött mennyi keserűség és kereszt van, 
amit eddig nem is sejtettél. Az Ige hozzáteszi, hogy „ne irigykedj az erőszakos emberre!” 
Csendes utalás ez arra, hogy hányan érnek el célokat, kemény céltudatossággal, törekvő 
törtetéssel, agresszív tarolással. Az így elért eredménynek pedig nagy ára van, vagy nagy 
ára lesz. „Ne irigykedj!” Adj hálát azért, ami neked adatott, azért a kevésért, ami a legtöbb, 
és az Úr majd harcol értünk, miközben mi veszteg maradunk (2Móz 14,14), mert „nem azé, 
aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené” (Rm 9,16).

Steinbach József református lelkész

Tíz év az egyházközség élén
„Az Úr lelke van rajtam, 

Elküldött, hogy a szegényeknek 
Örömhírt vigyek”

Beszélgetés Szabó János atyával
- Talán nem tűnik olyan hosszú időnek az a 10 év, amit plébánosként éltél meg itt Al

mádiban, mégis jelentős évtized, érdemes az átgondolásra, értékelésre. Logikusan az 
első kérdés lehet, hogy hogyan is kezdődött. Hogyan lettél pap?

- Azt leszögezhetjük, hogy senki nem születik papnak. Ez az én esetemben is igaz. 
Mint mindenki, 20 éves kora környékén, én is kerestem a helyem a világban. Minden
ki keresi az utat, az irányt, azt az életet és feladatot, ami személyiségéhez legjobban il
leszkedik. Azt a hivatást, ahol a legtöbb jót tudja tenni.

Tulajdonképpen számomra gyermekkoromtól kezdve természetes közeg volt a temp
lom, hiszen vallásos családban nőttem fel. Ebből azonban nem következik, hogy pap 
lesz valakiből. Bennem is felmerült többször a gondolat, de nem komolyan. Ha eszem
be jutott, mindig elutasítottam.

Közben több dolog foglalkoztatott, először geológus, aztán nyomdász szerettem vol
na lenni, szerelmes is voltam, szóval elutasítottam a bennem néha felbukkanó papság 
gondolatát.

A döntő pillanat a templomban 
történt, amikor a szülőfalum,
Kapolcs orgonáját javítgattam. Fel
ismertem, hogy nem az orgona büty
kölgetése a feladatom, hanem ott a 
helyem az oltárnál. Ez a gondolat el
ragadott, és nagy örömmel töltött el.
Ezután persze gyanús voltam a ma
gam számára is, hiszen már sok min
denért lángoltam. Egy évig vizsgál
tam magam, valóban komoly-e elha
tározásom. Ezután néhány lelki be
szélgetés után jelentkeztem az akko
ri püspöknél, Szendi Józsefnél, és 
másfél év katonai szolgálat után 
megkezdtem tanulmányaimat Győr
ben és Esztergomban.

A katonáskodással töltött idő is sokat adott, célom felé vitt, hiszen sok olyan társsal is
merkedhettem meg, akik papi pályára készültek, és akikkel máig nagyon jó kapcsolatom ala
kult ki. Nagyszerű érzés volt felvállalni hivatásunkat azok előtt a társaink előtt, akik úgy tud
ták, letűnt világnézet a kereszténység. Látták, hogy vannak „őrültek”, akik egy „letűnt” vi
lágnézet szószólói lesznek. Azt hiszem, ez sok katonában nyomott hagyott.

- Hogyan kerültél azután Almádiba?
- 1992. június 22-én szenteltek pappá. Előtte pár hónappal kérdezte meg Csoma Já

nos atya, nem lenne-e kedvem az almádi plébániára jönni, hogy neki segítsek munká
jában. Én azt feleltem, oda megyek, ahová a püspök úr helyez. Szabadnak éreztem ma
gam, nem voltak különösebb kívánságaim. Örültem, hogy idejöhettem, és megtisztelte
tésnek éreztem, hogy hívtak.

- Hogyan érzed, mik voltak az itt töltött idő legnagyobb nehézségei, és mik a legna
gyobb sikerek.

- Az első 4 évben, miután Almádiba kerültem, Csoma atya volt a plébános. Ő Veszp
rémben dolgozott, így a lelkipásztori munka nagy részét rám bízta. A 2. év után már 
nem mint káplán, hanem mint a lelki ügyek kormányzója dolgoztam. Ez a négy év olyan 
most visszatekintve, mint egy pillanat. Érdekes és nehéz időszak volt ez. Az a folyamat 
volt a legnehezebb, amikor befogadó emberből adóvá kellett alakulnom. Megtalálnom 
a saját hangomat, azt a hangot, amit kölcsönadtam az Úrnak, de amiben én is benne va
gyok. Ez bizony sokszor gyötrelmes volt, de sokszor csodálatosan szép is.

Az igazi nehézséget Csoma János atya halála jelentette. Persze a lelkipásztori mun
ka nem volt új számomra, de eltűnt mögülem a támogató, idősebb plébános, és a fele
lősség az enyém lett. A magot pedig egy nem mindennapi módon előkészített talajba 
kellett vetnem. Sokáig küszködtem azzal, hogy a hívek ugyanazt várják tőlem, mint Já
nos atyától, és én nem tudom ugyanúgy folytatni. Ezen a hívek türelme, szeretete, meg
értése és elfogadása segített túl.

Azt hiszem, önálló plébánosságom legnagyobb eredménye a Szent Jobb Kápolna je
lentőségének tudatosítása a hívekben. A Szent Jobb fragmentumának elhelyezése a ká
polnában, és a kereszténység 2000., a magyar kereszténység 1000. esztendejének meg
ünneplése. Almádinak a kápolnával, a fragmentummal és a Szent Imre oltárral különös 
kötődése van az első magyar királyi családhoz, a Szent István-i örökséghez. Ezt az örök
séget őrizni és ápolni kell.

- Mik a terveid a közeljövőben?
- Ebből több is van. Most fejeződik be a Margit-kápolna felújítása. Szeretném, ha ez 

engesztelő kápolnaként működne, ahol mindig lehet imádkozni. A közeljövőben terve
zem egy szabadtéri kálvária megépítését, amely funkcionálna is. Nagyon fontos lesz a 
következő évben a Szent Jobb Kápolna 50. jubileumának megünneplése.

A lelki élet terén pedig szeretnék többet foglalkozni a fiatal, gyermekes családokkal, 
és szeretném, ha több ministránst tudnék az oltár köré gyűjteni.

- Almádi legtöbbször a papot látja benned. De a pap is csak ember. Hogyan éli meg 
az ember a papságot?

-Természetesen a legtöbben a papot a lelkipásztori tevékenység közben látják, ilyenkor 
találkoznak vele, tudják, hogy különféle egyházi teendőket lát el. Engem is, azt hiszem, so
kan ismernek így Almádiban, életem nyitott könyv, és a plébánia sem bevehetetlen vár: 
mindenki előtt nyitva áll. Mégis a nyitottság ellenére a papi élet rejtély. Sokan csodálkoz
nak, vagy sajnálkoznak a papokon. Meg kell mondanom, hogy erre semmi ok. Igaz, hogy 
egy pap sokat van egyedül, de soha nem magányos. Az egyedüllétre szüksége van, hogy 
Istennel lehessen, hogy összhangba hozza önmagát Urával. Szükség van erre, hiszen a lel
kipásztori szolgálat nem kis feladat. Minden pillanat fontos, melyekre fel kell készülni.

Nem vagyok magányos, hiszen egy szerteágazó szeretetrendszerben élek. Sokan számí
tanak rám, igénylik jelenlétemet. És remélem, hogy elmondhatom, hogy nem személyem
re van szükségük, hanem arra, akinek a szolgálatában, küldetésében vagyok itt Almádiban.

Szabó Kalliopé

Felvételünkön Szabó János az elődjével, Csoma 
Jánossal a Genezáreti-tavon.



1956-2006

Poznan ’56.
Rendhagyó, a szokásostól eltérő kiránduláson 

vettem részt a balatonfüredi lengyelek csoportjá
val -  szervező Pék József -  Poznanban. Már tavaly 
októberben Kárpátalján említette, hogy ebben az 
évben Poznanba szervez kirándulást az 1956-os 
események 50. évfordulójának tiszteletére rende
zett 3 napos ünnepségsorozatra. Ilyen múltidéző, 
nagyszabású eseményen még nem voltam, ezért 
nagyon örültem és megtiszteltetésnek vettem, 
hogy elutazhattam a csoporttal.

Az utazás egy kicsit fárasztó volt, két napig oda, 
két napig vissza, rövid pihenőkkel tarkítva tettük meg 
a hosszú utat. Eddigi közös kirándulásainkon a Dél- 
kelet-Lengyelország hegyekkel övezett vidékeit jár
tuk, a Lengyel-Tátrától eljutottunk a Bieszczady- 
hegységig, amely egészen az ukrán határig húzódik. 
Poznanig az út szinte végig alföldi, sík vidéken veze
tett, kivéve a cseh-lengyel és a lengyel-szlovák határ 
hegyvonulatait.

Június 26-án indultunk. Csehországban Brünn 
gyönyörű székesegyházát tekintettük meg és végig
sétáltunk a régi városrészen. Pár órás utazás után át
kelve a cseh-lengyel határon Klodzkóba érkeztünk, 
ahol egy éjszakát töltöttünk. Késő délután, sötétedés 
előtt még megnéztük a régi várost, ami nagyon szép. 
Átmentünk a prágai Károly-híd kicsinyített másán, 
a Klodzkói-kőhídon, amely 1281-1390. között ké
szült el, szentek barokk szobraival díszítve. Másnap 
korán reggel indultunk tovább. Wrockláwban (régi 
magyar neve: Boroszló) töltöttünk rövid két órát, 
majd indultunk végső úti célunk felé. Kora délután 
érkeztünk Poznanba, szállásunk egy lovas fogadó
ban volt, közel a városhoz.

Gondoltam, ha istállók vannak, akkor biztosan lo

vak is. Amíg a többiek készülődtek, én ismerkedtem 
a szebbnél-szebb lengyel versenylovakkal. Óriási él
mény volt a hosszú, fárasztó út után. Öt óra
kor újra autóbuszra szálltunk és elmentünk 
Poznanba, ahol találkoztunk egy ’ 56-os ve
terán -  nagyon fiatalos volt az ősz haj ellené
re is -  hölggyel, aki röviden tájékoztatott 
bennünket az 1956. június 28-i események
ről. Ápolónő volt, alig 18 éves; az édesapjá
ért akart elmenni a vasútállomásra, amikor 

bekerült a tüntető tömegbe. Saj
nos hamarosan lövések hallat
szottak, keveredve a sebesültek 
jajgatásával. Ő, mint ápolónő, 
gondolkodás nélkül, rögtön a se
gítségükre sietett. Ezért később 
meghurcolták. Igazából ekkor 
hallottam először a poznani események
ről, rövid részletezéssel.

Este koszorúzáson vettünk részt. 
Először egy 13 éves lengyel fiú tábláját 
koszorúzták, aki azon a napon felvette 
a földről a vérrel átitatott zászlót, mely
nek vivőjét a szeme előtt lőttek le, majd 
a zászlóval kezében őt is halálos lövés 
érte. Ezután két utcával odébb 
Mansfeld Péter emléktábláját koszo

rúztuk, aki a hazai ’ 56-os események áldozata lett. 
Ómolnár Miklós „12 nap, amely... „ című 1989- 
ben megjelent könyvében ez áll: „1959. március 
21. Mansfeld Péter ipari tanuló kivégzése, fegyve

res harcban való részvételért. Mansfeld 1956-ban 
15 éves volt. 1959-ben lett nagykorú.” Poznanban 
utcát neveztek el Róla.

Június 28-án elindultunk az ünnepségre, amely
nek meghívott vendégei voltunk. Az ünnepség azon

a téren volt, ahol az események zajlottak 50 éve. 
Rengeteg ember gyülekezett a kordonon belül és kí
vül is. Óriási kivetítő vászon volt az egyik épület fa
lán, hogy mindenki jól láthassa az ünnepi műsort. Az 
ünnepség 5 óra hosszat tartott. Először katolikus is
tentisztelet volt, lengyel egyházfők részvételével, 
100 tagú kórus kíséretével. Ez tartott másfél óra 
hosszat; áldozás után elvonultak az egyházfők és be
vonultak a tengerészgyalogosok, katonák, elfoglal
ták helyüket a kettős kereszt előtt. Ez után bevonul
tak a kormányfők, politikai pártok képviselői zász
lókkal. A mi csoportunkból is felhívták az ’ 56-os ve
teránokat az eredeti ’56-os lyukas zászlóval. Sajnos 
a szövegből nem értettem semmit, mivel lengyelül 
beszéltek, egyedül Dr. Sólyom László köztársasági 
elnökünk szavait értettem.

Természetesen tolmács nélkül is éreztem, hogy 
miről beszélnek. Először felsorolták a 80 áldozat 
nevét, majd díszsortüzet adtak tiszteletükre. Be
szélt a lengyel államfő, és szóltak a környező or
szágok államfői. Nagyon szép ünnepség volt, ilyet 
még nem láttam. Ezután kitüntették a veteránokat, 
majd megkoszorúzták az emlékhelyet. Óriási fe
gyelem, figyelem jellemezte ezt a nagyszabású ün
nepséget. Az ünnepség után kis csoportunk foga
dáson vett részt, az ’ 56-os veteránokkal ültünk egy 
asztalnál. Nagyon megtisztelő volt kedvességük, 
barátságuk. Nem ok nélkül beszélnek a lengyel
magyar barátságról, a történelem évszázadai és az 
50 éve történt események közel hozták egymáshoz 
az egyszerű embereket.

Köszönet ezért a csodálatos élményért a lengyel 
kisebbségi barátaimnak.

Kép és szöveg: Patkásné Hasznos Zsuzsanna

MEGEMLÉKEZÉS
A közelmúltban 80 éves korában elhunyt Pacsu Gergelyné Fodor Sára 

helytörténeti kutató, néprajzi gyűjtő Várpalota díszpolgára. 

Megemlékezésünket indokolja, hogy az Almádihoz kötődő Váth János író 

unokáját tisztelhettük benne, aki sokszor részt vett az almádi Honismereti Kör 

munkájában. Várpalotán lakott, de Almádiban is volt háza, miután Váth János 

házát megörökölte, így részben almádi lakosnak is tekinthettük. Személyesen 

ismertette gyűjtő munkáját velünk, felolvasta írásban megjelent műveit, sok

szor még publikálása előtt. Szerény személyiség volt, tudtunk szorgalmas 

tevékenységéről, de csak a nekrológból értesültünk arról, hogy 92 munkája 

jelent meg írásban, ami igen tekintélyes mennyiség. Sokszor vett részt írá

saival a Veszprémi Laczkó Dezső Múzeum néprajzi, helytörténeti 

pályázatain, ahol sok esetben ért el kitűnő minősítést nyert.

Az Almádi Honismereti Kör tisztelettel emlékezik rá.

Régi Zene hangversenyek a vörösherényi 
katolikus templomban 

2006., augusztus
(Balatonalmádi, Templom tér)

Augusztus 11., 20.00 óra

„Szép dicséretek”
Balassi, Esterházy, Rákóczi istenes énekei 

Vagantes együttes

Augusztus 18., 20.00 óra.

„Égi hang”
Lovász Irén -  ének 

Közreműködik: Mizsei Zoltán

Támogatók:
Balatonalmádi Város Önkormányzata, Almádiért Közalapítvány, 

Clavicembalo Alapítvány. Jegyek elővételben kaphatók: Balatontourist 
Utazási Irodában (Petőfi u. 6.) és a TOURINFORM Irodában (Városháza tér 4.), 

vagy a hangverseny előtt a helyszínen. A jegyek ára 500 Ft, diákoknak, 
nyugdíjasoknak 250 Ft.



Szomszédolás

Anna-bál Füreden
Balatonfüred a 181. Anna-bált rendezte meg július 29-én az Anna Nagy

szállóban. A bál szépségkirálynője ezúttal zalaegerszegi leány lett. Az alábbi
akban az Anna-báli érdekességekről számolunk be a fürediek sajtóanyaga 
alapján.

Az első Anna-bált 1825. július 26-án rendezte meg Balatonfüreden a Hor
váth-házban Szentgyörgyi Horváth Fülöp János leányának, Anna-Krisztiná
nak a tiszteletére. A tóparti település szívében álló, copf-stílusú épület, melyet 
1798-ban építtetett a Szentgyörgyi Horváth család, nemcsak az akkori társa
sági élet központja volt, hanem egyfajta szellemi alkotóműhely is, ahol a szá
zad elején kibontakozó reformkor nagyjai időről időre összegyűltek. Gyakran 
vendégeskedett Balatonfüreden Kossuth Lajos, Széchenyi István és Wesselé
nyi Miklós is.

Anna az első bálon ismerkedett meg későbbi férjével, Kiss Ernővel, aki maj
dan a szabadságharc altábomagyaként a tizenhárom aradi vértanú egyike volt.

Az első bált követően az Anna naphoz legközelebbi szombaton megtartott 
Anna-bál mindig is az ország legelőkelőbb báljai közé tartozott, ahol a haza 
legjelesebb művészei, politikusai nyaranként találkoztak. Sokszor és szívesen 
látott vendég volt Jókai Mór, Blaha Lujza és Vörösmarty Mihály.

Az első világháború után megváltozott a fürdőélet jellege, így az Anna-bá
lok is veszítettek eredeti jelentőségükből, és a két világháború között is csak 
csendesen élt a hagyomány. A II. világháború után hivatalosan 1954. július 
31-én rendezték meg újból az Anna-bált a Balaton étteremben, majd 1957-től 
a felújított egykori Kúrszalon, a későbbi SZOT Szanatórium (ma Anna Grand 
Hotel - magyarán Anna Nagyszálló) színházterme adott otthont a bálnak. Az 
ebben az időben felelevenített hagyomány szerint, azóta is Eris aranyalmájá
val jutalmazzák a bál királynőjét, a két udvarhölgy pedig herendi vázát kap 
ajándékba.

1975., a 150. Anna-bál éve után a népművészet is bevonult a bálterembe, 
ahol magyar tájegységek mutatkoztak be, így 1976-ban Kalocsa, 1977-ben 
Hódmezővásárhely, 1980-ban Karcag volt Balatonfüred vendége.

A bál érdekessége, hogy három évvel ezelőtt először adták át Kiss Ernő hon
véd tábornok herendi porcelánszobrát. Az első évben Gyurkovics Tibor köl
tőnek, a második évben Kő Pál szobrászművésznek, a harmadik évben 
Melocco Miklós szobrászművésznek Balatonfüredhez való kötődése és mun
kásságának elismeréseként. A szobrot az idei évben is olyan személy kapta 
meg, aki sokat tett és tesz Balatonfüredért.

A bál kísérőrendezvényei közül kiemelkedik a Krúdy Gyula novellája alap
ján megrendezett „Balatoni szívhalászat”, amelyet a bált megelőző napon tart
ják. A szépen feldíszített, fellampionozott hajó fedélzetéről a vízbe dobott fa
szíveket kell vendégeinknek kihalászniuk a hullámok habjai közül. Érdekes 
feladat, hogy mindenki megtalálja párját, szíve választottját.

Füreden Anna-napon fölidéződnek a reformkori eszmék és életérzések: a 
polgári összefogás, a tudományos és művészeti társasági élet, a színjátszás és 
művelődés. A város utcáin sétálva történelmi hangulat érinti, szólítja meg a lá
togatókat, és olyan évekbe repíti magával, amikor a Horváth-ház nagytermé
ben Horváth Anna Krisztina Kiss Ernő honvédtiszttel keringőzött, Füreden tar
tott megbeszélést Széchenyi és Deák, Kisfaludy megnyitotta a Dunántúl első 
kőszínházát, és a Magyar hölgy c. vígjáték sikerétől volt zajos a fürdőváros.

Az Anna-bál nemcsak a magyar történelem és a magyar múlt egyik legvirág
zóbb időszakát idézi fel, hanem - elsősorban a kísérőrendezvények révén - idegen- 
forgalmi vonzerővel is rendelkezik. Mintegy 300 vendég vett részt a bálon, és még 
legalább 1500-2000 a kísérőrendezvényeken. Az idei bál érdekessége, hogy a két 
évvel ezelőtti bálkirálynő, Tóth Eszter szólót táncolt a táncbemutatón előadó ba
lettkarban. A 181. bálnak a megújult, klimatizált Anna szálló adott otthont.

Anyanyelvi rovat

Böngészde
Bár nyugdíjas vagyok -  állítólag ilyenkor az ember idő

milliomos -, akkor sincs se időm, se módom arra, hogy vé
gigböngésszem a hazai sajtó egészét, de ami a kezembe ke
rül -  az se semmi -, ahogy divatosan mondják.

Régi ügy a történik igével való visszaélés. Szóvá se ten
ném (hiszen úgy tűnik: falra hányt borsó az ellene való küz
delem), ha ezúttal nem egy országos közérdekű hetilapban 
látom: „...nevű civil szervezet közleményben tudatta, hogy 
több járat ritkítása anélkül történt, hogy a budapesti tömeg- 
közlekedési vállalat erről értesítette volna az utasokat.” 
Mennyivel egyszerűbb, világosabb és szebb lett volna így: 
A BKV anélkül ritkította a járatokat, hogy erről az utasokat 
tájékoztatta volna. Ugye, még rövidebb is...

Zavar mutatkozik egyik kötőszavunk használatával is, ez 
a nemcsak. Egybeírjuk? Különírjuk? Nézzük: Nemcsak ez 
okoz gondot -  egybeírva. Ezt nem, csak azt kérem -  külön
írva. De ez a kötőszó hármas alakban is használatos: nem
csak, hanem is. Semmiképpen nem helyes az, ahogyan a 
sajtóban találkoztam vele: nem csak, hanem. Ebből a szö
vegből hiányzik az is, a kötőszó harmadik eleme, arról nem 
is szólva, hogy a nemcsak egybeírandó lett volna.

Külön tanulmányt lehetne írni a fölöslegesen használt 
nagy kezdőbetűkről, amiket a különféle szervezetek és rész
legei előszeretettel használnak egy Csoport, Osztály, Rész
leg stb. megnevezésekor, talán ezzel igyekezve növelni a 
részleg tekintélyét. Ugyanígy helytelen szövegközben 
nagybetűvel írni a Dr., Ifj., Özv., Gr., Br., rövidítéseket is. 
Azt írja A magyar helyesírás szabályai című kiadvány, 
hogy ezeket a rövidítéseket csak kiemelt helyzetben (alá
írásban, levélcímzésben, oszlopba rendezett névsorban 
stb.) és mondat elején kezdjük nagybetűvel.

Egy eddig ismeretlen kötőszóra is bukkantam a követke
ző szövegben: „A kapcsolatban valószínűen új fejezet 
kezdődik...” A Magyar Értelmező Kéziszótár (Akadémiai 
Kiadó, 2003) a valószínű melléknév címszavához csak a 
valószínűleg határozószót tünteti fel. A valószínűen új fo
galom? Nem kívánatos!

Láng Miklós

Újra együtt...
Iskolánk -  az Ars Nova Alapfokú Művészet- 

oktatási Intézmény - immár a második tanévre 
hirdeti meg az oktatást modemtánc tanszakon 
(heti 4x45 perc).

Az elmúlt tanévben sok szép közös élménnyel 
gazdagodtunk: az év végi gálaműsor, a táborok, 
iskolai és községi szereplések, valamint a tan
órák meghittsége, a tanulás élvezete. Reméljük, 
hogy mindezek egy igazi kis közösséggé tudták 
formálni az Ars Novás diákokat! Örülünk, hogy 
növendékeink zöme folytatni akarta az első és a 
második tanév után is tanulmányait. Büszkék 
vagyunk rá, hogy egyik növendékünk táncmű
vészeti szakközépiskolába nyert felvételt, há
rom év kemény kitartó, céltudatos munka után. 
Bízunk benne, hogy akadnak majd az idén is 
olyan gyerekek, akik a művészeti pályára fog
nak készülni, és sikerülni fog ez a vágyuk.

A térítési díj mértéke nem változik, tehát 
6.000 Ft/félév lesz. Az oktatásban 2005/06-ban 
kezdett növendékek és az új beiratkozok eseté
ben a gyermekvédelmi kedvezményben része
sülők számára az oktatás ismét ingyenes (azon
ban jegyzői igazolás szükséges lesz). A térítési 
díjat ismét lehet két részletben is fizetni.

Iskolánk kötelességének érzi, hogy a növen
dékek számára az oktatást ne „megfelelő”, ha
nem magas szinten biztosítsa. Arra törekszünk, 
hogy azokon a kistelepüléseken, ahol telephe
lyeink működnek, ugyanazt a színvonalas okta
tást biztosítsuk, mint bármelyik nagyvárosban. 
Arra, hogy tanáraink rendelkezzenek az előírt 
szakmai végzettséggel (művészeti főiskola), 
emberi, pedagógusi képességekkel, valamint a 
tanulás színhelyén rendelkezésre álljanak a 
szükséges eszközök, feltételek.

Sajnos azonban ezt csak komoly, és számunk
ra is kellemetlen lépések árán lehetett biztosíta
ni. Nem árt, ha tudják, iskolánkat (de nem csak

minket, az ország összes magán művészeti isko
láját is!) fennállása óta már négyszer ellenőriz
ték különféle hatóságok. Ezek a hatóságok az is
kola törvényes működését vizsgálták. Nagyon 
nagy hangsúlyt fektettek az ellenőrzésben részt
vevő szakértők az iskolában alkalmazott peda
gógusok végzettségének meglétére. Ezért dön
töttünk úgy, hogy a 2006/07. tanévben csak 
olyan pedagógust alkalmazunk, akinek végzett
sége megfelelő. Reméljük, hogy azok a tanuló
ink és szüleik, akik érintettek a pedagógusvál
tással kapcsolatban, ennek a pozitív oldalát fog
ják felfedezni, és megértik iskolánk vezetését, 
hiszen nem tűzhetünk ki hosszú távú célokat, ha 
nincsenek meg ehhez a szükséges törvényes fel
tételek.

Márpedig céljaink azok vannak, s nem is ki
csik! Azoknak a növendékeinknek (és más is
kolák növendékeinek) számára komoly lehető
séget kívánunk nyújtani, akik a művészetek 
megismerését középfokon is el szeretnék sajá
títani -  vagy akár azt életpályának választani: 
a 2007/08. tanévtől tánc- és zeneművészeti 
szakközépiskolai képzést indítunk. Úgy gon
doljuk, ez az alapfokú oktatásunk minőségét is 
felértékeli, tehát a minőségi változás, amelyet 
az idei tanévtől útjára indítunk, itt teljesedik 
majd ki!

Amennyiben felkeltettük érdeklődésüket, 
kérjük Önöket, hogy a szeptemberi tanév kez
déskor kísérjék figyelemmel iskolánk hirdetése
it a helyi általános iskolában! Fontos informáci
ókat, elérhetőségeinket és rengeteg képet (vizs
gák, szereplések) tekinthetnek meg a 
www.arsnova2003.hu címen! Várjuk gyerme
kük jelentkezését, reméljük ebben a tanévben is 
sikeresen tudunk majd együtt dolgozni!

Füredi István 
igazgató

http://www.arsnova2003.hu


Horgászmúzeum városunkban
Ahogy már észrevehették horgásztársaim, júni

us 2-tól izgalmas múzeumot tekinthetünk meg a 
Pannóniában.

A múzeum elődje a januárban megnyitott hor
gásztárlat volt, amit három hétig látogathattak az 
érdeklődők, és már ott is nagyon sok érdekes, a 
horgászat múltját bemutató tárgyat láthattunk. A 
kiállítás akkor nagy sikert aratott, és nem csak hor
gász körökben. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park,

a Balatoni Halászati Rt. és a Balzer Hungária Kft. 
nagy fantáziát látott benne, és felkérték Gönczi 
Györgyöt, a kiállítás életre keltőjét, hogy rendez
zen be egy állandó jellegű múzeumot, amit a jövő
ben is megtekinthetnek az érdeklődők. A kérésnek 
eleget téve, nagy munka árán, a Herczeg család ön
zetlen segítségével elkészült a jelenlegi kiállítás, 
melyet június 2-án, a Horgászpünkösd rendez

vénysorozat keretein belül Pandur Ferenc polgár- 
mester és Rajnai Árpád, a HEVMESZ ügyvezető 
elnöke nyitottak meg.

Az első kiállítás nagy részét Gyuri bácsi magán- 
gyűjteménye tette ki. A kiváló horgászként is is
mert Gyuri bácsi régóta él Balatonalmádiban.

1991. óta a horgászegyesület tagja, az utóbbi hat 
évben pedig az egyesületi vezetőségben is szerepet 
vállal. Horgászboltját majd minden almádi hor
gász ismeri, de most, hogy több figyelmet tudjon 
szentelni a múzeumnak, boltját is átköltöztette a 
művelődési házba. Így az oda látogató horgászok 
egy helyen vásárolhatnak és csodálhatják meg a ki
állított felszereléseket, régiségeket, folyóiratokat.

A kiállítás elsősorban a régi, napjainkban már 
nem használt felszereléseket ismerteti meg az ér
deklődőkkel. Az üveglapok alatt megtekinthetőek 
olyan régiségek, mint a száz éves, Angliából szár
mazó Nottingham fa tároló orsó, az 1920-as évek
ből származó horgászláda, az 1938-as évben gyár
tott első magyar orsó. A falakon megtalálható az 
első csepeli csőbot, rengeteg nád bot (melyek kö
zül egy az ünnepi horgászversenyen sem vallott 
szégyent), ragasztott, tőrpengés és tengeri nádbo
tok. A mennyezetről lóg le egy francia gyártmányú

Mitchell bot, amelyet az 1950-es horgász világbaj
nokságon használtak. A vitrinek sok apró cikket, 
úszókat, horgokat, régi műcsalikat rejtenek. Nagy
apáink számára ezek nem ismeretlenek, de a mai 
gyermekek ámulva csodálhatják meg ezek egysze
rűségét a mai csúcstechnológia mellett.

Természetesen nem maradhattak ki a régi hor
gászkönyvek és folyóiratok sem a gyűjteményből. 
Megtekinthetők a Magyar Horgász és a Sporthor
gász több tíz évvel ezelőtti számai. Sok érdekes és 
ma is megfontolandó ismeret birtokába juthatunk 
ezek lapozgatásával.

A falakról nagy fogások emlékei néznek le ránk. 
Több mint tíz kilós pontyok, amúrok, kapitális sül
lők és csukák trófeái vannak kiállítva.

A horgászfelszerelésekhez a Balatoni halászati

Rt. és a Balatonfelvidéki Nemzeti Park kiállítása is 
társul. Hatalmas akváriumokban a Balatonra jel
lemző élő halakat (például pontyokat, keszegfélé
ket, csukát) láthatunk, külön kis teremben pedig a 
környék növény- és madárvilágát ismerhetjük 
meg.

A múzeum Gyuri bácsi magángyűjteményén 
alapszik, de folyamatosan érkeznek felajánlások. 
Legutóbb egy nagyapa korban lévő úr ajánlotta fel

régi horgászbotjait, amelyeket még az ő nagyapja 
készített neki gyermekkorában. A fiatal horgászok 
érdeklődéssel, míg az idősebbek nosztalgiával te
kinthetnek az ehhez hasonló felszerelésekre.

A kiállításon külön teremben kaptak helyet a 
festmények, itt a Balatonról festő művészek képei 
tekinthetők majd meg. Jelenleg Id. Borbély Béla 
képzőművész kiállítása látható.

Természetesen a jövőre is gondol a kiállítás 
megálmodója. Hely még van bőven, így horgász 
klub kialakítása is szerepel a tervek között. A hor
gászoknak itt lehetőség nyílna a régi és új szakiro
dalmak tanulmányozására, horgász témájú filmek 
megtekintésére, és tapasztalatcserére az eredmé
nyesebb horgászokkal. A téli hónapokban neves 
horgász szakemberek ismertetnék meg fortélyai
kat az érdeklődőkkel.

Gondolom a fentiekből is kiderült, hogy érde
mes idelátogatni. Igaz, írásom elején a horgászo
kat szólítottam meg, de bátran merem ajánlani 
minden természetszerető, a vizek iránt érdeklődő 
olvasónak.

A kiállítás minden nap reggel kilenc órától este 
hét óráig tekinthető meg.

Számfira Balázs 
(A fényképeket Zákonyi Botond készítette.)

GYŰJTŐK TALÁLKOZÓJA
Július 9-én került megrendezésre az Észak-balatoni Eremgyűjtők III. 

találkozója. Minden eddigit felülmúló érdeklődés nyilvánult meg a ren
dezvény iránt. Nagyságára jellemző adat, hogy 228 folyóméter hosszan 162 
asztalon rakták ki a gyűjtők a magukkal hozott kincseket. A Pannónia szinte 
minden helyiségét megtöltötték az érdeklődők, a gyűjtők, akik gyarapítani 
szándékoztak gyűjteményüket, vagy akik csupán kíváncsiak voltak mi min
den látható egy ilyen találkozón. Makóról jött a legtávolabb lakó hazai gyűjtő, 
de voltak Szlovákiából Dunaszerdahelyről, Komáromból, és Szerbiából, 
Szabadkáról is érdeklődők. Egy német vendég pedig az internetről értesült az 
almádi találkozóról és így vett részt azon. Meg kell említeni, hogy ilyen 
találkozókon nem csak pénzérmék, hanem papírpénz, képes levelezőlap, 
kitüntetés, jelvény, könyv, bélyeg, militaria találhatók az asztalokon, mint ez 
egyéb találkozón is gyakorlat. Ki-ki megtalálhatta gyűjtési területének telje
sebbé tételéhez szükséges csereanyagot.

Sikeres volt az eddigi három találkozó. Résztevők egyöntetű véleménye 
szerint ideális a helyszín. A Pannónia alkalmas épület, az állomás és az 
autóbusz pályaudvar 100 méteren belül van és ingyenes parkoló áll ren
delkezésre, tehát kényelmesen megközelíthető helyszín. A rendezőség 
számíthat az érdeklődés fokozódására, a következő évi találkozón.

BGYSF

Július 21-én szép számú érdeklődő részvételével rendezték meg a Magyar 

Rádió Ki nyer ma? komolyzenei játékát a budatavai strandon. Fölvételünkön 

Tóth Ferenc játékos és Boros Attila műsorvezető látható.



Süssünk-főzzünk!
-  Öhlmann Ági rovata -

Görög rizs
4 személyre 4 szelet tarja, 4 dl rizs, 4 dl tejföl, paradicsom, 
zöldpaprika, vöröshagyma,
A tarját egy picit kiklopfoljuk, besózzuk, borsozzuk, kevés 
olajat öntünk rá. Kicsit hagyjuk állni. Jénai tál aljára terítjük 
a hússzeleteket. Ráöntjük a megmosott rizst, amit enyhén 
megsózunk. Ráöntjük a 4 dl tejfölt. A tetejére vékonyra 
karikázott vöröshagymát teszünk. Erre terítünk 1 sor 
vékonyra karikázott zöldpaprikát, végül 1 sor paradicsom 
karika jön a tetejére. Lefedjük a tálat a tetejével vagy alufóliá
val. Kb. 50 percet sütjük 180 fokon.

Fagylalt mellé való
A nyár kedvence a fagyi. Szeretném leírni a kedvencünket, 
amit a fagyi mellé eszünk, ez az ánizsos. 2 egész tojást 
lemérünk. A tojásokat ugyanannyi súlyú cukorral jól kike
verünk, majd ugyanolyan súlyú liszttel elkeverünk. 
Sütőpapírra kávéskanálnyi halmokat rakunk, 1-2 cm távolsá
gra. (A barna sütőpapír a jó.) Lehet a tepsit kizsírozni és 
lisztezni. Tetejére ánizsszemeket szórunk. Forró sütőbe 
tesszük. Hamar sül, egész világosan már jó. Ha kivettük a 
sütőből, szedjük ki azonnal a tepsiből. Sokáig eláll.

Szilva
Nagyon szeretjük télen húsok mellé a szilvát...
1 liter vízbe teszünk 4 ek cukrot, 1 ek ecetet, 4 szem 
szegfűszeget, késhegynyi szalicilt. A tűzre tesszük, ha forr, 
egy- egy marék szilvát dobunk bele. Egy másodperc múlva 
kiszedjük. Előre feltettük a gázra a tepsit, melyben vizet 
melegítünk, ebben állnak a befőttes üvegek. Ha megteltek az 
üvegek, a szirupot jól felforraljuk, a forró szilvára merjük. A 
tetőt szorosan rácsavarjuk, párnával kibélelt dobozba rakjuk 
az üvegeket. Jól betakarjuk, és egy éjszakára hagyjuk ott. 
Másnap a helyére tesszük a kamrában. Nagyon finom 
kemény marad a szilvánk. Az ecet ízét nem érezzük.

Konyhatippek
A marhahús puhításának-érlelésének legjobb módja a pácolás, 
amelynek időtartama 24-72 óra lehet. A hirtelen vagy szelet
ben sütött húsokat olajos pácban, a párolásra szánt húsokat 
vizes/ecetes/boros-zöldséges pácban tanácsos előérlelni.
A bazsalikomot főzéskor csak az utolsó percekben keverjük az 
ételbe, különben a fokozott hőhatás miatt elveszíti gazdag ízeit. 
Ha grillezünk, vagy bográcsozunk a kertben, a tűzbe dobjunk 
néhány bazsalikom ágat, ennek füstje ugyanis elűzi a szúnyogokat. 
A babérlevél kitűnő emésztésjavító, de mértékkel használjuk. A 
főtt ételekben 15 percnél tovább ne tartsuk, mert keserű ízű lesz. 
A szalonnaszelet szép sima marad a sütésnél, ha előtte hideg 
vízbe mártjuk.
A húst mindig a zsírosabb felével felfelé fektessük a ser
penyőbe, így jobban kisül.

Egészségmozaik

A szoptatás
Augusztus 1. napja a szoptatás világnapja, első hete a szoptatás világhete, melyről ország

szerte a védőnők is megemlékeznek, és körzetükben köszöntik a jól szoptató édesanyákat.

Az élet első 6 hónapjában a csecsemő igényeit legkedvezőbben a kizárólagos szoptatás 

elégíti ki, hisz az anyatej egyszerre táplálék és szomjoltó folyadék is. Az anyatej a csecse

mő legideálisabb tápláléka, semmi mással nem pótolható.

Az anyák 98%-a képes lenne szoptatni gyermekét, ha megfelelő ismeretekkel, önbizalom

mal rendelkeznének, továbbá környezetüktől megkapnák a szükséges segítséget és támoga

tást.

Az anyatej tökéletesen biztosítja a csecsemő szükségletét 6 hónapos korig, hozzátáplálni 

felesleges. Tévhit, hogy vérszegény lesz a baba, ha csak szopik. Ugyan az anyatej vastartal

ma a tehéntejével azonosan alacsony (0,05-0,13 mg/ml), azonban az anyatejből több, mint 

50%-ban, míg a tehéntejből 10%-ban, a vassal dúsított tápszerekből pedig csupán 5%-ban 

szívódik fel a vas.

Az első 6 hétben az igény szerinti szoptatás segíti a szükséglet szerinti tejelválasztás ki

alakulását. Fontos, hogy ilyenkor a csecsemő mindkét mellből szopjon a tejtermelés bein

dulásának érdekében, kivéve, ha az anyának már az első napoktól kezdve rengeteg teje van. 

Később áttérhet az anya a váltott mellből történő szoptatásra.

A sikeres csecsemőtáplálás szoros együttműködést igényel az anya és gyermeke között a 

születés pillanatától. A helyes mellre helyezés elengedhetetlen ahhoz, hogy a csecsemő ha

tékonyan szopjon, és hogy a bimbósérüléseket megelőzzük

A szoptatott csecsemőt soha ne etessük cumisüvegből, és ne adjunk cumit sem nyugtatá

sul, mert helytelen szopásmódszer kialakulásához vezet. Ez gátolja a hatékony tejáramlást 

és a mellbimbó fájdalmát, sérülését okozhatja!

Az anyatejjel táplált csecsemőknél ritkábban fordul elő hasmenés, légúti hurut, bakteriá

lis agyhártyagyulladás, húgyúti fertőzés, a későbbi életkorban pedig cukorbetegség, emész

tőszervi és allergiás betegség, hisz a csecsemő nem kap fajidegen fehérjét. Kimutatható az 

is, hogy a szoptatott csecsemők szellemi fejlődése jobb, mint a tápszerrel tápláltaké, oko

sabbak és nyugodtabbak társaiknál. A szoptatásnak igen nagy jelentősége van az anya és 

gyermeke közötti bensőséges lelki kapcsolat kialakulásában, biztonságot jelent a baba szá

mára.

A szoptatás az anyáknak is előnyös, hiszen elősegíti a méh szülés utáni visszahúzódását, 

csökkenti a szülés utáni vérzések számát, ritkább a petefészek- és az emlőrák, a csontritku

lás kialakulásának gyakorisága, hamarabb visszanyerik a várandós állapot előtti testsúlyu

kat. Az anyatej a leggazdaságosabb táplálék is, mindig készen van, hozzáférhető, megfele

lő hőmérsékletű, nem kerül pénzbe, steril. Számtalan előnnyel rendelkezik a mesterséges 

táplálással szemben.

Remélhetőleg ez az ünnep is hozzájárul, hogy minél szélesebb körben terjed a szoptatás 

tekintélye. Köszöntsük hát mindannyian a szoptató édesanyákat, segítsük, hogy kiegyensú

lyozott, boldog anyákká válhassanak!

Kállai Tünde 

vezető védőnő

HumorzsákNagyvizit a kórházban
-  Az 1-es és 3-as betegnél végbélben mér

jenek lázat, a 2-esnél szájban -  rendelkezik a 
főorvos, majd a betegekhez fordul: -  Van 
valamilyen kívánságuk?

Megszólal a 2-es elhaló hangon:
-  Ha esetleg csak egy lázmérőjük van, jó lenne, ha nálam kezdenék a mérést.

Háromig
-  Mondja, Kovács úr, maga mit szokott csinálni, amikor este nem tud 

elaludni?
-  Elszámolok háromig, s már el is aludtam.
-  Tényleg? Csak háromig?
-  Jó, na, előfordul, hogy fél négyig...

Ligetben
Egy szép nő üldögél a ligeti padon. Borzalmasan visszataszító kinézetű 
hajléktalan megy oda hozzá.
-  Bocsásson meg, kérem! Asszonyom, nem akar velem lefeküdni?

A nő meglepetten:
-  Piszok fráter, tisztességes nő vagyok! 

Persze, hogy nem akarok magával lefeküdni! 
Kicsit később ismét megkérdezi a hajléktalan:

-  Egészen biztos, hogy nem akar velem lefeküdni?
-  Erre mérget vehet!
-  Na, akkor sipirc az ágyamról, mert már szörnyen álmos vagyok!

Számolóművész
-  Hány birkája van? -  kérdi a riporter a pásztort.
-4786.
-  Hú, ez nagyon sok. Van valami trükkje a számolásnál?
-  Hogyne volna! Megszámolom a lábakat, és elosztom néggyel.

A kifli
Az ifjú mama sorban áll a mozi pénztárablaka előtt, karján a fiacskája, aki 

egy fél kiflit rág. Odaérnek az ablakhoz, a srác odanyújtja a kifli marad
ványát a pénztárosnak. A mama riadtan szabadkozik:

-  Bocsásson meg, kérem, az állatkertből jöttünk!



Fű, fa - orvosság

Paradicsom
A paradicsom az egyik legközked

veltebb zöldségfélénk. Dél-Ameri
kából származik, a 19. század végén 
került hozzánk. Bár szinte csak víz
ből áll, mégis sok nyomelem, vita
min és ásványi anyag található ben
ne.

Három darab elfogyasztása fedezi 
egy felnőtt napi C-vitamin szükség
letét. A benne lévő béta-karotin és E- 
vitamin sejtvédő hatású, tartalmaz 
krómot is, ami fokozza a zsírégetést. 
Káliumtartalma segít a salakanyagok 
elszállításában. Ha rendszeresen 
megiszunk naponta két pohár sótlan 
paradicsomlevet, nem lesz száraz a 
hajunk, elmúlik a fáradtságunk, és 
nem küzdünk majd fejfájással sem. 
Kitűnő fogyókúrás étel, hiszen 10 
dekában csupán 22 kilokalória talál
ható. Érdemes konyhahőmérsékle
ten tárolni, mert hűtőben veszít az 
aromájából.

A paradicsom nemcsak kellemes 
ízű, de nagyon jó hatással van az 
egész testre, leginkább a májra. Ha
tással van a mellékvese működésére, 
és csökkenti a prosztatarák kifejlődé
sét. Fogyasztása igencsak elősegíti a 
szervezet fejlődését és az izmok erő
södését. Tartalmának köszönhetően 
megtisztít és erőt ad. Antioxidáns és 
rákellenes táplálékunk. Kutatások 
szerint a paradicsom 20 százalékkal 
csökkenti a rák kialakulásának ve
szélyét, már napi két darab elfo
gyasztása elegendő. Nem kell nyer
sen fogyasztani, mert a szervezet a 
lycopint jobban fel tudja venni, ha a 
paradicsom megfőtt.

A paradicsomlében sok az A, C és 
az E vitamin, s többek között ennek 
is köszönhető, hogy serkentőleg hat 
az immunrendszer működésére. A 
paradicsomlé hatására hatékonyabb 
a T sejtek működése a test védelmi 
erejében. Szintén A vitamin tartal
mának köszönhetjük, hogy rendkí
vül jól hat a bőrproblémák gyógyítá
sában és a nap által okozott égések 
csillapításában. Hatékonyan közre
működik továbbá az ibolyántúli su
garak által végzett rombolások gyó
gyításában. Elősegíti az emésztést, 
ugyanakkor nagymértékben járul 
hozzá a máj felújításához. Ez részben 
A vitamin tartalmának, vértisztító 
képességének és a benne lévő szá
mos más hasznos anyagnak köszön
hető. Káliumtartalmának, valamint a 
többi ásványnak tulajdoníthatóan je 
lentős szerepe van a szervezet mé
regtelenítésében.

A paradicsom nemcsak belsőleg, 
de külsőleg is hat a test tisztítására. 
Ha nehezen gyógyuló sebre paradi
csom pakolást teszünk, hasonlóan a 
krumpli-pép pakoláshoz, megtisztít
ja a sebet és az hamarosan begyógy
ul.

Ny.J.

Hatodszor is 
Mazsorett és Fúvószenekari Találkozó

Almádiban
(Eső mossa? -  számít?!)

Pályázati lehetőség nélkül -  az összefogás szép példája
Balatonalmádi városa immáron VI. alkalommal rendez

te meg június végén, július elején az Országos Mazsorett és 
Fúvószenekari Találkozót. Hazánk szinte minden tája (19 
település) képviseltette magát a jeles eseményen, pedig 
pénzeső (pályázati lehetőség) híján igazi eső tarkította a 
programot. A résztvevő tánccsoportok száma idén elérte a 
24-et (Gyomaendrőd, Füzesgyarmat, Körösladány, Izsák, 
Solt, Perbete, Szolnok, Balatonfüred, Budapest, Márkó, Sü
meg, Fonyód, Várpalota, Veszprém, Balatonalmádi, 
Berhida), a zenekaroké pedig az 5-öt (Veszprém, 
Kunszentmárton, Ajka, Várpalota, Szolnok). Sokan jöttek 
(600 fő), még Szlovákiából is, pedig mindenki maga visel
te az utazás és a táborozás költségeit.

A szombat délutáni zenés felvonulás sok érdeklődőt 
vonzott a Baross Gábor utcába és a Pannónia előtti térre. 
A nagyközönség megcsodálhatta az elegáns, színes for
maruhákba öltözött mazsoretteket botjaikkal, zászlókkal 
és pom-pomokkal, valamint az őket kísérő fúvószeneka
rokat. Idén első alkalommal tisztelte meg a rendezvényt 
a Veszprémi Légierő Fúvószenekara.

A színvonalas gálaprogramok bizonyítják, hogy a ha
zánkban még igencsak fiatal művészeti ág mennyire nép
szerű a fiatalok és az idősebbek között is. Külön kurió
zumnak számít a szakágban az itt is fellépő két 
„Mamarett” csoport, akik Izsák és Berhida városát képvi
selték. Ez a műfaj ötvözi a sport, a tánc, és a menetelés 
elemeit, kiegészítve a kellékekkel, melyek rendkívül lát
ványossá varázsolják a zenés produkciókat. Több szak
ember szerint rendkívül hatékony módon neveli a fiatalo
kat a fegyelemre és elősegíti a helyes testtartást, mind
emellett pedig hihetetlen közösségformáló erővel bíró 
szabadidős tevékenység. Ezt bizonyítja a fesztivál felhőt
len, vidám és emelkedett hangulata is.

A gálanap végén ünnepélyes keretek között minden 
csoport ajándékot kapott, az Almádi Díjat a Kunszent
mártoni Fúvósok és a Perbetei Mazsorettek vitték ha
za.

Az önkormányzat a technikai feltételeket biztosította, 
amit a fiatalok kaptak, főként támogatóinknak köszönhe
tőek. Érdemes volt összefogni. A rendezvény sikeres 
volt.

Köszönjük a segítséget minden támogatónknak, vállal
kozóknak, magánszemélyeknek: AGRO-Shop BT., Al
mádiért Közalapítvány, Bagoly és Társa Ingatlanközvetí
tő Bt, Balaton Glashotel Kft., Balaton Uszoda, Ballons 4 
You, BORA Center Kft., ELKO 99 Kft., Geoprosper 
Kft., Hangadó Produceri Iroda, HAPP Kft., Játék és Rajz
műhely Szentkirályszabadj a, Pireus Étterem, Polgármes
teri Hivatal Alsóörs, Polgárőrség, Porció Étterem, Pufi 
Pékség, Ramada Hotel, Rendőrség, TRADEORG Nyom
da, UNILEVER Magyarország Kft, (ALGIDA 
Jégkrémgyár), Vörösberényi Általános Iskola, Zóna Étte
rem

Balogh Csaba képviselő, Borsody Roland gyurmaék
szerkészítő, Budai Sándor vállalkozó, Debreceni 
Józsefné vállalkozó, Dobos András vállalkozó, Fábián 
László grafikus, Győri Miklós vállalkozó, Dr. Hegedűs 
Tamás ügyvéd, Hidvégi Gábor kosárfonó, Kuruczné Lo
vas Júlia játékkészítő, Molnár Éva zselés gyertyakészítő, 
Molnár Zsuzsanna üvegfestő, Nagy András faszobrász 
népi iparművész, Nagyné Söjtöry Etelka mézeskalács
készítő, Szabó Karola szalmafonó népi iparművész, 
Tánczos Mariann ajándékárus, Tárai Sándor játékárus, 
Zsapka Jánosné gyöngyész. Köszönjük a segítséget min
den önkéntes segítőnek!

A szervezők

(Boros Hanga 

felvételei)



A Családsegítő hírei
Tud róla, hogy...

...A „Hozd magad formába” életmód-klub szeptembertől ismét várja régi és új tagja
it, a magukat legjobb testi, lelki formába hozni kívánó érdeklődőket, mert „Együtt kön
nyebb...!”

Figyelje, keresse plakátjainkat, szórólapjainkat. Érdeklődni lehet a Balatonalmádi Szo
ciális Alapszolgáltatási Központban (Ady E. u. 2.), és telefonon, a 430-274-es számon 
Melnecsulné Vati Juditnál, és Szászné Johanidesz Ibolyánál.

Nyári tábor
A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ nyári tábort szervezett 2006. 

07. 10-15-ig Dötkön, az Ökorégió Alapítvány vendégházában. A tábor a nyertes VIBEM 
pályázat, önkormányzati segítség és önerő felhasználásával jöhetett létre. Az alábbiak
ban egy résztvevő diák beszámolóját olvashatják a tábori élményekről.

Idén Dötkre mentünk táborba. Nagyon szép hely! Hegyekkel körülvett, csupán hu
szonöt fős falu. Gyermekek egyáltalán nem laknak ott. Az első napon, mint minden tá
borban, a hellyel ismerkedtünk, elfoglaltuk a szálláshelyeket. Ezután jöttek a progra
mok: túrákra mentünk. A Dötk melletti hegyen háromszor, talán négyszer is jártunk, 
minden fajta időjárási viszonyban. Viszont a panoráma kiváló! Kézművesek jöttek hoz
zánk. Mintát vettünk a Zala folyó vizéből és a földből. Elbuszoztunk Zalaegerszegre, a 
skanzenba, ahol megismerkedtünk nagyon távoli rokonaink építészetével, ezen kívül 
(nem is tudtam, hogy nekünk van olajipari történelmünk) megnéztük a magyar olajipa
ri kiállítást. Voltunk moziban is.

Két éjszakai túrán voltunk, először hol, máshol? Hát a hegyen. (A hegyen mindig 
ugyan azon útvonalon mentünk végig, kis változtatásokkal.) Másodszorra egy kis ká
polnához kaptattunk ki. Az utolsó nap volt a legjobb, a táborozás csúcsa, amikor meg
látogattuk a zalaszentgróti fürdőt. Mindenki megelégedésére szolgált. A fürdő nagyon 
jó, ajánlom másoknak is.

Összességében a tábor nagyon jó volt! Köszönjük a támogatóknak, hogy részt vehet
tünk a táborozáson.

Toronyi Győző

Életet az éveknek!
A korán kelő nap sugarai köszöntötték a kirándulni vágyó Balatonalmádi Szociális 

Alapszolgáltatási Központ Idősek Klubja tagjait július első hetében. Mártika térképpel 
érkezett, mert tudni akarta, hogy melyik útvonalon megyünk Hegykőre, ahol sem hegy, 
sem kő, de országos hírű gyógyfürdő viszont van.

A munkában megfáradt, tisztességben megőszült emberek között sok ismerőst köszönt
hettem. Jenő bácsival és Őt őrangyalként vigyázó feleségével évtizedek óta tart a kölcsö
nös tisztelet egymás iránt, egy kicsit több is annál. Örömmel újságolták, hogy Bea lányuk 
két gyermek és munka mellett megszerezte a második diplomáját is, no és milyen aranyo
sak az unokák, akiket én is ismerek.

Pápa felé a buszon élénk beszélgetések bontakoztak ki az ország helyzetéről, a nyug
díjasok jövőbeni kilátásairól. Nem véletlen, hogy Farkasgyepűn a gyógyszerárak, orvo
sok volt a téma. Marika néni a fiatalokért aggódott, mert bizonytalanok a munkahelyek. 
Elítélte azokat, akik az államtól várják gyermekeik felnevelését, csak a markukat tart
ják, de maguk nem igazán igyekeznek. ”Bezzeg az én időmben”... fejezte be a beszél
getést.

A Bakony hegyeit elhagyva a Kisalföld kukoricásait, búzatábláit, legelésző csordáit 
nézve sorrakerültek a mezőgazdaságból élők problémái is. Madárinflueza, lefoglalt hú
sok stb. A petőházi cukorgyár kéményeit látva a befőzésről is gondolatokat cseréltek 
néhányan. Közeledtünk a Fertő-tó vidékéhez, ahol a valamikor az Esterházy grófok va
dásztak, a zeneszerző Haydn kocsikázott, a mocsári tölgyerdők helyén olajat kerestek 
és Balfon, Hegykőn gyógyvizet találtak. Hegykőre érve megnéztük a falu neoromán stí
lusban épült templomát, mögötte a pusztulásra ítélt görög iskolát, a 2002-ben létesített 
kempinget és strandot. A kultúrált környezet vonzza az osztrák, szlovák, magyar, né
met gyógyulni vágyó vendégeket. A medencék mellett néhány mankót, botot, de a víz
ben csupa vidám beszélgető fürdőzőket láttam. A kis medencében a jövőt jelentő gyer
mekek pancsoltak, hancúroztak élvezve a vidám gondtalan gyerekkort.

Az étterem dolgozói gyors, udvarias kiszolgálással, bőséges ebéddel, kedvességgel 
garantálták a vendégek jövőbeni visszatérését. Gyorsan repült az idő. A kellemes für
dőzés után hazafelé indultunk viccelődve, nótázva, mulatva az időt. Én meg azon gon
dolkodtam, hogy mi volt a jelentősebb, a gyógyfürdési lehetőség, a jó beszélgetések, 
újabb hazai tájak megismerése, vagy az az érzés, hogy törődtek velünk. Talán ezek így 
együtt tették örömtelivé ezt a szép napot!

Hazaérve barátsággal búcsúztunk egymástól, köszönve Katika, Klárika, Magdi jó 
szervezőmunkáját, személyre szóló figyelmességét, kedvességét.

Jó egészséget kívánva:
Szöllősi Máté

Férfinap az idősek klubjában
Férfinapi huncutságok címmel meghirdetett rendezvényen kedves meglepetésben 

volt része az idősek klubja férfitagjainak június 16-án. Klubunk hölgytagjai nagyon kel
lemes meglepetést szereztek számunkra: sütöttek tortát, káposztáspogácsát és más fi
nomságokat. Köszöntő szavakat Himáné Matula Klára klubvezetőtől, verset Némethné 
Fodor Katitól, a mi kedves háziasszonyunktól kaptunk. Az „Öregfiúkról” Grószné Mag
di klubtársunk is megemlékezett egy vidám monológgal.

A megemlékező szép szavakat könnyezve, ám örömmel hallgattuk. Ezután követke
zett, amire gondolni sem mertünk, harmonikaszó zengte be a termet, és néhány percen 
belül valamennyien énekeltünk, sőt még táncoltunk is, hisz Kati minden férfit felkért 
táncolni. Örömmel tettünk eleget a kérésének, hamarosan Irénke is a segítségére sietett, 
így a kicsi táncparkettünkön két pár is „rophatta” a táncot. Nagyon jó volt a hangulat, 
élveztük a „férfinapi” délutánt.

Ezúton mondok köszönetet a szervezésért minden kedves hölgy klubtársamnak, és 
csak szeretettel tudunk rájuk gondolni!

A férfitagok nevében:
Kurucz István

Vidékfejlesztési támogatási lehetőségek

Félig önellátó gazdaságok 
támogatása, KAT és termelői 

csoport támogatás
A nemzeti vidékfejlesztési terv (NVT) támogatási jogcímei közül a „félig önellátó gaz

daságok szerkezetének átalakításához nyújtott támogatás” támogatási kérelemének bead
ására 2006. július 1-31. között újra volt lehetőség. Továbbá támogathatóak az NVT-ből a 
kedvezőtlen adottságú területek, melynek beadási határideje szintén legkésőbb 2006. július 
31-e. A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatási jogcímére kérel
met legközelebb 2006. augusztus 1-31. között adhatnak be a gazdálkodók. Az NVT 
jogcímekre vonatkozó aktuális hírekről a www.mvh.gov.hu és a www.fvm.hu 
weboldalakon, a falugazdászoktól és az NVT tanácsadóktól tájékozódhatnak az érdeklődők.

x
Az NVT újra támogatást nyújt úgynevezett agrártermelői csoportok létrehozására. Ez 

az intézkedés a koncentrált piaci megjelenés előnyeit igyekszik kihasználni, hogy a cso
portok jobb eséllyel értékesíthessék áruikat a piacon, illetve összehangolhassák anyag-  
és eszközbeszerzéseiket. Az intézkedés támogatást nyújt a csoportok létrehozásához, 
működési költségeihez, a szervezeti keretek kialakításához és a gazdálkodók közös 
beruházásaihoz. A támogatás arra irányul, hogy a csoportokba tömörült gazdaságok 
versenyképesebbé váljanak és termelési költségeik csökkenjenek.

A gazdálkodók a csoport létrehozásához ötéves támogatásokat kaphatnak. A dotá
ciókat minden szerveződésnél külön-külön állapítják meg, mégpedig a forgalmazott ter
melési érték alapján. A maximum egymillió eurós termelési értékű csoport esetében az 
első és a második évben öt-öt százalékos, a további években négy, három és kettő száza
lékos, az ennél nagyobb forgalmú csoportok az egymillió euró feletti forgalom további 
1,5-2,5 (2,5-2,5-2-1,5-1,5) százalékos támogatást kaphatnak. A maximális támogatás az 
évi 50-100 (100-100-80-60-50) ezer eurót nem haladhatja meg. A termelési érték 
összegét az MVH ellenőrzi.

Feltétel: 2004. május 31. és 2006. december 31. között államilag elismert termelői 
csoporttá válás - 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet szerint.

Az elismerés főbb kritériumai a következők:
• a csoportnak csak olyan termelő lehet tagja, aki vagy amely a termelés szervezésére 

vonatkozó szerződést köt a termelői csoporttal,
• a tag 3 éves tagságot vállal,
• a tag termékének 100 %-át a csoporton keresztül értékesíti és egy termékkel, egyide
jűleg csak egy termelői csoportnak lehet tagja,

• a termelői csoport elsődleges célja, hogy a termelők termelését összehangolja a piac 
követelményeivel,

• a termelői csoport a tagokról és gazdasági tevékenységükről nyilvántartást vezet és 
betartja a tiszta verseny szabályait.

Cél: hogy fokozódjon az egyéni gazdaságok hatékonysága, versenyképessége, 
csökkenjenek a termelési költségek, javuljon az eszközök kihasználtsága, tovább 
javuljon a termékek minősége és ez által az értékesítés biztonsága. A támogatási jogcím 
egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy a működési költségek támogatásával forrásokat 
szabadítson fel az esetlegesen szükséges beruházások megvalósításához, ösztönözze az 
egyedileg gazdálkodók termelői csoportokba történő integrálását, ezáltal a biztosabb 
piaci pozíció megszerzését. A támogatás a zöldség-gyümölcs és a dohányágazaton kívül 
minden növényi és állati termékágazatban működő termelői csoport számára nyitott.

Beadás: a támogatási kérelmeket kizárólag postai úton az MVH központi hivatalába 
lehet benyújtani. Szomi Edina

SZEREZZEN JOGOSÍTVÁNYT HELYBEN

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

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

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

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

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

Ügyfélfogadás: H, Sz, P: 8-12, K, Cs: 13-17. Tel: 06/20/471-6988 
OKÉV. reg. sz.: 0 2 -0 0 8 8 -0 3 , 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 Is m e r te tő a n y a g o t  k ü ld ü n k .  

Irányár: 260.000,- Ft/négyzetméter

http://www.mvh.gov.hu
http://www.fvm.hu


Olvasói levél
Általános meglepődéssel fogadta a Vörösberényi Horváth József 

Honismereti Egyesület a testületi döntést, hogy az iskola utcáját Táncsics 
Mihályról nevezik el.

Nem vitatva Táncsics Mihály írói, művelődéstörténeti jelentőségét, mégis 
azt kérjük igen tisztelt képviselőinktől, hogy változtassák meg döntésüket, és 
az utcát városunk ismert helytörténészéről, Horváth Józsefről nevezzék el. 
Temploma, általa épített plébániája, falán az emléktáblával, végső nyughelye 
a közeli temetőben mintegy szemben van az iskola utcájával.

Kérésünket minden bizonnyal támogatja a döntési helyzetben lévő 
Balatonalmádi Honismereti Kör is.

A továbbiakra nézvést ajánljuk még, Vörösberény művelődésének 
történetében fontos helyet elfoglaló személyekként a következőket: Ángyán 
János, Beke Kristóf, Csonka Ferenc, Fábián József, Fábián Gábor, Kurucz 
György, Nemes Mihály, Ozsváth József és még néhány kiváló prédikátor és 
oskolamester Vörösberény oktatásának meglehetősen gazdag történetéből.

Dr. Kardos Józsefné helytörténész, 
a Vörösberényi Horváth József Honismereti Egyesület elnöke

EBOLTÁS 
BALATONALMÁDIBAN

Értesítem Balatonalmádi város lakosságát, hogy az ebek kötelező 
veszettség elleni védőoltása és féregtelenítése az alábbi helyszíneken és 
időpontokban történik:

2006 szept. 04. (hétfő), 8,00-11,00 h Balatonalmádi, Városháza udvar,
2006. szept. 05. (kedd), 13,00-18,00 h Vörösberény, Balatonalmádi 

Szociális Alapszolgáltatási Központ (Volt Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat udvar -  Ady E. u. 2.),

2006. szept. 06. (szerda), 14,00-16,00 h Káptalanfüred, vasútállomással 
szemben.

PÓTOLTÁS:
2006. szept. 07. (csütörtök), 8,00-10,00 h Balatonalmádi, Városháza udvar.
2006. szept. 12. (kedd), 13,00-17,00 h Vörösberény, Balatonalmádi 

Szociális Alapszolgáltatási Központ /Volt Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat udvar -  Ady E. u. 2./.

Az eboltás díja: 1.600,- Ft.
Féregtelenítő tabletta: 100,- Ft/db. (Ajánlott mennyiség: 1 db/10 kg testsú

lyonként.)
Felhívom a figyelmet, hogy az ebek veszettség elleni védőoltása kötelező. 

Aki nem teljesíti, az ellen a vonatkozó jogszabályok alapján szabálysértési 
eljárást lehet kezdeményezni.

Dr. Szűcs Sándor 
jegyző

FODRÁSZAT - 

KOZMETIKA

SZERETETTEL VÁRJUK 

KEDVES VENDÉGEINKET

FODRÁSZAT: telefon

Bakainé Edit 06/20/321 -12-84 

Vörösné

László Melitta 06/20/910-81-47 

KOZMETIKA:

Somodi Brigitta 06/70/546-82-90

Tolner Tünde 06/20/985-97-35

MÉREGTELENÍTÉS

FELSŐFOKON

Javul a keringés, a vér megtisztul, 

sűrűsége csökken mellékhatások 

nélkül.

Jótékony hatással van a következő 

problémákra:

REUMA, KÖSZVÉNY, ASZTMA, 

MAGAS VÉRNYOMÁS, 

MÁJNAGYOBBODÁS, 

DIABÉTESZ, ÁLMATLANSÁG, 

MENSTRUÁCIÓS FÁJDALOM, 

SZÉKREKEDÉS, FEJFÁJÁS.

8220 Balatonalmádi, Baross Gábor utca 2. 
TULIPÁN UDVAR BEJÁRATÁNÁL

Meghívó
A Vörösberényi Horváth József Honismereti Egyesület tisztelettel meghív

ja 2006. augusztus 8-án, kedden 17 órára a balatonalmádi Hal-vad vendéglőbe 
(Baross Gábor u. 6.) alapító elnöke, dr. Kardos Józsefné Benke Irén kiállítására 
Költészet és honismeret, Versek képei - képek versei címmel. A verseket ajánl
ja  és elmondja Szondi Béla lapszerkesztő, költő, Martinus Nyhoff-díjas 
műfordító, a Magyar Írószövetség tagja. Közreműködik hangfelvételről dr. 
Benke Józsefné Arany Irén dalénekes (Kaposvár). A kiállítás főtámogatója dr. 
Gyenesei István, a Somogy Megyei Önkormányzat elnöke, országgyűlési 
képviselő. Támogatói: A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Veszprém 
Megyei Tagozata és a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület.

Vörösberényi Nyugdíjas Klub
Az augusztus 24-re tervezett esztergomi kirándulás elmarad. Későbbi 

időpontban kerül végrehajtásra. A vezetőség nevében.

Boros Gyula

Budatava

Nyerje meg jövő évi strandbérletét!
Ha Ön augusztus 21-én 8,30 és 17 óra között a Budatava strandon napije

gyet vásárol, akkor a jegy mellé kap egy szelvényt, amellyel 2007-re szóló 
önkormányzati strandi idénybérletet nyerhet családja részére. Sorsolás aznap 
17,30-kor a Budatava strandon. Jöjjön és nyerjen!

Dér András

Lapunk előfizetése
Az Új Almádi Újságot a városban élő állandó lakosok a posta jóvoltából 

havonta megkapják. A városunktól távol élő, de lapunk iránt érdeklő olvasóink 
kérésére közöljük, milyen módon lehet előfizetni az Új Almádi Újságra.

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

Az érdeklődők csekkünkkel, illetve csekkszámunkra fizethetik be az előfizetési 
dijat. A csekket személyesen a Városházán, postai úton a közalapítványtól lehet 
beszerezni, a csekkszám pedig a következő: 11748083-20005760.

Holland használt bútorok és kiegészítők boltja
Balatonalmádi-Vörösberény, Árpád u. 2 3 .Tel.:88/431-60 5M o b il:06-20/213-6377

(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 -1 2-ig, du. 1 5 -1 8-ig Sz.: 9 -1 3-ig

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



Sütisziget
LÁTVÁNYPÉKSÉGEK

• Helyben sütött kenyér-zsemle

• Többféle pogácsa

• Édes- és sós aprósütemények

• Kuglóf

• Kalács

• Rétesek

• Hot-dog

• Hamburger

• Mini pizzák

• Kávék

• Üdítők

• Teák

Nyitva tartás:
H.-P.: 7-12, 17-21.30 
Sz.: 8-12, 17-21.30 

V.: 17-21

Előrendelés felvétele:
30/499-0286, 30/681-6063

17.00 után 
házhozszállítást
vállalunk 
Balatonalmádi 
egész területén, 
Díja: 150Ft

Szeretettel várjuk kedves Vendégeinket!
Cím: Balatonalmádi-Budatava, Fűzfői út 71.

MOL benzinkút mögötti üzletsoron 
A termékkínálatunk a weblapon megtekinthető: 

www.sutisziget.atw.hu

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

Tel.: 06/30/9565-660 
TÜZIFA

KONYHAKÉSZ KUGLI
BÜKK, GYERTYÁN, CSER, TÖLGY 14 50 ,- Ft/q  13 50 ,- Ft/q
AKÁC 16 50 ,- Ft/q 1 5 50 ,- Ft/q

SZÉN
Fűtőérték KJ/Kg ÁR

Tisova dara /cseh / 1 4 6 6 5 -1 5 5 0 0  1 9 90 ,- Ft/q
Tisova dió /cseh/ 1 4 6 6 5 -1 5 5 0 0  20 4 0 ,- Ft/q
Sokolovi kocka /cseh/ 1 4 6 6 5 -1 5 5 0 0  18 90 ,- Ft/q
Ledvicei dara /cseh/ 1 8 0 0 0 -1 9 0 0 0  22 5 0 ,- Ft/q
Ledvicei dió /cseh / 1 8 0 0 0 -1 9 0 0 0  23 9 0 ,- Ft/q
Oroszlányi dara /m agyar/ 17 4 6 0 -2 0 4 6 0  22 5 0 ,- Ft/q
Oroszlányi dió /m agyar/ 1 7 4 6 0 -2 0 4 6 0  23 9 0 ,- Ft/q

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

APRÓHIRDETÉS
Iskola előkészítő foglalkozások indulnak 5-6 éves óvodásoknak szeptembertől. A foglalkozá

sok egyéniek, a gyermek adottságaihoz igazodnak, céljuk az iskolakezdés megkönnyítése. 
Érdeklődni: 30 /670-78-12 .

Magyar nyelv- és irodalomtanár, doktorandusz hallgató korrepetálást, felvételire felkészítést 
vállal. Érdeklődni: 30 /670-78-12 .

Vállaljuk családi é s  társasházak, 
nyaralók te ljes  körű átalakítását, 
felújítását.
Ács-, tetőfedő é s  bádogos munkála
tok szakk iv ite lezése , kőm űves é s  
burkoló munkák, fe s té s , m ázolás, 
tapétázás, kertrendezés, fakivágás.
Budapesti 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 ÁG
A központban a Baross utcában, 

és a Fórum bevásárló-udvarban!

A minőségi és magyar termékek boltja! 
Minden papucsból, Szandiból 10%-40%-ig terjedő 

ÁRENGEDMÉNY!
Férfi bőrcipőkből végkiárusítás árleszállításokkal! 
Két üzletben óriási áruválasztékkal várjuk Önöket!

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, 20-944-4117ÚJ ALM ÁDI ÚJSÁG  

BA LA TO N A LM Á D I V Á R O S LAPJA
Kiadja az „Almádiért" Közalapítvány, Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. 
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Fax: 06-88/438-643 • E-mail: almadiujsag@balatonalmadi.hu 
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Felelős vezető: Tóth Zoltán 
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Alapító szerkesztő: Veszeli Lajos 
Szerkeszti a szerkesztőbizottság:
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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. 08.17., 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.sutisziget.atw.hu
http://www.tgp-alpin.hu
mailto:almadiujsag@balatonalmadi.hu

