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ILLYÉS GYULA: 

EGY MONDAT A ZSARNOKSÁGRÓL
Hol zsarnokság van,
ott zsarnokság van
nemcsak a puskacsõben,
nemcsak a börtönökben,

nemcsak a vallató szobákban,
nemcsak az éjszakában
kiáltó õr szavában,
ott zsarnokság van

nemcsak a füst-sötéten
lobogó vádbeszédben,
beismerésben,
rabok fal morse-jében,

nemcsak a bíró hûvös
ítéletében: bûnös!
ott zsarnokság van,
nemcsak a katonásan

pattogtatott „vigyázz!“-ban,
„tûz!“-ben, a dobolásban,
s abban, ahogy a hullát
gödörbe húzzák,

nemcsak a titkon
félignyílt ajtón
ijedten
besuttogott hírekben,

a száj elé hulltan
pisszt jelzõ ujjban,
ott zsarnokság van
nemcsak a rács-szilárdan

fölrakott arcvonásban
s e rácsban már szótlan
vergõdõ jajsikolyban,
a csöndet

növelõ néma könnyek
zuhatagában,
kimeredt szembogárban,

ott zsarnokság van
nemcsak a talpraálltan
harsogott éljenekben,
hurráhkban, énekekben,

hol zsarnokság van,
ott zsarnokság van
nemcsak az ernyedetlen
tapsoló tenyerekben,      

kürtben, az operában,
épp oly hazug-harsányan
zengõ szoborkövekben,
színekben, képteremben,

külön minden keretben,
már az ecsetben;
nemcsak az éjben halkan
sikló gépkocsizajban

s abban,
megállt a kapualjban;

hol zsarnokság van, ott van
jelenvalóan
mindenekben,
ahogy rég istened sem;

ott zsarnokság van
az óvodákban,
az apai tanácsban,
az anya mosolyában,

abban, ahogy a gyermek
idegennek felelget;

nemcsak a szögesdrótban,
nemcsak a könyvsorokban
szögesdrótnál jobban
butító szólamokban;

az ott van
a búcsúcsókban,
ahogy így szól a hitves:
mikor jössz haza, kedves;

az utcán oly szokottan
ismételt hogy-vagy-okban
a hirtelen puhábban
szorított kézfogásban,

ahogy egyszercsak
szerelmed arca megfagy,
mert ott van
a légyottban,

nemcsak a vallatásban,
ott van a vallomásban,
az édes szó-mámorában,
mint légy a borban,

mert álmaidban
sem vagy magadban,
ott van a nászi ágyban,
elõtte már a vágyban,

mert szépnek csak azt véled
mi egyszer már övé lett;
vele hevertél,
ha azt hitted, szerettél,

tányérban és pohárban,
az van az orrban, szájban,
hidegben és homályban,
szabadban és szobádban,

mintha nyitva az ablak
s bedõl a dögszag,
mintha a házban
valahol gázfolyás van,

ha magadban beszélgetsz,
õ, a zsarnokság kérdez,
képzeletedben
se vagy független,

fönt a Tejút is már más:
határsáv, hol a fény pásztáz,
aknamezõ; a csillag:
kémlelõ ablak,

a nyüzsgõ égi sátor:
egyetlen munkatábor;
mert zsarnokság szól
lázból, harangozásból,

a papból, kinek gyónol,
a prédikációból,
templom, parlament, kínpad:
megannyi színpad;

húnyod-nyitod a pillád,
mind az tekint rád;
mint a betegség,
veled megy, mint az emlék;

vonat kereke, hallod,
rab vagy, rab, erre kattog;
hegyen és tenger mellett
be ezt lehelled;

cikáz a villám, az van
minden váratlan
zörejben, fényben,
a szív-hökkenésben;

a nyugalomban,
e bilincs-unalomban,
a zápor zuhogásban,
az égigérõ rácsban,

a cellafal-fehéren
bezáró hóesésben;
az néz rád
kutyád szemén át,

s mert minden célban ott van,
ott van a holnapodban,
gondolatodban,
minden mozdulatodban;

mint víz a medret
követed és teremted;
kémlelõdsz ki e körbõl?
õ néz rád a tükörbõl,

õ les, hiába futnál,
fogoly vagy, s egyben foglár;
dohányod zamatába,
ruháid anyagába,

beivódik, evõdik
velõdig;
eszmélnél, de eszme
csak övé jut eszedbe,

néznél, de csak azt látod,
mit õ eléd varázsolt,
s már körbe lángol
erdõtûz gyufaszálból,

mert amikor ledobtad,
el nem tiportad;
s így rád is õ vigyáz már,
gyárban, mezõn, a háznál,

s nem érzed már, mi élni,
hús és kenyér mi,
mi szeretni, kívánni,
karod kitárni,

bilincseit a szolga
maga így gyártja s hordja;
ha eszel, õt növeszted,
gyermeked neki nemzed,

hol zsarnokság van,
mindenki szem a láncban;
belõled bûzlik, árad,
magad is zsarnokság vagy;

vakondként napsütésben,
így járunk vaksötétben,     
s feszengünk kamarában,
akár a Szaharában;

mert ahol zsarnokság van,
minden hiában,
a dal is, az ilyen hû,
akármilyen mû,

mert ott áll
eleve sírodnál,
õ mondja meg, ki voltál,
porod is neki szolgál.

1950.

(Irodalmi Újság, 1956. nov. 2.)
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Dr. Benkõ villa és Margit villa
Két birtok történetébõl…

I. rész
Valahonnan elõkerül egy képes levelezõlap, amelynek felirata a címben

olvasható. A lapon levõ két villa közül az egyiket felismeri a mai tulajdo-

nos, mondván, ez a mi házunk, de egy kicsit másként néz ki. Jó lenne tud-

ni, mikor épült, ki építtette, azaz megismerni az épületek birtoklástörténe-

tét. Bázis, mint eddig minden esetben az 1858. évi kataszteri felmérés tér-

képe és jegyzõkönyve, amelyekben a következõk olvashatók.

Tulajdonos Tripamer Mátyás veszprémi lakós, a birtok pedig a követ-

kezõ mûvelési ágak szerinti részletekbõl állt:

3394 hrsz. Szõlõ gyümölcsfákkal 1 k. hold 1446  n.szögöl

3395 hrsz. Rét gyümölcsfákkal.. 1 k. hold 695 „ - „

3396 hrsz. Rét 729 „ - „

3397 hrsz. Szántó 710 „ - „

3398 hrsz. Szõlõ gyümölcsfákkal 1 k. hold 1134 „ - „

3399 hrsz. Rét 278 „ – „

3400 hrsz. Lakóház 160 szám 24 „ – „

összesen 5 katasztrális hold 1585 négyszögöl a birtok területe.

A következõ telekkönyvi bejegyzések találhatók a tulajdonosokra vo-

natkozóan.

1882. augusztus 27. Tripamer Mátyásné sz. Martinkovits Anna veszp-

rémi lakós

1884. március 6. Kopácsi Árpád veszprémi lakos örökölte

1884. május 2. Eladás Kopácsi Györgynek, vételár 1200 Frt

1886. november 5. Eladás Fertig János és Schmidt Verona részére 2200 o.é. Frt

1890. december 4. Eladás Tóth János és Énekes Mária részére 1900 o.é. Frt

1904. június 24. Eladás dr. Benkõ Károly veszprémi ügyvéd részére.

Megosztásra került a birtok, amelybõl Benkõ 1 k. hold nagyságú területet

vett meg.

1910. május 14-én történt bejegyzés szerint: 1910. május hó 14-én Al-
mádiban kelt községi bizonyítvány és abban foglalt vázrajz alapján A+1

sorszámú ingatlan bejegyeztetik és a térrajz szerint azon ingatlanon újon-
nan épült Óvári u. 25 számú villa feltüntetésével ezen telekkönyvbe +2 sor-
szám alá a B

1 
alatti tulajdonos javára visszajegyeztetik. Meg kell említe-

ni, hogy a villa építési ideje nem biztos, ugyanis abban az idõben a telek

vétele után 1-2 éven belül felépült a tervezett ház. Így a villa építésének

ideje nagy valószínûséggel 1905 és1909 közé tehetõ, a telekkönyvi átve-

zetés esetleg néhány évvel késõbb történt meg.

1923. november 2. Benkõ János veszprémi lakós örökölte a birtokot.

Balatonalmádi 1923. évi kataszteri birtokíveinek összesítése szerint, 24

sorszám alatt, Benkõ János birtokának részletei a következõk: házszáma

219, 1 k. hold 5 n. öl kert, 165 n. öl szõlõ, adómentes 45 n. öl, összesen 1

k. hold 215 n. öl. A telek növekedése az 1904. évi vétel után (1909) part-

cellázáskor történt vétel eredménye.

1923. november 10. Ács Lajos és neje Vida Terez várpalotai lakosok

vették meg Benkõ Jánostól a birtokot. A vételár 6oo mázsa búza ára volt

Ettõl az eladástól kezdve a jelenlegi tulajdonos ismeri az épület törté-

netét, eredeti adás-vételi dokumentumokkal rendelkezik. Az épületen a fa-

szerkezetû veranda átalakításán kívül egyéb módosítás nem történt. Az

eredeti, nagyon igényes és szép fa mennyezet és falburkolat változatlanul

létezik, bemutatva a XX. század eleji ízléssel kialakított épületbelsõt.

1904. június 24. A megmaradt 4 katasztrális hold és 1585 négyszögöl

terület tulajdonosai Tóth János és neje Énekes Mária, valamint Tóth Má-

ria férjezett Ficzek Lászlóné.

1909. szeptember 30. Újabb megosztás történt. 3000 négyszögöl terü-

let Berger József, Fischer Miklós és Rothammer Dezsõ tulajdonába ke-

rült. A megmaradt 3 k. hold 185 n. öl terület pedig Tóth Mária férjezett

Ficzek Lászlóné lovasi lakós tulajdonában maradt. További megosztások

során alakult ki a mai telekosztás, illetve beépítés, amely már nem függ

össze a tárgyalt épülettel.

Schildmayer Ferenc

1858 évi térképrészlet

Képes levelezõlap a villákkal 1912 körül (jobboldali a Benkõ villa)

Az épület mai képe (Gárdonyi Géza u. 5.)

1923 évi térképrészlet
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Milyen lesz a szüretünk?
Híresztelések és rémhírek riogatják a szüretelõket országszerte, de

Villány környékén már valóban vadították a hegyremenõ népet. Meg-

bízható puttonyosok szerint a munkaügyi ellenõrök nyüzsgése majd-

hogynem felülmúlta az övékét. Alkalmi munkavállalókat gyanítottak

ugyanis közöttük - méghozzá okkal. Aki ugyanis nem vérszerinti csa-

ládtag, az csak alkalmi munkavállaló lehet, ergo kell lennie kis köny-

vének béragasztott bélyeggel...

Kit visz ugyanis szüretelni a gazda ebben a gyermekáldástól éppen

nem sújtott ezredforduló elsõ éveiben? Nos, a barátait meg a rokonait,

sõt a családját is, mert magukban akár egy álló hétig is kórészhatnának

a sorok között. A barátokkal, have-

rokkal és a családdal elegyest vi-

szont elég egy nap az elõkészület-

re, egy nap a szüretre, egy meg a

préselésre. Még akkor is, ha nagyobb

a birtok. Ezt tanulták szüleiktõl,

nagyszüleiktõl, közösen arattak és

kalákában épültek házaik is.

Most ez a tisztességesen végig-

gürcölt szüreti hétvége kerülhet

végveszélybe, ha nem körültekin-

tõen settenkedünk a tetthelyre,

mert akár csoportos garázdaság

fennforgására is gyanakodhatnak

a hatóságok.  El is lehetne tehát

mindent végezni - akár nyugodtan

is -, ha az ellenõrök nem ilyenkor

indulnának bevetésre. Üres az

országbuksza, meg kell azt tölteni,

mint a puttonyokat, ámbár az utób-

biakat nem feneketlen kútba ürít-

getik. 

Amennyiben mégsem lehetne

ílymódon behozni az államháztar-

tási hiányt, van még töméntelen lehetõség a hegyi huncutságok gar-

madájának leleplezésére: honnan származik példának okáért az a pá-

linka, amit a szüret megkezdése elõtt becsülettel béhajítanak a férfiak,

vagy ott van-e a hatósági zárjegy a tojáslikõrös üvegen, amit a konty

alá döntöget az asszonynép... Lehet aztán még abajgatni a gyermek-

hadat is, hogy nem hágják-é át a new yorki gyermekjogok kartáját ki-

zsákmányolva a színleg bujócskázó csöppségeket. Mert egyes elvete-

mült szülõk nem átallják velük vitetni a vizesbögrét vagy a tízórai

zsíroskenyeret lábbal tiporva a  kötelezõ HACCP elõírásait is!

Mielõtt még végiggyanúsítanánk minden diákot, dédmamát és a hé-

bérbõl bort csorgató sógort - aki ráadásul nem szökken minden spric-

centés után könyvelni a pincegádorban gunnyasztó sifonyér mellé -,

vessünk egy pillantást az alanti szüreti képre, amit 1830-ban rajzolt és

szinezett ki a mûvész valahol Vác környékén. 

Négy emberöltõvel ezelõtt még a Balaton-felvidéken is így vonul-

hattak ki a hegyre gyerekek, asszonyok és a zenészek  játéka nyomán

csûrdöngölõ hangulatba révedõ rokonok. Gyanítom, hogy egyiküknél

sem volt ott a „szegõdséges könyv“, amit pedig még „Szala vár me-

gye táblabírója“ Nagyváthy János is kötelezõnek említ az akkurátus

kézikönyvében, amit a „Magyar Házi Gazdaasszonyoknak“ írt. Kitért

pedig a higiéniai és balesetvédelmi szempontokra is, méghozzá 1820-

ban, aminek aztán nyomát sem leljük egy tíz évvel késõbbi mûalkotá-

son, pedig precíz piktor rögzítette papírra.

Érdekes, hogy más íratlan szabályok meg úgy megmaradtak, mint-

ha egy ármádia vigyázta volna betartásukat: 1. Sose kezdjük borivás-

sal a napot, törkölypálinka egészségesebb, 2. Ne tartózkodjunk sokat

az õszi napon, jobb a pince hûvösébe vonulni idõrõl-idõre, 3. Órán-

ként jöjjünk fel a pincébõl és gyõzõdjünk meg arról, hogy hol tart a

szüret, 4. Énekeltessük a szüretelõket minél hangosabban, mert így

nem esznek meg annyit szõlõt, meg a seregélyeket is elriasztják, 5.

Szüreti civakodásnál ne hasznájunk bicskát, elég ha óbort adunk az el-

lenfélnek, mert az majd tényleg leteríti, 6. Zanócosan vagy részegen

ne feküdjünk kereszbe a pincegádorban, mert mások átesnek rajtunk

pohárral, kancsóval vagy lopóval...

Biztosan akad még más helyi népszokás is, kérdezzük csak meg a

szüreti felvonulókat, majd elkápráztatnak bennünket. Nem kell tehát

borús gondolatokkal riogatni magunkat, mert lesz még szõlõ lágy ke-

nyérrel, talán több is mint a finánc, igazoltató vagy ellenõr - bár az

utóbbiakat nem a költõ ígérte. Voltak azok mindig, aki nem hiszi, néz-

ze már meg a vörösberényi úrbéri artikulusokat, ámbár nem settenked-

tek a szüretelõk után unos-untalan.

CzS

Fitness? Wellnes? Masszázs! Mindenkinek!
Egészségmegõrzõ masszázs az Ön otthonában. 

Testi-lelki felfrissülés most bevezetõ áron!

A masszázs segít a felhalmozott méreganyagok

távozásában, 

Erõsíti az  immunrendszert, megszûnteti a

stresszes izomfájdalmakat.

Növeli energiánkat, teljesítményünket, életkedvünket.

További információért hívja a 06-30/426-44-06-os számon Riát!

Lottó-Totó-Hírlap-Újság-Kávé-Ingatlanközvetítés-Kertépítés-
Hitelügyintézés-Értékbecslés 

Keresünk-Kínálunk ügyfeleink részére, eladó ingatlanokat.
Balatonalmádi-Balatonfûzfõ-Tihany vonzáskörzetében.

Címünk: Gold-Garden, Balatonalmádi, Jókai utca(Régi Mozi épülete).

Telefon:06-30-330-11-64, 06-30-277-65-64



4 2006 - OKTÓBER

Rendõrségi hírek

Veszprémvármegye
Nyitrai bemutatkozás
Nyitrán az AGROKOMPLEX-REGIONTOUR mezõgazdasági és turisztikai kiállításon a Nyitrai Kerületi Önkor-
mányzat meghívására a Turisztikai Hivataltól Dr. Mártha Andrásné és Zsebe Péter vett részt, látta el a kiállítóhelyen
a szolgálatot. A 12 m2-es stand és a kint tartózkodás (szállás, ellátás) költségeit – a Veszprém Megyei Utazás Kiállítá-
son történt megjelenésük ellentételezéseként – a Nyitrai Kerületi Önkormányzat finanszírozta. A turisztikai kínálato-
kat bemutató pavilonban a helyi falusi turizmus képviselõi mellett jobbára múzeumok mutatták be látnivalóikat. A Tu-
risztikai Hivatal munkatársai tizenötféle magyar és német nyelvû, általános és tematikus prospektussal, kétféle szlo-
vák nyelvû kiadvánnyal, valamint konkrét szolgáltatói ajánlatokkal várták az érdeklõdõket.

Kapkodd a lábad…
A nyírlaki Pszichiátriai Betegek Otthona „Kapkodd a lábad!” elnevezésû rendezvényt szervezett a megyei fenntartású in-
tézmények lakói és dolgozói részvételével. Az otthon kertje volt a helyszíne a gazdag sport- és kulturális eseményeknek.
A meghívást elfogadó sérült fiatalok lelkesedésében nem volt hiány, teljes erõbedobással küzdöttek a jó eredményekért,
valamint a helyezésekért járó jutalmakért. A legjobbaknak járó kupákat Erdélyi Gézáné, a Hivatal Egészségügyi, Szociá-
lis és Gyermekvédelmi Irodájának szociális szakreferense adta át.

Almádiak
Sági Sándor Fesztivál-díjas festõ tárlata október 4-31. közt látható Veszprémben a Városházán. Az almádi festõmûvész
kiállítását Acsády György budapesti egyetemi tanár, akadémikus szívgyógyász nyitotta meg, aki Budapesten Sági-kép-
tárt nyitott az alkotó mûveibõl. A megyeszékhelyi megnyitót városunkban baráti fogadás zárta a Viktória étteremben.

A rendõrségi munkáról, városunk közbiztonságáról szóló

újságcikkemet a megszokottól eltérõen ezúttal hosszabb idõ-

szak eseményeivel, valamint a városi rendezvények történé-

seivel szeretném kezdeni. 

Ezen a nyáron számos nagy tömeget vonzó rendezvény

megtartására került sor, amelyek sikere jelentõsen öregbítet-

te városunk jó hírnevét szerte a világban. Az Úszó EB helyi

versenyein az érintett országok versenyzõin, szakemberein

kívül - köszönhetõen a sajtónak - Európa nagyon sok orszá-

gában tanulták meg Balatonalmádi nevét. Nagyon szép siker-

rel zárult az Almádi Napok, vagy a balatonalmádi Bor Napok

rendezvénysorozata is, melyek soha nem látott tömegeket

vonzottak. 

Nagyon sok ember munkája, erõfeszítése benne abban,

hogy kevés bûncselekmény történt ezeken a helyszíneken.

Azon túl, hogy szeretném megköszönni a szervezõk erõfe-

szítéseit, amelyet a rendezvények sikeréért vállaltak, ki kell

emelnem azokat a polgárõr egyesületeket, amelyek jelentõs

részt vállaltak abból, hogy az ideérkezõk biztonságban érez-

hették magukat. Amikor polgárõr egyesületeket írtam, nem-

csak a helyi Polgárõr Egyesületre gondoltam. Igaz, a bizto-

sításban a legjelentõsebb részt Õk vállalták fel, de emellett

nagyon jó hatásfokkal koordinálták a biztosításban közremû-

ködõ polgárõr egyesületek, Balatonfûzfõ, Litér tagjainak

munkáját is.  

Az augusztus 20-i városi ünnepséggel kapcsolatosan még

egy, számomra nagyon örömteli eseményrõl szeretném tájé-

koztatni a Tisztelt Újságolvasókat. Balatonalmádi Város

közbiztonságáért, a különbözõ bûnmegelõzési tevékenysé-

gek koordinálásáért, összefogásáért Balatonalmádi Város

Képviselõ Testülete, Balatonalmádi Városért érdeméremmel

ismerte el munkámat. Természetesen ez a kitüntetés nemcsak

egy személynek szól, hiszen én is egy közösséget, egy szer-

vezetet irányítok, amely szervezet tevékenysége is elisme-

résre került ezzel a díjjal. Nagyon fontosnak tartom, hogy a

jövõben is olyan rendõri munkát végezzünk, amely találko-

zik az itt élõk, a hozzánk érkezõk elismerésével, hiszen mind-

annyian azért dolgozunk, hogy megõrizzük, és a lehetõségek

szerint erõsítsük is az állampolgárok biztonságérzetét. 

A hosszan tartó jó idõ következménye, hogy szerencsére

nagyon sokan keresték fel az elmúlt hónapokban a Balaton-

partot, városunk strandjait, közterületeit is. Ezt a növekedést

szerencsére nem követte a bûncselekmények számának

emelkedése, stagnáló, kriminalisztikai szempontból átlagos-

nak mondható idõszak után vagyunk. Az ismertté vált ese-

mények legnagyobb aránya továbbra is a vagyon elleni bûn-

cselekmények körébõl került ki. 

Bizonyára emlékeznek arra, hogy az elmúlt években, kü-

lönösen a nyári idény elõtti lapszámokban többször hívtuk fel

a figyelmet arra, hogy egy kicsit jobban ügyeljünk önma-

gunkra, környezetünkre, továbbá vendégeinkre. Ne segítsük

könnyelmûen a bûnözõk dolgát, ne teremtsünk alkalmat ar-

ra, hogy esetleg bûncselekmény áldozataivá válhassunk.

Minden figyelmeztetés ellenére sajnos szinte semmi sem vál-

tozott. A strandokon törölközõ vagy éppen takaró védelmé-

re bíztak számos esetben jelentõs értékû mûszaki cikkeket,

ékszereket, vagy éppen nagyobb összegû készpénzt. A nya-

ralók jelentõs része nyitva maradt, némely esetben még az aj-

tót, sõt az ablakot is gondosan kitárták, de ugyanígy marad-

tak nyitva személygépkocsik, bennük csomagok, táskák, a

legelképzelhetetlenebb dolgokkal. 

A világ - anyagiakkal jobban ellátott - egyetlen rendõrsé-

ge sem képes nélkülözni az eredményes feladat-végrehajtás-

hoz egy, legalább minimális szintû lakossági együttmûkö-

dést. Lehetnék cinikus és felsorolhatnék néhány olyan pél-

dát, amely a fentieket támasztaná alá, azt, hogy mennyire ke-

veset törõdünk önmagunk, környezetünk biztonságával, de

nem teszem. Szeretném, ha megértenék, hogy minden kez-

deményezésben, együttmûködésben - amely a bûnözés visz-

szaszorítására, vagy ezzel együtt a közbiztonság javítására

irányul - partnerek vagyunk, de ehhez a partnerséghez Önök

is kellenek. Nekünk egy bûncselekmény bekövetkezése után

az a feladatunk, hogy minél elõbb elfogjuk az elkövetõt an-

nak érdekében, hogy az állam, a társadalom érvényt szerez-

hessen a büntetõjogi igényének. De attól még az egyén kára,

vagy éppen a bûncselekménnyel okozott lelki trauma, nem

térül meg, nem válik semmivé. Ehhez hosszú évek kellenek.

Talán nem kellene eddig eljutni, mindössze csak egy kis oda-

figyelésre lenne szükség. 

37 lopás történt, melyek helyszíne változó: strand, nyitott

lakás, üzlet vagy éppen egy szórakozóhely. Mindössze 5 be-

törésrõl kaptunk bejelentést. Gond, hogy többségük sértett-

je külföldi állampolgár, akik nyilván magukkal viszik az itt

szerzett negatív „élményeket“. Két nagyobb létszámú kábí-

tószert használó és terjesztõ csoportot sikerült felszámol-

nunk. Közülük ketten almádiak, de a csoport számos más

tagjának vannak kötõdései városunkhoz. Az egész ország te-

rületére jellemzõ volt a hamis fizetõeszköz felbukkanása. Itt

elsõsorban a magyar forintra gondolok. 6 esetben kíséreltek

meg városunk üzleteiben hamis pénzzel fizetni, további 3

esetben hamis euróra is bukkantak kollégáim. Nem marad-

hatott el a nyár, számomra különös slágere, a szeptember hó-

napra is jellemzõ bûncselekmény-forma, az ittas vezetés

sem. A nyár folyamán 169 fõvel szemben indult ilyen cse-

lekmény miatt eljárás kapitányságunk területén. Az érintet-

tek közül 14-en városunk lakói. Közterületi bûnözés szeren-

csére nem volt jellemzõ városunkban. 4 esetben kellett ga-

rázdaság, illetve verekedés miatt intézkedni kollégáimnak.

A „résztvevõk“ elsõsorban külföldi, német, holland állam-

polgárok. Ilyen cselekmények miatt 18 fõt vontunk eljárás

alá.  

Városunkban teljesültek az állampolgárok azon elvárásai,

hogy nyugodt környezetben és biztonságban szeretnének élni.

A szezonnal kapcsolatos közvélemény-kutatások is azt tá-

masztják alá, hogy az idegenforgalom minõségét nem befo-

lyásolta kedvezõtlenül a közbiztonság. 

Grúber Sándor r.alezredes
rendõrkapitány

Szeptemberben elkészítettük a

beszámolót a 2002-2006 közötti

négy évrõl, melyet minden ház-

tartásba eljuttattam. Közös ér-

dem minden eredmény.

Az elmúlt négy esztendõben

nap mint nap érezhettem telepü-

lésünk közösségeinek erejét. Kö-

szönöm, hogy az Önök bizalmá-

ból erre az erõre támaszkodva

végezhettem a város vezetésének

megtisztelõ feladatát. Köszönöm

képviselõtársaimnak, munkatár-

saimnak, intézményeinknek, va-

lamennyi civil közösségnek, vál-

lalkozóinknak, a lakosságnak azt

a partneri együttmûködést, amel-

lyel polgármesteri munkámat se-

gítették. 

Az október 1-i választáson

résztvevõk többségétõl nem kap-

tam bizalmat a megkezdett mun-

ka folytatására. 

Úgy ítélem meg, hogy az or-

szágos napi pártpolitika hangula-

ta sajnos elérte a helyhatósági

választásokat is. Vallom azt,

hogy egy ember ideológiai- és

vallási hovatartozása személyes,

legbelsõbb magánügye mindad-

dig, amíg a napi munkájára nem

nyomja rá bélyegét. Én így dol-

goztam. Számomra a független

jelöltség az összefogás, az

együttmûködés készségét-, az

összvárosi érdekek képviseletét

jelenti. 

Lelkileg nehéz idõszakot él-

tem, élek meg. Kibírtam. Nem

reagáltam az engem ért megala-

pozatlan, megalázó, néha tûrés-

határt átlépõ minõsítésekre. Re-

mélni szeretném, hogy ennek

most már vége van. 

A polgármesterséghez hason-

lóan a képviselõséget is szolgá-

latnak tekintem. 

Balatonalmádi megérdemli a

békét, mert alkotni és építkezni,

csak békében lehet. A város a

megválasztott képviselõk, és a

lakosság közös teljesítményével

fejlõdhet. Alkossuk meg együtt

közös boldogulásunk tervét a vá-

lasztási programokból és dolgoz-

zunk annak megvalósításán. 

Gratulálok a megválasztott új

polgármesternek, felelõsségtel-

jes munkájához jó egészséget kí-

vánok.

Balatonalmádi, 2006. október 7.

Pandur Ferenc

Néhány sor
a 47. hónapról
a Városházán

2006. szeptember
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Balatonalmádi Önkormányzata 145/(IX. 7.) határozatával az Oktatási
Minisztériummal együttmûködve a 2007. évre ezennel kiírja a

(A) Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsõoktatási hallgatók számára  a 2006/2007. tanév II. és a 2007/2008. tanév I.

félévére 

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ,
hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik államilag
támogatott, teljes idejû (nappali tagozatos) felsõfokú alapképzésben, mesterképzésben,

egységes, osztatlan képzésben, felsõfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A 12/2001. (IV.28.) OM rendelet értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatás-
ban a rendvédelmi és katonai felsõoktatási intézmények hallgatói.

Figyelem! 

A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szakképzésben résztvevõ tanulók
nem jogosultak a  Bursa Hungarica ösztöndíjra.

Doktori (PhD) képzésben résztvevõk nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek.
Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa

Hungarica ösztöndíjra.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2006. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét

megkezdõ hallgatók is.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói

jogviszonya a felsõoktatási intézményben a pályázás idõpontjában szünetel. Az

ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2006/2007. tanév II. félévére már beiratkoz-

zon a felsõoktatási intézménybe.

Amennyiben a pályázó egy idõben több felsõoktatási intézménnyel is hallgatói jog-
viszonyban áll, pályázatában csak azt a felsõoktatási intézményt kell megneveznie,
amellyel elsõként létesített államilag támogatott hallgatói jogviszonyt. A felsõoktatási
intézmények szerzõdése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti,
a mások szakon hitoktató, illetve hittanár – két szakos képzés esetében a hallgató az
állami felsõoktatási intézményt köteles megnevezni. 

Az ösztöndíj idõtartama 10 hónap, azaz két egymást követõ tanulmányi félév

(2006/2007. tanév II., illetve a 2007/2008. tanév I. féléve).

Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2007. március.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a

2006/2007. tanév II. félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támoga-
tott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az
ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó

beiratkozott, államilag támogatott hallgatója a felsõoktatási intézménynek. 

A települési önkormányzat határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról

abban az esetben, ha a támogatásban részesített a települési önkormányzat illetékessé-

gi területérõl elköltözik. Az ösztöndíjat visszavonó határozat csak a meghozatalát

követõ tanulmányi félévtõl ható hatállyal hozható meg.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi

eredményétõl függetlenül történik.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terhe-

li, azonban az adóalapot növelõ jövedelemnek számít.

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat
Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhetõ pályázati ûrlapon, a
pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje: 2006. november 2.
A pályázat kötelezõ melléklete a felsõoktatási intézmény által kitöltött eredeti

Jogviszony-igazolás.
A pályázónak szociális rászorultsága igazolására pályázata kötelezõ mellékleteként

az alábbi okiratokat kell csatolnia: 

A pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy fõre jutó jövedelmének havi forint

összege

A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.

A települési önkormányzat a határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelõ
pályázatokat a bírálatból kizárja.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott
személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történõ nyil-
vánosságra hozatalához.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsõoktatási intézmény

tanulmányi jogviszonyáról az Oktatási Minisztérium Alapkezelõ Igazgatósága

Felsõoktatási Pályázati Osztályának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást

nyújtson.

A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat. 

A települési önkormányzat döntésérõl és annak indokáról 2006. december 5-ig írás-

ban értesíti a pályázókat.

Az Oktatási Minisztérium Alapkezelõ Igazgatósága 2007. március 16-ig írásban

értesíti a települési  önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa

Hungarica ösztöndíj teljes összegérõl és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

Bõvebb felvilágosítás: http://www.bursa.hu internet címrõl, vagy a Polgármesteri
Hivatal Titkársági és Humánpolitikai Osztályán (Rásky Mihályné oktatási referens,
438-400).

Balatonalmádi Város  Önkormányzata 145/(IX. 7.) határozatával az Oktatási
Minisztériummal együttmûködve a 2007. évre ezennel kiírja 

a (B) Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ,

hátrányos szociális helyzetû fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2006/2007. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolások;  vagy 
b) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvételt nem

nyert érettségizettek;
és a 2007/2008. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében államilag

támogatott, teljes idejû (nappali tagozatos) felsõfokú alapképzésben, egységes, osztat-

lan képzésben, felsõfokú szakképzésben kívánnak részt venni. 

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2007-ben elõször
nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2007/2008. tanévben
ténylegesen megkezdik.

Figyelem! 
A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szakképzésben résztvevõ tanulók

nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.

A 12/2001. (IV.28.) OM rendelet értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatás-
ban a rendvédelmi és katonai felsõoktatási intézmények hallgatói. 

Az ösztöndíj idõtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követõ tanulmányi félév.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2007/2008. tanév elsõ féléve.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó

beiratkozott, államilag támogatott hallgatója a felsõoktatási intézménynek. 

A támogatott pályázók szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer

felülvizsgálja. Az önkormányzat jogosult a megítélt ösztöndíj visszavonására, ha az

ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn, vagy az ösztöndíjas a szociális rá-

szorultság évenkénti felülvizsgálatánál az önkormányzattal nem mûködik együtt. Az

ösztöndíjat visszavonó határozat csak a meghozatalát követõ tanulmányi félévtõl ható

hatállyal hozható meg.

A települési önkormányzat határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról

abban az esetben, ha a támogatásban részesített pályázó a települési önkormányzat

illetékességi területérõl elköltözik. A határozat csak a meghozatalát követõ tanulmányi

félévtõl ható hatállyal hozható meg.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alapján, a pályázó tanul-

mányi eredményétõl függetlenül történik.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terhe-

li, azonban az adóalapot növelõ jövedelemnek számít.

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat
Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhetõ pályázati ûrlapon, a
pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje: 2006. november 2.
A pályázó szociális rászorultsága igazolására pályázata kötelezõ mellékleteként az

alábbi okiratokat kell csatolnia:

A pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy fõre jutó jövedelmének havi forint

összege

….

A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.

A települési önkormányzat a határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelõ
pályázatokat a bírálatból kizárja.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott
személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történõ nyil-
vánosságra hozatalához.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsõoktatási

intézménybe történõ felvételi vizsgája eredményérõl az Országos Felsõoktatási

Információs Központ az Oktatási Minisztérium Alapkezelõ Igazgatósága Felsõoktatási

Pályázati Osztályának, illetõleg a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.

A pályázó a felvételi értesítõ másolatának megküldésével köteles írásban 2007.
augusztus 31-ig az Oktatási Minisztérium Alapkezelõ Igazgatósága Felsõoktatási
Pályázati Osztálya részére bejelenteni, hogy a 2007/2008. tanévben melyik felsõoktatási
intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles írásban nyilatkozni
arról, hogy a 2007-es felvételi évet megelõzõen nyert-e felvételt felsõoktatási
intézménybe. Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az
ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következõ évi fordulójából kizárható.

Amennyiben a „B“ típusú pályázat során támogatásban részesülõ ösztöndíjas a támo-

gatás idõtartama alatt sikeresen pályázik „A“ típusú ösztöndíjra, „B“ típusú ösztöndíját

automatikusan elveszti.

A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat.  

A települési önkormányzat döntésérõl és annak indokáról 2006. december 5-ig írás-

ban értesíti a pályázókat.

Az Oktatási Minisztérium Alapkezelõ Igazgatósága 2007. február 28-ig írásban

értesíti a települési  önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa

Hungarica ösztöndíj teljes összegérõl és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bõvebb felvilágosítás
kapható a www.bursa.hu internet címen, vagy a Polgármesteri Hivatal Titkársági és
Humánpolitikai Osztályán (Rásky Mihályné oktatási referens, 438-400).

PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS
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A zene nyelve közös
A Kósa György Városi Zeneiskola tanulói meghívást kaptak testvérváro-

sunktól 2006. nyarán, hogy az Eggenfeldeni Zenei Fesztiválon - német, cseh

és szlovák fiatalokkal közösen - mûködjenek közre. A nyári szünetben gya-

korlásra, utazásra és a fellépés izgalmaira vállalkozó zeneiskolások mûsorán

a következõ darabok szerepeltek: Kósa György Gabi szonáta (Hódossy Ger-

gely és Józsa Dalma hegedû, Józsa Tamás zongora), Kocsár Miklós Saltus

Hungaricus I-II. (Szegedi Benjámin trombita, Fébert Ádám zongora), Gulyás

László Szvit (Kendli Anna, Schlakker Dóra és Tóth Viktória fuvola), Népdal-

csokor (Bódi Lilla ének), Improvizáció (Józsa Tamás).

Balatonalmádi Város Önkormányzatának és a Balatonalmádi-Eggenfelden

Baráti Társaságnak erkölcsi és anyagi támogatását ezúton is szeretném meg-

köszönni tanítványaink nevében. 

Hódossy Zoltánné Huiber Gabriella

Zeneiskolások
Eggenfeldenben

Meghívót kaptunk az Eggenfeldeni Zenei Fesztiválra. A meghívás 10 fõs cso-
portnak szólt, akik Németországba utazhatnak, és elõadhatják a külföldi közön-
ségnek, hogy mit is tudnak az almádiak. Most már csak az volt a kérdés, ki legyen
az a 10 szerencsés. Ügyesek legyenek, ez fontos. Lehetõleg olyanok, akik
szeretnének is eljönni. Így esett ránk a választás. Ez a királyi többes a kilenc leglelke-
sebb emberkére utal, név szerint Bódi Lilla, Józsa Tamás, Józsa Dalma, Fébert
Ádám, Hódossy Gergõ, Szegedi Benjámin, Kendli Anna, Tóth Viktória és én.

Elérkezett július tizenharmadika, az indulás napja. Mindenki be a kisbusz-
ba, csomagok a csomagtartóba, és hajrá! A buszon a nyitragerencséri
meghívottakkal osztoztunk, plusz Lilla öccsével és anyukájával, aki mint
tolmács jött velünk. Persze volt elég hely, csak az nem volt mindegy, hogy
hol. Végül ezt az akadályt is legyõztük, és ténylegesen indulhattunk.

Útközben természetesen elhangzott egypár „Mikorérünkmárodaaaaaaa?”, és
a betanult zenével és zeneszerzõkkel kapcsolatos ismeretek sem emelték a
hangulatot, de odaértünk, és a köszöntõ után megszálltuk a Haus der Begegung-
ot kisebb-nagyobb nehézségek árán. Ételbõl sem volt hiány, csak mint várható,
szokatlan volt. (Elképesztõ, mennyi különbség van wurst és wurst között.) A
környék felfedezése céljából tett séta után pedig, ha aludni nem is tudtunk,
tudatosult bennünk, hogy már tényleg itt vagyunk, és már nincs visszaút.

Az eggenfeldeni zeneiskolát is meglátogattuk, meg kellett jegyezni, hogy
sokkal modernebb, mint amit mi Almádiban megszoktunk, és a sok hangszer is
mindenkinek tetszett.   Majd este ismerkedés. Az emberekkel, de fõként a gim-
náziummal, ahol majd fel is fogunk lépni. És este lett, meg reggel: harmadik nap.

Ébredés, reggeli, próba, levegõ, próba, ebéd, lazítás, átgondolás, fõpróba,
utolsó levegõ, egypár telefon haza, kéz és lábtörést, és… és elkezdõdött az,
amiért valójában idejöttünk. A Fesztivál. Most kell megmutatnunk, most kell
eljátszanunk. Az elsõ két nap mintha itt sem lett volna, vagy mintha éveknek
tûnt volna, kinek hogy. De már megint az Idõ, már megint játszadozott velünk,
egyszer lassú volt, egyszer gyors, de haladt.

Németek, csehek, szlovákok, megint németek, és lassan-lassan mi is sorra
kerültünk. És azután a sor másra került. Így visszagondolva, az a 10-15 perc csak
egy pillanat, hozzáteszem, jól sikerült pillanat. Egy újabb pillanat: a rendezvény
végi közös Örömóda. Jó érzés volt részt venni benne, hiszen ennyi emberrel
együtt még sohasem volt szerencsém zenélni. Mint a legtöbb zenei ren-
dezvényen, itt is elmondták azt a mondatot, amit már nem tudom, hogy ki mon-
dott, és mikor, de talán nem is ez a lényeg. A zene az emberiség közös nyelve.
Bár sokat hallottam, és tudtam, hogy elõbb-utóbb itt is el fogják mondani, most
mégis váratlanul ért, talán mert  most értettem meg igazán, mit is jelent. És vége
lett ennek is. Már csak a salzburgi látogatás, meg persze a késõig fennmaradás
volt elõttünk. A magunk módján el is ütöttük az idõt, így másnap egy kicsit
fáradtan, és kialvatlanul elindultunk Mozart szülõvárosába, és egyúttal hazafelé.

Salzburg gyönyörû város. Leírhatatlan az a hangulat, ami ott uralkodik, vagy
talán egyetlen egy szóval mégis össze lehetne foglalni: Mozartos. Talán, mert
minden utcában van legalább két bolt, tele Mozart-szuvenírekkel, és Mozart
szobra áll a fõtéren is. De nem csak ez benne a különleges, hanem az épületek,
az utcácskák, az emberek… Egyszóval minden, ami hozzájárul egy város
hangulatához: a vár, ahova fel is másztunk, és a bábmúzeum, ami bár nem kap-
csolódik a zenéhez, mégis meg kell említenem, mert gyönyörû volt. A bábok-
ban egyszerre van valami, ami nagyon emberi, és valami, ami távol van az
emberi dolgoktól. Mint a zene. Persze filozofálgatni nem volt idõ, vissza kellett
érni a buszhoz, és a nagy sietségnek meg lett a következménye: eltévedtünk.  

Aztán megérkeztünk Almádiba és a rövid elbúcsúzás után mindenki ment a
maga útján, elmesélte otthon az élményeit, és mindenkiben tudatosult, hogy vége.
De biztos vagyok benne, hogy ezt az utazást egy jó darabig nem felejtjük még el.

Schlakker Dóra
továbbképzõ 1. osztályos fuvolista

Régi almádiak tárlata

Fõhajtás a hazatérteknek
Egy héten át tartó ünnep volt a régi almádi mûvészek kiállítása a

Padlásgalériában. Nemcsak az almádiak, hanem az elszármazott és e kivéte-
les alkalomra hazalátogatók körében is! Tizenkét néhai alkotó ötvenhét
mûvében gyönyörködhettünk. Örömmel. Az ismert, vagy eleddig még nem
látott új képélmények fölfedezésével. 

Meglepõen nagy érdeklõdés közepette tartották az ünnepélyes megnyitót.
Schildmayer Ferenc alpolgármester köszöntõt mondott, s felolvasta Dobos
Lajos festõmûvésznek, a helyi kortárs mûvészek doyenjének megnyitó emlék-
sorait. Schildmayerné Naményi Magdolna, a nagyszerû tárlat életre hívója,
szervezõje köszöntõjébe egyúttal köszönetét is beleszõtte az értékes, lezárt
életmûvekbõl származó képek kölcsönadásáért.

Gopcsa Katalin mûvészettörténész megnyitójában méltatta a kiállított
alkotások helyi és képzõmûvészeti életünkben betöltött szerepét, szépre
hajlító üzenetét. Figyelmünkre érdemes, megbecsülendõ, a táj és emberének
világát hirdetõ munkásság. Hangsúlyozta az emlékkiállítás dicséretes
példáját. E szívhez szóló visszatekintés áhítatot keltett, s az oldott hangulatot
csak színesítette Nádas Csaba ihletett klarinétjátéka. A látogatók a fûzfõi
Tradeorg Nyomda gondozásában készült színes katalógust is kaptak Balogh
Elemér író elõszavával.

Régi almádi mûvészek, régi Almádit idézõ mûalkotások! Szépkorú, a rég-
múlt Almádiba gyökerezõ hölgyek, urak és sokan fiatalok, akik fölmenõik,
rokonaik révén kötõdnek a tópart e kedves városához. A mûvek vál-
tozatosságában megelevenedett a múlt századi Almádi. Utcák, terek, házak,
emberek. Tájképek, életképek, portrék. A tündökletes Balaton-part fényteli
részleteivel, tóközépbe futó távlataival. Ott ragyogott elõttünk a vásznakon –
és a szívünkben is immár – a színjátszó dunántúli tág tér ezernyi finom
rezdülése. Az emlékezés zsilipjei szakadtak föl a lelkes közönségben.

A szépség szolgája volt mind a tizenkét alkotó. Amolyan elhívatott, szerény
apostola a mûvészetnek. Ha csak a nevekre szorítkozunk is, hosszú a dicsérõ
mondandó. Nemes Aczél Zsigmond életbõl vett érdekes témát kínált.
Aggházy Gyula a Balaton festõje volt, egyszersmind messze kitekintett a ked-
velt fürdõhelyrõl. Aggházyné Balló Mariska ívelése bár kettétört, mégis
maradandót hagyott. Basilides Sándor életélményévé lett a Magyar Tenger.
Megõrizte számunkra a régi, patinás Vörösberényt. Csikász Imre kirobbanó
tehetsége is torzó maradt. Torzójában is öröklétû. Dukai Takách Jenõ elhagy-
atott szegénységben épített idõálló jelet a „bánatos és tiszta ég alatt”. (Sírja
temetõnkben gondozást érdemelne.) Edvi Illés Panni szívesen emelte közép-
pontba a jellegzetesen szép almádi házakat, és azok embereit. Henczné Deák
Adrienne virágcsendéleteirõl volt híres. Komáromi-Kacz Endre pedig avatott
portrémester volt. Közösen festették a plébánia tulajdonában lévõ nagy
méretû, nagy hatású Szent Teréz képet. Jeney Zoltán örökifjú mûvész,
szenvedélyes utazó, sokoldalú sportemberként vált ismertté. Öregedõ korában
is megmaradt derûlátó alkotónak, lobogó balatoni gyereknek. Köztiszteletben
állott közismert személyiségként emlegetik ma is, és nemcsak festményei
okán, az európér Mihály Rezsõt. Az almádi kõbánya címû képe ereklye
értékû! Sajátos, színes mûvészi teljesítményében nagyra törõ jellem volt
Nyerges Pál. Munkáit jeles galériák is õrzik.

Õk, tizenketten bizonyítják számunkra: fölnõnünk csak a saját pátriánkból,
az útra bocsátó és mindig visszaváró szülõföldünkbõl, a biztos kikötõt jelen-
tõ otthonunkból lehet. A múlt század történelmünk megpróbáló idõszaka volt,
amiben e tizenkét mûvészünk nagyra becsülhetõ munkásságával fölmutatta,
hogy jeles vidékiek voltak – de nem provinciálisak! Most, midõn képeikkel,
ha rövidke idõre is, hazatértek, közénk jöttek, megajándékoztak bennünket az
otthont õrzõ szép emlékezet adományával. Lám, ezért is annyi sok, lelkendezõ
beírás az emlékkönyvben: Büszke vagyok almádiként! Megbecsült múlt nélkül
nincs saját jövõ! Nagy ötlet, gondos rendezés, pazar alkotások! Gyermekkori
élményeink nyíltak újra ki! Állandó kiállítást érdemelnének! Vidéken is voltak,
vannak ma is szellemi mûhelyek!

Hálát keltõ élményt szereztek a nagyközönségnek a lokálpatriotizmust
gyarapító rendezõk: az Almádiért Közalapítvány, a helyi honismereti kör és a
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár. Albrecht Sándor

Jogi sarok
Kedves olvasóink!  Az Új Almádi Újság szerkesztõsége örömmel tudatja, hogy

a mostani számtól kezdve a Szerdahelyi Ügyvédi Iroda alkalmazásában álló ötöd-
éves joghallgató válaszol az olvasók által feltett kérdésekre. Kérdéseiket e-mailen
vagy postai úton juttathatják el hozzá. A postacím: Balatonalmádi, Töltés u. 4.

Elbirtoklás
Megszakítja-e az ingatlan tulajdonjogának elbirtoklással való megszerzését, ha

a tulajdonos jelzáloggal terhelte meg az ingatlant?
Elbirtoklással az szerzi meg egy ingatlan tulajdonjogát, aki 15 éven át szakadat-

lanul, és sajátjaként birtokolja azt. Amennyiben tehát a sajátjakénti és szakadatlan
elbirtoklás nem kérdéses, azt kell megvizsgálni, hogy eltelt-e a 15 év.

A tulajdonnal való bármilyen rendelkezés (például jelzáloggal való megterhe-
lés) megszakítja az elbirtoklást. Ha az elbirtoklás megszakad, a birtoklásnak addig
eltelt ideje elvész, nem vehetõ figyelembe. Szerdahelyi Izabella
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Medencétõl a homokozóig

Együtt gyermekeinkért
A Bajcsy úti óvoda medencéjére bizonyára sok olvasó emlékszik régebbrõl, esetleg

gyermekkorából. Az idõ foga „megrágta“, használhatatlanná, balesetveszélyessé vált.
Medenceként használni már hosszú évek óta nem tudtuk, ezért felmerült a kérdés: mi
legyen belõle? A teljes körû felújítására, elõírások szerinti mûködtetésére nincs lehetõ-
ségünk, ezért közös gondolkodás alapján homokozó kialakítását határoztuk el, amit a
gyermeklétszám növekedése is alátámaszt.

Tisztelettel köszönjük a Szülõk segítségét: Herczeg Attilának, Kedves Lórántnak,
Csizmadia Sándornak a bontást, vésést, Nagy Gábornak, aki udvarosunk segítségével a
vakolást, renoválást végezte el, a homokot Molnár Tamás vállalkozótól kaptuk, ame-
lyet Orbán Zsolt fuvaros vállalkozó szállított ide. Istenes Zsolt a mosdó felújításában,
lapozásában segített, felvállalva a hozzá járó felszerelések beszerzésének költségeit is.

Az õsz folyamán tervezzük még az udvari játékok alatt a biztonságos aljzat kialakí-
tását, a már felajánlott segítségükre számítva. A mai rohanó, anyagias világban nagyon
jó érzés ilyen önzetlen, segítõkész emberekkel naponta találkozni.

Minden Kedves Szülõnek köszönjük eddigi segítségét:
az óvodás gyermekek

és az óvodák dolgozói nevében

Káposztáskertek Ünnepe
Nagy érdeklõdés fogadta szeptember 10-én, a Szüreti Hétvége 3.

napján megrendezett gasztronómiai s az azt kísérõ kulturális ese-

ményt, melyen ezúttal kevesebb bemutatkozó települést köszönt-

hettünk. A padragkúti, paloznaki barátaink azonban kitartottak és

felejthetetlen mûvészi élménnyel ajándékoztak meg bennünket.

A Padragkúti Bányász Férfikórus szolgálata a délelõtti szentmi-

sén, úgyszintén hangulatos mûsoruk délután osztatlan sikert aratott.

A helyszûke miatt részletes, illusztrált beszámolót a lap késõbbi

számában közlünk. Addig is hálás köszönetünket fejezzük ki segí-

tõinknek, közremûködõinknek, végül Somogy megyei vendégeink-

nek, a tapsonyi rétessütõ asszonyoknak a nem mindennapi kuliná-

ris élményekért. 

Dr. Kardos Józsefné
Vörösberényi Horváth József

Honismereti Egyesület

Nyár végi borfesztivál,
õsz eleji szüreti felvonulás…

(A felvételeket Fazekas Ferenc készítette.)
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Önkormányzati választások, 2006. október 1.

BALATONALMÁDI települési választás eredményei
Polgármester: Keszey János (FIDESZ-KDNP)

Az önkormányzat összetétele:
Név Jelölõ szervezet(ek)
Bálint Sándor FIDESZ - Kereszténydemokrata Néppárt
Dr. Dávid Gyula FIDESZ - Kereszténydemokrata Néppárt
Hegyi Zoltán Rókus FIDESZ - Kereszténydemokrata Néppárt
Dr. Kutics Károly FIDESZ - Kereszténydemokrata Néppárt
Dr. Walter Rózsa FIDESZ - Kereszténydemokrata Néppárt
Balogh Csaba FÜGGETLEN
Boros László FÜGGETLEN
Felber Gyula FÜGGETLEN
Dr. Hoffmann Gyöngyi FÜGGETLEN
Pandur Ferenc FÜGGETLEN
Schildmayer Ferenc FÜGGETLEN
Silló Piroska FÜGGETLEN
Szabó Jenõ FÜGGETLEN

BALATONALMÁDI polgármester-választás eredménye

Jegyzõkönyvi adatok
a) A választók nyilvántartása

b) Szavazás
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve Jelölõ szervezet(ek) Kapott %

érvényes
szavazat 

1 Keszey János FIDESZ 
Kereszténydemokrata Néppárt 2 180 54,76

2 Pandur Ferenc FÜGGETLEN 1 801 45,24
A választókerületben a választás eredményes.

BALATONALMÁDI kislistás választás eredménye
Jegyzõkönyvi adatok
a) A választók nyilvántartása

b) Szavazás

Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve Jelölõ szervezet(ek) Kapott

érvényes
szavazat %

1 Bálint Sándor FIDESZ
Kereszténydemokrata Néppárt 1 592 4,12 Képviselõ

2 Balogh Csaba FÜGGETLEN 1 240 3,21 Képviselõ  
3 Boros László FÜGGETLEN 1 376 3,56 Képviselõ  
4 Bors Sándor FÜGGETLEN 845 2,19
5 Czuczor Sándor FÜGGETLEN 1 172 3,04 
6 Dr. Dávid Gyula FIDESZ

Kereszténydemokrata Néppárt 1 803 4,67 Képviselõ  
7 Dér András FÜGGETLEN 841 2,18 
8 Felber Gyula FÜGGETLEN 1 234 3,20 Képviselõ  
9 Gelencsér Márta FÜGGETLEN 431 1,12 
10 Gróf Tibor FÜGGETLEN 963 2,49 
11 Hegyi Zoltán Rókus FIDESZ

Kereszténydemokrata Néppárt 1 290 3,34 Képviselõ  
12 Dr. Hoffmann Gyöngyi FÜGGETLEN 1 419 3,68 Képviselõ  
13 Horváth Attila FIDESZ

Kereszténydemokrata Néppárt 1 110 2,88 
14 Janzsó Tibor FÜGGETLEN 342 0,89 
15 Keszey János FIDESZ

Kereszténydemokrata Néppárt 2 262 5,86 
16 Kócs Lajos FÜGGETLEN 247 0,64 
17 Komáromi Ottó FIDESZ

Kereszténydemokrata Néppárt 1 065 2,76 
18 Kutics Balázs FÜGGETLEN 788 2,04 
19 Dr. Kutics Károly FIDESZ

Kereszténydemokrata Néppárt 1 566 4,06 Képviselõ  
20 Láng Miklós FÜGGETLEN 283 0,73 
21 Lõrincz Attila FÜGGETLEN 1 001 2,59 
22 Lõrincz Csaba FÜGGETLEN 846 2,19 
23 Pandur Ferenc FÜGGETLEN 1 641 4,25 Képviselõ  
24 Pataki János FÜGGETLEN 226 0,59 
25 Pozsgai Nándor FÜGGETLEN 226 0,59 
26 Primmer Istvánné FÜGGETLEN 730 1,89 
27 Schildmayer Ferenc FÜGGETLEN 1 212 3,14 Képviselõ  
28 Silló Piroska FÜGGETLEN 1 200 3,11 Képviselõ  
29 Szabó Jenõ FÜGGETLEN 1 217 3,15 Képviselõ  
30 Szakál Balázs Kereszténydemokrata Néppárt

FIDESZ 990 2,56 
31 Szántó Miklós Kereszténydemokrata Néppárt

FIDESZ 822 2,13 
32 Tolner Dániel FÜGGETLEN 587 1,52 
33 Tóth István FIDESZ

Kereszténydemokrata Néppárt 1 020 2,64 
34 Ujj-Mészáros István FÜGGETLEN 529 1,37 
35 Varga Árpád FIDESZ

Kereszténydemokrata Néppárt 1 107 2,87 
36 Varjas Zoltán FÜGGETLEN 647 1,68 
37 Dr. Walter Rózsa FIDESZ

Kereszténydemokrata Néppárt 1 730 4,48 Képviselõ  
38 Zaharovits Sándorné Kereszténydemokrata Néppárt

FIDESZ 1 000 2,59
A megválasztott képviselõk száma: 13
A választókerületben a választás eredményes. 

BALATONALMÁDI NÉMET kisebbségi önkormányzat-választás eredménye

Jegyzõkönyvi adatok
a) A választók nyilvántartása

b) Szavazás
Érvényes szavazatok száma

Jelölt neve Jelölõ szervezet(ek) Kapott %
érvényes
szavazat 

1 Wurst József Megyei Német Közösség Veszprém 24 21,43 Képviselõ  
2 Dr. Kardos Józsefné Megyei Német Közösség Veszprém 20 17,86 Képviselõ  
3 Máhl Sándor Megyei Német Közösség Veszprém 22 19,64 Képviselõ  
4 Winkler Istvánné Megyei Német Közösség Veszprém 22 19,64 Képviselõ  
5 Schneider József Megyei Német Közösség Veszprém 24 21,43 Képviselõ  
A választókerületben a választás eredményes. 

Országos Választási Iroda

Elõzõ nap 16 óráig
a névjegyzékbe

felvett
választópolgárok

száma
A

7 403

A szavazás napján
a névjegyzékbe

felvett
választópolgárok

száma
B
3

A választópolgárok
száma a

névjegyzékben a
választás

befejezésekor
C

7 406

Vissza-
utasított
választó-
polgárok
száma

D
1

Elõzõ nap 16 óráig
a névjegyzékbe

felvett
választópolgárok

száma
A

7 403

A szavazás napján
a névjegyzékbe

felvett
választópolgárok

száma
B
3

A választópolgárok
száma a

névjegyzékben a
választás

befejezésekor
C

7 406

Vissza-
utasított
választó-
polgárok
száma

D
1

A kisebbségi választói
jegyzékben szereplõ

választópolgárok száma
A
34

Visszautasított
választópolgárok 

száma
D
0

Szavazóként
megjelentek

száma
E

25
73,53 %

Urnában lévõ
szavazólapok

száma

F
25

Eltérés a
megjelentek

számától
(többlet:+ /
hiányzó: -)

G
0

Érvénytelen
szavazólapok

száma

H
0

0,00 %

Érvényes
szavazólapok

száma

I
25

100,00 %

Érvényes
szavazatok

száma

J
112

Szavazóként
megjelentek

száma

E
4 037

54,51 %

Urnában lévõ
szavazólapok

száma

F
4 032

Eltérés a
megjelentek

számától
(többlet:+ /
hiányzó: -)

G
-5

Érvénytelen
szavazatok

száma

H
51

1,26 %

Érvényes
szavazatok

száma

I
3 981

98,61 %

Szavazóként
megjelentek

száma

E
4 037

54,51 %

Urnában lévõ
szavazólapok

száma

F
4 034

Eltérés a
megjelentek

számától
(többlet:+ /
hiányzó: -)

G
-3

Érvénytelen
szavazólapok

száma

H
49

1,21 %

Érvényes
szavazólapok

száma

I
3 985

98,71 %

Érvényes
szavazatok

száma

J
38 600
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Október 23-i különszám
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára különszám-

mal jelentkezik az Új Almádi Újság. Az ünnepi szám 8 oldalas lesz, s meg-
jelentetését a városi önkormányzat, valamint az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium támogatja. 

Az ÖTVENHATOS emlékszámban egyebek közt visszaemlékezések
lesznek olvashatóak a forradalom berényi és almádi eseményeirõl, a lap-
ban látható lesz az eddig elõkerült egyetlen korabeli fénykép, amely az
egyik helyi megmozdulásról készült, Balogh Elemérnek a fél évszázaddal
ezelõtti eseményeket idézõ új regényébõl vett részletet kínál majd lapunk,
s a környékbeli – fûzfõi, szabadi – harcokról is összegzést adunk.

Az ünnepi különszám meglepetése Jámbor Tamásnak az almádi és
berényi forradalomról készült írása, amely a Pázmány Péter Katolikus Tu-
dományegyetem történész szakán végzõ veszprémi fiatal diplomamunká-
jából kerül különszámunkba. 

Ezredfordulónk legnagyobb veszprémi polgári politikusára, dr. Hor-

váth Balázsra, az Antall-kormány belügyminiszterére emlékeztek a kö-

zelmúltban a megyeszékhelyen. A veszprémi vár piarista templomában

megtartott ünnepséget a nyáron elhunyt ellenzéki politikus által alapí-

tott Reguly Antal Alapítvány rendezte. A „Ki volt Horváth Balázs?” cí-

mû megemlékezés elsõ felében a helyi Séd TV által a kiváló polgári

politikusról összeállított dokumentumfilmet vetítették. Ezt követõen

barátai és politikustársai emlékeztek Horváth Balázsra, aki, mint el-

hangzott, nemzeti szabadelvû államférfiként határozta meg magát.

Balogh Elemér író – a veszprémi Napló volt fõszerkesztõje - a kö-

zös almádi ifjúságot, a rendszerváltozás forradalmi hevületû pillana-

tait idézte föl, s hogy a demokraták miért szerették, a nemzeti szelle-

miség ellenfelei miért nem szerették Horváth Balázst. Idõs Navracsics

Tibor, aki a balatonfüredi gimnáziumban volt tanára a késõbbi politi-

kusnak, azokról az évekrõl szólt, amikor a Balaton-felvidék (Füred is)

a kommunista önkényuralom számûzöttjeit befogadta. Kerényi Imre

rendezõ a balatonalmádi polgári családok világát fölelevenítve érzé-

keltette, milyen mélyen gyökerezõ polgári hagyományt folytatott ké-

sõbbi harcostársa, Horváth Balázs. Fenyvesi Ottó költõ, az 1994-ben

megjelenõ Veszprémi Vasárnap (majd Veszprémvármegye) címû he-

tilap fõszerkesztõje arra emlékezett, Horváth Balázs milyen elszántan

állt neki Veszprémben nemzeti szellemû lapot alapítani a polgári saj-

tó kiközösítésére bármit megtenni kész, ellenséges környezetben. A

Magyar Nemzet munkatársa, Stefka István a Horváth Balázzsal készí-

tett utolsó interjú készítõjeként a már nagybeteg politikus töretlen tisz-

tességét állította példának a kortársak elé. 

Horváth Balázsra emlékeztek
Veszprémben

Október 22., vasárnap, 16 óra - A FORRADALOM EMLÉKÉRE.
Képzõmûvészeti kiállítás az 1956-os forradalom és szabadságharc 50.

évfordulója alkalmából kistérségi mûvészek alkotásaiból. Helyszín:

Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár kiállítótermei. Közremûkö-

dik Balatonalmádi Város Vegyeskara. A kiállítás megtekinthetõ no-

vember 30-ig az intézmény nyitva tartási idejében. 

Október 22., vasárnap, 17.30 óra - A SZABADSÁG BÉKESSÉGE.
A veszprémi Pannon Várszínház színházi elõadása az 1956-os forra-

dalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából. Helyszín: Pannó-

nia Kulturális Központ és Könyvtár nagyterme. 

Október 23., hétfõ, 11 óra - Városi ünnepség a Hõsi Emlékmûnél.
Közremûködik a budapesti Nevesincs Színház A SZABADSÁG SZÜ-

LETÉSE c. mûsorával. Az ünnepség koszorúzással zárul. 

Október 23., hétfõ, 16.30 óra - Forradalmi etûdök a Balaton kör-
nyékérõl c. dokumentumfilm vetítése. Rendezte: Kinyó Ferenczy Ta-

más. Helyszín: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár nagyterme.

Október 23., hétfõ, 18 óra - Dokumentumjáték a Konzervatív Kör
szervezésében. Helyszín: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár

nagyterme. Szervezõ: Konzervatív Kör. Információ: Kiss György –

20/203-61-35. Honlap: www.konzervativcivilek.hu 

Az 1956-os
forradalom és

szabadságharc
50. évfordulóján

Moldvai magyar gyermekek Balatonalmádiban

Az almádi tábor
Közösségi összefogás révén moldvai csángó magyar gyermekek nyaralhat-

tak városunkban. A szállásadóknak, adakozóknak, segítõknek köszönetet
mondva közzé tesszük azt az írást, amely a Moldvai Csángómagyarok Szövet-
sége internetes honlapján (www.csango.ro) hirdeti az almádiak áldozatkész-
ségét és szeretetét.

Bálint Sándor

Július 8-16. között 20 lábnyiki és
magyarfalusi gyermek táborozott Ba-
latonalmádiban. A lelkes almádi pol-
gárok, Varga Imre vezetésével, min-
dent megtettek, hogy a gyermekek el-
juthassanak a Balaton partjára (õk áll-
ták az útlevélköltségeket és a buszt is),
és hogy itt jól érezzék magukat.

Hosszú, 20 órás út végén érkeztünk
Almádiba, ahol a befogadó családok
vártak már minket. Minden család 2
vagy 3 gyermeket szállásolt el. A
gyermekek hamar összebarátkoztak a
befogadó családokkal, levetkõzve
nyelvi gátlásaikat, sokat beszélgettek
szülõkkel, gyerekekkel egyaránt. 

A hétfõi nap strandolással telt. Min-
denki hamar megbarátkozott a vízzel,
és megpróbált úszni. Estefelé is csak
nehezen lehetett õket kicsalogatni a

vízbõl. Másnap ellátogattunk Veszprémbe, megnéztük a várat, megcsodáltuk
a sok szép régi épületet. Városnézés után az állatkert következett. Ez nagy si-
kert aratott, mivel nagyrészük elõször látott élõben oroszlánt, tigrist vagy ele-
fántot. Szerdán elmentünk megnézni Budapest nevezetességeit. Ellátogattunk
a Parlamentbe, ahol megnéztük a Szent Koronát. Voltunk a Hõsök terén, a
Szent István székesegyházban megnéztük a Szent Jobbot, felmentünk a Vár-
ba és a Citadellába. Megcsodáltuk a Dunát és a rajta úszkáló kisebb-nagyobb
hajókat is. A csütörtök ismét a pancsolás napja volt, de estefelé átmentünk a
balatonfûzfõi bobpályára is. Pénteken hajókáztunk a Balatonon és megláto-
gattuk a tihanyi apátságot. Szombaton délelõtt Felsõörsön lovagoltunk és is-
mét boboztunk, majd délután elmentünk Paloznakra, kirándulásunk fõszerve-
zõjének, Varga Imrének a szülõfalujába. Itt volt a búcsúvacsora, ahol minden-
ki, vendég és vendéglátó is, nagyon jól érezte magát. 

Számunkra nagy öröm, hogy minden vendéglátó család szeretne kereszt-
gyermeket fogadni, de már a moldvai látogatást is tervezik. Annak is örültünk,
hogy sok család akart gyermekeket befogadni, nem is jutott gyermek minden
jelentkezõnek. Ezek a családok sem akartak kimaradni, ezért pénzt, könyve-
ket, ruhákat gyûjtöttek. Az összegyûlt pénzbõl  digitális fényképezõgépet vá-
sároltunk Lábnyik falunak. 

A hét folyamán egyes keresztszülõk is meglátogatták keresztgyermekeiket,
kisebb-nagyobb távolságok megtétele után. Legtöbbjük most találkozott elõ-
ször keresztgyermekével. Vasárnap a búcsú napja volt. Hosszú búcsúzkodás
után végre nekivágtunk az útnak, és szerencsésen haza is értünk.

Egy hét alatt a 11 lábnyiki és 9 magyarfalusi gyermek nagyon sok jó él-
ményben részesült, sok gyermekkel és felnõttel megbarátkozott. Mindenki
megígérte, hogy írni fog befogadó családjának. A helybeliek pedig már ter-
vezgetnek egy moldvai kirándulást, hogy még jobban megismerjék a befoga-
dott gyermekek körülményeit.

Köszönjük a hozzánk való jóságukat, és reméljük, hogy majd az újonnan
épülõ lábnyiki közösségi házban (melynek megépítését jórészt szintén Varga
úrnak köszönhetjük) találkozhatunk, vendégszeretetüket viszonozhatjuk! 

Orbán Attila, lábnyiki magyartanár
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Pászti György tárlata
Húsz körüli önálló kiállítás 2003-tól, huszonöt csoportos kiállításon való részvétel.

Fiatal korától fényképez, elsõ gépe Pajtás, igazi pajtás, sokat tanul tõle, vele, mély ha-
tással volt gazdájára. Következik egy felhúzható normál 8-as filmfelvevõ. Evvel csalá-
di kisfilmeket készít, amolyan családi riportokat. De ez igazából nem izgatja. Inkább a
pillanat megörökítése fontosabb számára. Egy évtized munka, üzlet, nem készülnek fo-
tók. 1997-ben újra kezdi a fotózást, most már megújult fotóapparátussal, technikával,
számítógéppel.

Tanfolyamon tanulja az új technikákat. 2002-ben a HEMO Fotóklub tagja lett. Ta-
pasztalt kollégáitól itt rengeteget tanul. 2004-ben közeledik Balatonalmádihoz és a Pan-
nónia Kulturális és Könyvtárban létrehozza az Almádi Fotókört, melynek vezetõje.
Közben a Pannon Várszínház honlapját építi barátjával. Megnéztem a honlapot, tekint-
sék meg Önök is, érdemes.

Látni a próbákon és elõadásokon készült felvételeket. Jelenetek, statikus és dinami-
kus kompozíciók, úgy, ahogy a rendezõ megrendezte. Nem könnyû feladat az ilyesmit
fotózni. Láttam közöttük különösen jól megkomponált képet, ami bizonyítja Pásztinak
a pillanatra való fogékonyságát, érzékenységét.

A tömegjelenetek nem esetlegesek, erõ és dinamizmus sugárzik belõlük. A lírai jelenetek
is tökéletesen adják vissza a színdarab lényegét. Hogy jobban megismerjem Pásztit, a fotóst,
megnéztem a természetfotóit. Talán itt láthatni a legigazibb, õszintébb arcát. Pászti lírikus al-
kat, különösen a fekete-fehér fotóiból ítélve.

Jéggel borított pad, ködös utak, sejtelmes nádas, csörgedezõ patak. Pászti az objektív-
val keresi a klasszikus értelemben felfogott szépet. Megtalálja és rögzíti. Megelégszik
ennyivel. Megkeresi a virágok titokzatos belsejét, a porzók erotikus szépségét és közben
tudatosan, vagy öntudatlanul komponál, ritmusokra lel, az élet titokzatos ritmusaira, a
patak vízében tükrözõdõ környezetben, a víz fényes csillogásában. 

Lírikus alkat, ezt nem is sejti - nem akarja megváltoztatni és megváltani a világot.
Megcsodálja a szivárványt, és azt szeretné, ha mi is megcsodálnánk. Pászti nem önzõ,
Õ adni szeretne, és tájképeivel, természeti képeivel ad. 

Miért is titkolnánk, hogy tetszik a naplemente, a lepkék szárnyain a csodálatos motívu-
mok, vagy az érett virág leheletfinom termése. A fasorról készült képe a végtelenbe visz, és
mi is szívesen elindulnánk az úton. És ezen az úton az útszéli fa, tövis csodálatos képpé lé-
nyegül. Megcsodáljuk hattyúit a szikrázó Balaton vizén, képeit a különleges gyûjtõcímmel
látja el. Ezeknél a képeknél is marad a természet közvetlen közelében, itt viszont nem a pil-
lanat szépsége a fontos, inkább a struktúrák, ritmusok, képi érdekességek kerülnek elõtérbe.

Portréira jellemzõ, hogy néhány kivétellel nem pillanatfelvételek. Portréi átgondoltak,
tudatosan beállítottak, minden beállítottságuk ellenére, vagy éppen ezért ezek a fotók so-
kat elárulnak a modellekrõl. Ez már sokkal több, mint a pillanat rögzítése. Inkább egy tu-
datos kapcsolatot jelent a fotós és a modellje között. A fotós igényli az ember közelsé-
gét. Érdeklõdve figyeli, megszólítja alanyát - akkurátosan beállítja, aztán egy pillanat, és
a képen benne van a modell egész világa. És Pászti azt mondja, hogy ennyi is elég. A vá-
gás, a beállítás izgalma jelen van portréin, megfigyelhetõ a különbség a nõi és férfi port-
rék beállításánál, és még az is megfigyelhetõ, hogy modelljei szépek, vonzóak.

Pászti realista fényképész, a valóság képének a visszaadására törekszik. Képei korta-
lanok, és ennek értelmében komponál, vág, harmonizálja színeit, vagy keresi a fekete-
fehér fény-árnyék ritmusokat monokróm képein, aktfotóin és nem csak azokon. A guguló
akt képen szinte tökéletes szimmetriát hoz létre. 

Már említettem, hogy Pászti adni szeret, ezért is igaz a honlapján mottóként jelenlévõ gon-
dolata: „…számomra nagyon fontos azoknak a pillanatoknak a rögzítése, amelyek mély be-
nyomást tettek rám. Fotóimon keresztül szeretném ezt az élmény megosztani mindazokkal,
akik az adott helyen és abban a pillanatban nem lehettek velem”. Ritkán hallani manapság ilyen
szép, tiszta és õszinte gondolatokat.

(A leírtakat Pászti György kiállításán mondta el megnyitóként a veszprémi Menta
cukrászdában 2006. szeptember 5-én:) 

Kádár Tibor festõmûvész-tanár 

RENDSZERES ALKALMAK 2006 MÁSODIK FÉLÉV
Istentisztelet vasárnap 10.30-kor (Fûzfõgyártelepen és Tobrukban 8.00-kor,
Balatonfûzfõn 9.00-kor).
Gyermekistentisztelet és gyermekmegõrzés vasárnap 10.30-kor a gyülekezeti
teremben.
Bibliaóra kedden 17.30-kor a gyülekezeti teremben (Balatonfûzfõn pénteken
16.00-kor, hetente váltva a fûzfõi templomban, illetve a gyártelepi „Támasz Idõsek
Otthona” kápolnájában).
Ifjúsági óra kedden 18.15-kor a gyülekezeti teremben.
Hittanórák szerdánként 15.15 órától 1-3 osztály, 16.00 órától 4-6 osztály, 17.00
órától 7-8 osztály a gyülekezeti teremben. (Balatonfûzfõn pénteken 13.30 órától
az Irinyi János Általános Iskolában, 14.30 órától a Jókai Mór Általános Iskolában,
15.30 órától pedig a templomban tartunk hitoktatást.)

Steinbach József református lelkész

„Békesség nektek” (János evangéliuma 20,19)

ÁLDÁS - BÉKESSÉG
Mi, almádi reformátusok

Zoli bácsi üzenete
2006.augusztus 30. Szeretõ férj, édesapa, nagyapa, jó barát, Csobay Zoltán 82. élet-

évében elköszönt tõlünk.
Az útra bocsátó hatalom így szólt: „...hát eredj, és élj,  mert a Világ a Tiéd!” S mi is

az az Élet, amire vállalkoztunk?… Zoli bácsitól sokat tanulhatunk.
Aktív éveit a kiemelkedõ munka határozta meg. A Mûszaki Egyetemen útépítõ mér-

nökként végzett… s az akkori magyar nagyipar megalapozásában meghatározó szere-
pet töltött be, Gyöngyöstõl… Dunaújvárosig  a nagyberuházások tervezése, kitûzése és
megvalósítása az õ munkáján nyugodott…Utat épített Észak-Afrikában, Líbiában… Az
elsõ számítógépes programokat írta Magyarországon, a számítógépes hõskorban…a
máig népszerû rádiós Útinform magalapítója …a német nyelvtudás kiválósága…az
UVATERV-tõl vonult nyugdíjba. Ekkor költözött Budapestrõl Balatonalmádiba, hogy
végre csak annak élhessen, amit szeret.

A hajózás, vitorlázás, horgászás, barkácsolás, tenisz, utazás, fõzés, komolyzene…,
mind, mind kedvenc idõtöltése. Hajóját maga építette, precizitását aktív éveibõl megõriz-
te. Német keresztrejtvényeket fejtett, középiskolai matematika-versenyek feladatait so-
ha nem hagyta megoldatlanul, s nem cselekedett meggondolatlanul. A játékos ember
megtestesítõje. Mindent, ami logikára épül, személyiséget formál, játszott Õ, az ország
egyik legjobb tarokkos elméje…, kitûnõ kártyajátékos…, a legõsibb dobókocka játék, a
legnagyobb, legnehezebb puzle-játékok szerelmese…, s a remek viccmesélõ
képessége….

Közösséget kovácsoló ereje határokat átszelve az Eggenfelden-Balatonalmádi Bará-
ti Kört építette. Jó barátja volt sokaknak, nekem is. Voltak, akik nem szerették? Talán
nem értették… Markáns egyénisége környezetét elõrevitte… S ajkát a fájdalom az utol-
só napokban sem remegtette… 

E töredék, ami most eszembe jut életébõl, Tõle….
S amit elültetett itt, kihajt egyszer, bízom benne…
S velünk, akik szerettük, itt marad szívünkben Örökre!
Szeretettel megemlékezve

Silló Piroska
az Eggenfelden-Balatonalmádi

Baráti Társaság elnöke

Vita a röptérrõl 

Kaput a világra, de honnan?
Érdeklõdéssel olvastam a Szentkirályszabadja-Veszprém repülõtér sorsa körüli vitát

az augusztusi számban. Részt vettem a polgármesteri hivatal által szervezett lakossági

fórumon. Megdöbbentett, hogy a repülõtér újraüzemeltetése mellett érvelõk mennyire

felkészületlenek. A meghívott „szakértõk“ sem tudtak meggyõzni tárgyilagos, elfogu-

latlan és alapos felkészültségükrõl.

A vitatkozókat hallgatva eszembe jutott egy évekkel ezelõtti krétai nyaralásom, amely-

nek során egy magyar utazási iroda - amikor az utazást meghirdette - csak arról felejtke-

zett meg, hogy az egyébként barátságos szálloda a heraklioni repülõtér közvetlen közelé-

ben volt, és így a le és felszálló gépek miatt a zaj elviselhetetlen volt. Határozott fellépé-

sünknek köszönhetõen átköltöztettek távolabbi szálláshelyre.

De ami megoldható volt egy turistacsoport átköltöztetésével, nem oldható meg sok száz

üdülõ tulajdonos esetében. Megjegyzem, hogy ez nem csak Balatonalmádi, hanem vonat-

kozik Alsóõrs, Felsõõrs, Lovas, Paloznak, Csopak üdülõvel rendelkezõ polgáraira is.

Józanul közelítve, helyesnek ítélhetõ minden olyan kormányzati döntés, amely a ko-

rábbi, állami tulajdonú ingatlanok hasznosítását a helyi képviseletek gondjaira bízza.

De csak akkor bizonyulhat ilyen döntés igazán helyesnek, ha a hasznosítást körültekin-

tõ szakértelemmel és a lakossági érdekek következetes egyeztetésével végzik. Ez nagy

felelõsség és idõt igénylõ munka.

A felsorolt üdülõhelyeken a lakosság többségének véleményét figyelembe véve nem

fûzõdik érdeke a repülõtér olyan üzemeltetéséhez, amely a le és felszálló repülõgépe-

ket a terület felett engedné át. A balatonalmádi képviselõ testülete ennek megfelelõen

hozta meg határozatát. Ebbõl az következik, hogy az objektum iránt érdeklõdõknek úgy

kell a pályázatot kiírni, hogy a le- és felszállás ezen területek felett nem lehetséges.

Ezzel a határozattal az önkormányzat nem akadályozza meg azt - ahogy Wossala úr

fogalmaz, hogy „kaput nyisson a világra“ -, CSAK KORLÁTOT ÁLLÍT AZZAL,

HOGY EZT A KAPUT NEM BALATONALMÁDI ÉS KÖRNYÉKE FELÖL KÖZE-

LÍTSÉK MEG. Tehát a le- és felszállás minden más irányból lehetséges, ha ez ottani

érdekekkel összeegyeztethetõ.

dr. Martényi Csaba

Repülõterek engedélyezési eljárása és a lakossági érdekek érvényesítése címmel tart
lakossági tájékoztatót dr. Gács Heléna, az EMLA szakértõje Balatonalmádiban, a
Pannónia Kulturális Központban 2006. október 13-án, pénteken 17.00 órakor. Minden
érdeklõdõt  szeretettel vár a 

Konzervatív Kör

Röptér, lakosság
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Balaton Uszoda (Balatonfûzfõ)

Biztos, ami bizonytalan?
A Balaton Uszoda 1982 április 1-tõl mûködik Balatofûzfõn. Elõbb csak

úszás-lehetõséget biztosított az ide látogatóknak, ma már a sport mellett ok-
tatási, idegenforgalmi és rekreációs célokat szolgáló intézmény. Nyolcpályás,
50 méter hosszú, feszített víztükrös nagymedencével, egy kisebb fokozatosan
mélyülõ melegebb vizû medencével, szauna és szolárium kabinokkal, nyáron
napozási lehetõséget adó ligettel, teniszpályával is rendelkezik. Alkalmas ví-
zi sportok, úszás, vízilabda versenyek, edzések megtartására. 400 fõs lelátó,
büfé is van az uszodában. Mellette teniszpálya. A Balaton-partról és a 8-as
számú fõútról könnyen elérhetõ, tömegközlekedéssel jól megközelíthetõ,
nagy parkoló áll rendelkezésre. 

A 153/2001. (IX.15) kormányrendelettel az uszoda a Balaton Általános
Olimpiai Központ részévé vált. 2003. január 1-tõl került állami tulajdonba, a
közüzemi szolgáltatásokat továbbra is a korábbi tulajdonos, a Nitrokémia Rt.
biztosította. 2005. január 1-tõl a Nemzeti Sport Központok nevû szervezet mû-
ködteti. A nemzeti sportközpont összességében 5 uszodát mûködtet, ebbõl 4
Budapesten található és csupán egyetlen egy vidéki uszoda van, ez a Balaton
Uszoda. Egy uszoda van a Budapesti Olimpiai Központ szervezetében, 3 uszo-
da pedig a Nemzeti Úszó és Vízilabda Olimpiai Központban található. 

A 2006. évi úszó Európa Bajnokság lebonyolítási jogát 2004. évben dön-
tötte el az Európai Úszó Szövetség. Ez a Magyar Úszó Sport nagy sikere, mi-
vel a 2005. évben lebonyolított junior Európa Bajnokság után ismét Magyar-
országon kerül megrendezésre a  kontinens viadal. A 2004. évi döntést köve-
tõen egyértelmûvé vált, hogy az EB lebonyolítására új úszó és mûugró me-
dencét kell építeni. Ismeretes, hogy a beruházás körüli vitákat követõen a több
mint 7 milliárdos terv helyett az új Széchy Uszoda jelentõsen szûkített költ-
ségvetéssel, 2-2.5 milliárd forintért került megépítésre.

A medence megépítésével egyidejûleg el kellett volna kezdeni a gazdasági
és személyzeti elõkészítését is. Információink szerint a felépülõ új uszodának
a költségvetési – mûködtetésre vonatkozó – és személyzeti tervezési munkái
nem valósultak meg, egyetlen illetékes szervezet költségvetésében nem sze-
repelt a Széchy Uszoda költsége és státuszai. Felmerült az a kérdés, illetve le-
hetõség, hogy a helyzetet a Balaton Uszoda bezárásával kívánják megoldani
az illetékesek. Fõ indok az alacsony kihasználtság, nagy ráfizetés. Nem valós
az állítás. A civil látogatók mellett élsportolók, magyarok és külföldiek van-
nak itt rendszeresen. Az EB ideje alatt naponta 3 órát csak edzésre lehetett
használni a nagymedencét. Július hónapban felmérés készült a látogatók kö-
rérõl. A számok cáfolják az alacsony kihasználtság kijelentést. Veszprémbõl
2648, Balatonalmádiból 1758, Várpalotáról 537, Balatonfûzfõrõl 1148, Bu-
dapestrõl 1301 fõ különbözõ korosztályú ember látogatta az uszodát, s ebben
az adatsorban nem szerepelnek a versenyzõk.

A bezárásról szóló hír megjelent a megyei sajtóban, és természetesen ha-
mar elterjedt az uszoda vendégei körében, általános felháborodást okozva. Né-
hány barátommal létrehoztunk egy civil szervezetet, Balaton Uszoda Baráti
Kör Egyesület néven, azzal a szándékkal, hogy az uszoda látogatóit mozgó-
sítsuk, fogjunk össze a bezárás megakadályozásáért. Ma már közel százan va-
gyunk. Még több azok száma, akik egyetértenek velünk és nekünk szorítanak.

Dr. Bóka István, dr. Navracsics Tibor és Pál Béla országgyûlési képviselõk
álltak az ügy mellé, igyekeztek segítséget nyújtani. Levélben, a civil szervezet
nevében megkerestem Lamperth Mónika miniszter asszonyt és a nagyobb te-
lepülések polgármestereit is közös összefogást kérve. Sajnos a legnagyobb vá-
ros, Veszprém, valamint Balatonalmádi, Várpalota polgármesterei és a minisz-
ter asszony a hónapokkal ezelõtt elküldött levelemre válaszra sem méltattak.

Elkészült, döntésre vár az a kormányhatározat, amely az uszoda elõbb leírt
státuszát – a Balaton Általános Olimpiai Központ része, Nemzeti Sportköz-
pontok fenntartásában, központi költségvetés finanszírozásában – megszün-
teti. Megoldás több lehetséges. Elsõ az én javaslatom, miszerint a környezõ
települések hozzanak létre társulást az uszoda mûködtetésére, s azt a közpon-
ti költségvetés normatívával támogassa. Az illetékesek vizsgálják meg, te-
remtsék meg ennek jogszabályi feltételeit, már 2007. január 1-tõl. A minisz-
tériumnak tetszik a javaslat, további átgondolást ígért az államtitkár. A máso-
dik a magánosítás. A Napló augusztusban bíztató tárgyalásról írt, azzal az al-
címmel, hogy egyenlõre szó sincs a bezárásról és befektetõkkel tárgyal az ál-
lam. Az augusztus 24-i számban pedig nyilatkozik Balatonfûzfõ polgármes-
tere, miszerint egészen biztos, hogy nem zár be az uszoda.

Összességében a helyzetet nem érzem megnyugtatónak. Ha valóban szó
sincs a bezárásról, mi szükség volt az ügy felkavarására. Honnan sikerült ilyen
sebbel-lobbal elõteremteni a több mint százmilliós hiány fedezetét, amelyet
az állam tovább már nem hajlandó finanszírozni. Ha privatizálás-elõkészítés
folyik, azt kell mondani. Kik akarnak privatizálni? Bevonták a tárgyalásokba
helyi vállalkozókat. Információm van arról, hogy van helybõl is érdeklõdés.    

A dolog pikantériája, hogy úgynevezett PPP program keretében a megyében
Várpalota és Sümeg városokban terveznek a közeljövõben tanuszodát építeni.
Köztudott, hogy Veszprém város az ország egyetlen megyeszékhelye, ahol
nincs uszoda. A Március 15. utcai kismedence nem sorolható ebbe a kategóri-
ába. Kézenfekvõ megoldás lenne a meglévõ, sokak által az egészség megóvás
érdekében is kedvelt Balaton Uszoda megtartása, kihasználásának javítása.  

Némedi Lajos, (Balaton Uszoda Baráti Kör Egyesület)

Misztériumjáték Káptalanfüreden

Az Ádám-játék
Beszélgetés Kiss Györggyel, az elõadás

megálmodójával és rendezõjével
Nagyon szerencsés helyzetben van az almádi római katolikus közösség, mert

tagjai egyáltalán nem mondhatóak passzívnak. Értik és tudják, hogy õk együtt
az egyház. Tudják, hogy az egyház nem  vállalat, amiben a papok és a püspö-
kök a fõnökök, a többiek pedig a beosztottak, hanem mindnyájan egyenrangú-
ak, és mindenkinek a maga helyén van küldetése, feladata. Ezt a feladatot bi-
zony nagyon sokan igen komolyan veszik, hiszen számos pozitív kezdeménye-
zés indul, és vált valósággá a katolikus közösség tagjainak lelkes munkája nyo-
mán. Talán a legutóbbi ilyen vállalkozás az augusztusban elõadott Ádám-já-
ték, mely kora-középkori misztériumdráma. A misztériumdrámák a templomi
szertartások azon részébõl fejlõdtek ki, melyek szemléletessé próbálták tenni
az Evangélium vagy valamely ószövetségi történet egy-egy részletét, és ezért
a papok, szerzetesek a mise alatt egy-egy eseményt párbeszédes formában ad-
tak elõ. Természetesen, ha ez nem latinul, hanem az adott nép anyanyelvén
folyt, akkor a hívek számára jól érthetõ, élvezhetõ volt, így egyesek kedvet kap-
tak hasonló jelenetek elõadásához. Így született meg néhány lelkes és tehetsé-
ges ember irányításával a középkori dráma, akik összefogva a városi polgá-
rokat, vásári mulattatókat, vándordiákokat, céhek mestereit egyre szórakoz-
tatóbb elõadásokat rendezetek. Így elõbb-utóbb az elõadások kikerültek a
templomból a templom elé, és egyre több profán elemmel gazdagodtak. Vala-
mi hasonló történt városunkban is, ahol Kiss György vezetésével, rendezésé-
ben a közösség vállalkozó szellemû bátor és tehetséges tagjai elõadtak egy a
mai emberhez szóló misztériumjátékot: az Ádám-játékot.

- Hogyan merült fel az elõadás ötlete?
- Már több éve dédelgettem magamban azt a tervet, hogy elõ kellene adni

az Ádám-játékot. Hiszen ez a darab, bár a XII. század elejérõl származik, a ma
emberének is szól. A bûnbeesés ma is probléma, fogalmazhatunk úgy is, hogy
nap mint nap a Paradicsom eljátszásával szembesülünk.

Régóta nézegetem a káptalanfüredi Angyalos Boldogasszony-kápolna elõt-
ti kültéri misézõhelyet, hogy milyen kiváló lenne színpadi elõadások megren-
dezéséhez. Ide azonban csak egyházi kötõdésû darab hozható, így kapcsoló-
dott össze bennem a két ötlet, és ezért kezdtem el dolgozni az Ádám-játék elõ-
készítésén. Ugyanakkor célom volt az is, hogy az elõadás megrendezésével
Káptalanfüred - mely egy kicsit periférikus terület itt Almádiban - bekapcso-
lódjon a város kulturális vérkeringésébe, életébe.

Egyébként is meggyõzõdésem, hogy Káptalanfüred kiváló helyszín szabad-
téri elõadásokhoz. Például egészen különleges helyszín lehetne a Csillag tér,
ahol a bejövõ sugárutak valamelyikében lehetne a színpad, míg maga a tér pe-
dig nézõtérként funkcionálhatna. Egészen különleges hatású elõadásokat le-
hetne itt megrendezni.

- Érthetjük úgy, hogy ez már a jövõ nyári terv?
- Kicsit óvatosabban fogalmaznék. A mostani elõadás a káptalanfüredi ká-

polna búcsújához kapcsolódott. Összesen kétszer adtuk elõ az Ádám-játékot,
mind a kétszer teltház elõtt. Számításaim szerint körülbelül 400-an nézhették
meg. Ez, azt gondolom, nem rossz, és ami még örömtelibb, hogy a közönség
kielégítetlen maradt, sokan jelezték, hogy szeretnék látni a drámát. Ezért elsõ
tervként a darab újbóli elõadását említeném, melyre novemberben kerül sor a
Szent Imre-templom búcsújához kapcsolódóan. Természetesen a szabadtéri
elõadás már nem lehetséges november elején, ezért a Pannónia Kulturális
Központ jöhet szóba helyszínként.

A jövõben pedig valóban nagyszerû lenne, ha sikerülne akár egyhetesre is
kihúzni a káptalanfüredi, Angyalos Boldogasszony napi búcsút, és a csillag
téri színpadon és a kápolna színpadán egészen színvonalas elõadásokat, eset-
leg vendégelõadásokat is nyújtani az almádi publikumnak. Természetesen ez
szponzorok nélkül nem fog sikerülni.

- A mostani elõadást hogyan sikerült finanszírozni?
- Az önkormányzat oktatási bizottságánál nyert pályázat és a lelkes közön-

ség által vásárolt támogatójegyek az idén éppen fedezték a költségeket. Ehhez
azonban hozzáteszem, hogy nagyon sok önkéntes munka van az elõadás mö-
gött. A színpad felállításában Öhlmann Péter adott óriási segítséget. A ruhák
elkészítését egyik fõszereplõnk, Horváth Eszter édesanyja vállalta, aki igen
értõn és fogékonyan valósította meg a terveket. A szöveg átalakítása, tömörí-
tése, a rendezés, a látványterv, a szervezés és az Ördög megjelenítése az én
feladatom volt. (Mint tudjuk, az ördög a részletekben van.) Külön dicséret és
köszönet jár a bátor színészeknek, akik amatõrként vállalták a fellépést. Így
Mikola Józsefnek, aki az Istenképmást játszotta, és Visy Istvánnak. Nagy se-
gítségünkre voltak a Radnóti Diákszínpad tagjai, akikkel évek óta dolgozom
már. Kiemelném a két fõszereplõ teljesítményét: Szabó Zoltánét (Ádám) és
Horváth Eszterét (Éva). Úgy remélem, hogy jövõre az Akárki címû moralitás-
ban még több tehetséges almádit láthatunk majd.

- Volt-e hatása, visszhangja az elõadásnak?
- Azt hiszem, az elõadás célja a figyelemfelkeltés, mozgósítás és elgondol-

kodtatás volt. Ezt a célt elértük. Emellett felmérhettük, hogy van igénye az al-
mádiaknak a kulturális eseményekre, sõt ezt az elõadást is sokan szeretnék
még látni. Ez biztató és jó alap a jövõhöz, melynek elsõ lépése a november 5-
e környékén megrendezendõ újabb elõadása az Ádám-játéknak.

Szabó Kalliopé
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Süssünk-fõzzünk!
- Öhlmann Ági rovata -

Fû, fa -  orvosság

Egészségmozaik

A tojás világnapja

Humorzsák
- Viccek az ötvenes évekbõl -

Társaságban valaki „rosszul” szól, mert elbeszélését ezzel fe-

jezi be:

- Hála Istennek!

Egy „vonalas” vendég azonnal helyre is utasítja:

- Talán inkább hála Sztalinnak!

- És ha egyszer majd Sztalin meghal?

- Akkor joggal mondhatja: hál’isten!

***

Idõs paraszt bácsi keresi fel a belügyminisztériumot, ahol beje-

lenti, hogy szeretne névváltoztatásért folyamodni.

- Tessék mondani a nevét!

- Tulok Mátyásnak hívnak.

- Hát ez csakugyan nem tartozik a legszebb nevek közé. És

mire szeretné változtatni?

- Tulok Sándorra.

***

Rákosi klinikai látogatását az idegosztályon fejezi be, ahol az

összeterelt betegek elõtt beszédet rögtönöz. Lelkes taps köszöni

meg a fáradságát, néhány ember azonban mozdulatlanul áll. Rá-

kosi kíséretébõl visszamaradnak az ÁVH-sok, faggatni kezdenék

a szabotõröket, amikor egyikük megszólal:

- Kérem, mi nem bolondok, hanem ápolók vagyunk.

***

A cigányzenekar tagjait berendelik a pártbizottságra, hogy a

mûködési engedély kiadása elõtt az ideológiai felkészültségrõl

tájékozódjanak. Cseles módon Jézus képét függesztik ki közép-

re, kétoldalt Lenint és Sztalint. Elsõnek a prímás lép be. A párt-

titkár rámutat a három képre:

- Nevezze meg, kiket ábrázol?!

- Csak a középsõt ismerem: Jézust, a másik kettõrõl nem tu-

dom, kicsoda.

- Hát egy kicsit még várunk azzal az engedéllyel. Hátha a kö-

vetkezõ helyesebben válaszol. Küldje be a társát!

A prímás kint halkan kioktatja a társát:

- Nehogy neked is eszedbe jusson Jézus nevét kiejteni!

Bent a kérdés ugyanaz, a válasz a következõ:

- Hát a középsõt nem ismerem, de kétoldalt biztosan az lesz a

két lator.

***

- Mi volt Sztalin eredeti betyárneve, amikor postát rabolt?

- Erdey-gruz.

***

- És ön, Brezsnyev úr, mit gyûjt? – kérdezi az amerikai elnök

Brezsnyevtõl.

- Én? Vicceket.

- Na és sok van már?

- Ó, már vagy két lágerrel…

***

- Te is ötvenhatos vagy?

- Nem, de már intézik…

***

Kohn kéri Grünt, mondja már egy szóval, milyen a szocializ-

mus! Mire Grün:

- Jó.

- Két szóval?

- Nem jó.

***

- Van szõlõtök?

- Nincs.

- Hát hordótok?

- Az sincs.

- Akkor nektek sem kell Kádár. 

Padlizsánkrém (erdélyi módra)
Alapanyaga a sült padlizsán. A megmosott padlizsánt félbe-
vágjuk, pogácsaszerûen bekockázzuk, erõsen besózzuk
(hogy kesernyés levük elfolyjon), szûrõtálba állítjuk. 1 óra
múlva bõ vízzel leöblítjük, kinyomkodjuk belõlük a vizet,
vágott felükkel tepsibe fektetjük, és a sütõben 20-25 perc
alatt puhára sütjük. Kiemeljük a padlizsánhúst a héjából,
hagyjuk kihûlni, és kisebb adagokban mélyhûtjük. Fogyasz-
tás elõtt szobahõmérsékleten hagyjuk felengedni, majd pép-
pé turmixoljuk, és tetszés szerint hagymával, fokhagymával,
petrezselyemmel, citromléval és olajjal vagy majonézzel la-
zítva, sûrû krémmé keverjük.

Alma
Napi egy alma az orvost távol tartja, szól a mondás, és ez minden idõben megállja a helyét. Már a

távoli múltban is a gyógynövények közé sorolták, egészen különleges tisztelet övezte, mint a gyógyászat
egyik hajtóerejét.

A gyümölcsök királynõjének tartott alma az egészség jelképe, ezért 
lehetõségeinkhez képest fogyasszuk a természet bõséges kínálatát. A gyümölcsök közül legtöbb fel-

használási módja éppen az almának van. Egyaránt fogyaszthatjuk nyersen, sütve, süteményben vagy
önmagában, pürésítve, lekvárnak, befõttnek vagy levesnek megfõzve.

Az õsi egyiptomiak, görögök és rómaiak tisztelték és szerették az almát, több tucatnyi változatát
nemesítették ki. India ajurvédikus orvosai voltak az elsõk, akik hasmenés gyógyítására írták fel
betegeiknek. Kínai orvosok századokon keresztül használták a fa kérgét cukorbetegség gyógyítására. A
német rendfõnöknõ és herbalista, bingeni Hildegard is nyers almát ajánlott az egészséges embereknek,
és fõtt almát minden betegségre elsõ kezelésként. Gyógyító hatását a középkorban is értékelték, azóta is
alkalmazzuk vérszegénység, kimerültség, hörghurut, hasmenés, betegségbõl való lábadozáskor, reuma
és köves megbetegedések esetén, tisztítókúrák és böjt alkalmával. Megakadályozza a vércukorszint erõs
ingadozását, ezért fogyókúrázók és cukorbetegek étrendjében is fontos szerepet tölt be. A gyökér kérge
florizin keserû glikozidát tartalmaz, mely a malária parazitákat elpusztítja, ezért a kinin pótszere volt.

A-, B1-, B2-, B6-, PP-, C-, E- vitamint, béta-karotint, ásványi anyagokat és nyomelemeket, gyümölc-
scukrot, szerves savakat, pektint és cserzõanyagot tartalmaz.

A modern tudomány is felfedezte, hogy az almának rendkívüli gyógyító értéke van, 
hála a gyümölcs húsának, ami gazdag pektinben (az érés során feloldódó rostok anyaga). A nyers,

finoman reszelt alma a különbözõ eredetû hasmenéseknek, a vérhasnak és a paratífusznak gyakorlatban
bevált gyógyszere. Nyersen fogyasztva segíti az emésztést, vitamin-, foszfor- és almasav-tartalmánál
fogva az agyra jótékonyan hat, a vese és a máj mûködését is szabályozza. A tapasztalat azt igazolja, hogy
ott, ahol sok almát esznek, köszvényes beteg nemigen fordul elõ. A-, C-, E- vitaminja és a béta-karotin
antioxidáns hatásúak.

Az almalé frissen üdítõ és kiválasztást fokozó ital, láz, gyulladás, rekedtség, álmatlanság, köszvény és
emésztés körüli zavar esetén is ajánlott. Megjegyezzük, hogy fõleg kismamáknak és kicsiny gyermekeknek
almalé fogyasztása mellett kerülni kell a pácolt, az erõsen fûszerezett ételeket és a füstölt húsokat. Fontos
azt is tudni róla, hogy az almával szemben szinte soha nem alakul ki allergiás reakció. Csersavtartalma
miatt hámozáskor rövid idõ alatt megbarnul, ezt azonban néhány csepp citromlével megelõzhetjük. 

Birs
A birsalma ezekben a hetekben érik. A többi almaféléhez hasonlóan megfelelõ hõmérsékleten (0-5

Celsius-fokon) hónapokig eláll. Köztudott, hogy legyen bármennyire is érett a gyümölcs, nyersen
élvezhetetlenül fanyar és kemény.

Fõzés után rózsaszínû gyümölcshúsával likõröket, lekvárokat, húsételeket ízesítenek. Közkedvelt a
belõle készült sajt és kompót. Termésének fõzete vagy szirupja torokgyulladás, hasmenés, a gyomor
nyálkahártyái gyulladásának gyógyítására alkalmas. C-vitamint és P-vitamint tartalmaz. A P-vitamin
(citrintartalom) esetenként megelõzi, vagy elõsegíti a skorbut, illetve vérzékenység gyógyulását. Magas
még ásványisó-tartalma, és almasavat, csersavat is tartalmaz. A népi gyógyászat hûsítõnek, lágyítónak,
nyugtatónak ismeri: szemre, bõrre, égési sebre, fagyásra. 

Ny. J.

Az 1980-as években a fejlett országokban a szív-érrendszeri betegség vezette a halálozási statiszti-
kát. A kialakulásában elõsegítõ tényezõként szerepel a magas koleszterin-szint is, számos más tényezõ
mellett. A tojást koleszterinszint-növelõ ételként ”bélyegezték” meg, így jelentõsen csökkent a fogyasz-
tása. Ennek ellensúlyozása miatt nyilvánította1999-ben a Nemzetközi Tojásszövetség október második
péntekjét a Tojás Világnapjává. 

Az 1990-es évekre Európa és Amerika is rehabilitálta a tojást, sõt, azóta hirdetik annak táplálkozás-
és egészségtani elõnyeit. Mégis keveset tudunk a tojás táplálkozásban elfoglalt helyérõl.

A koleszterin az emberi szervezet számára nélkülözhetetlen, létfontosságú anyag, a sejtek membrán-
jának fontos építõköve, elõanyaga számos nõi és férfihormonnak. A szervezet saját maga is elõállítja a
szükséges mennyiség körülbelül 2/3 részét, azonban a fennmaradó 1/3 részét táplálkozással visszük be.
A koleszterin nemcsak a tojás sárgájában található, hanem számos egyéb állati eredetû termékben is je-
lentõs mennyiségben fordul elõ: 1 db tojássárgájában kb. 190 mg koleszterin, 100 gramm sertésmájban
430 mg, 100 gramm trappista sajtban pedig100 mg.

A tojás, mint az élet forrása sok értékes anyagot tartalmaz: lecitint, A-, B1-, B2-, D-, E-vitaminokat,
valamint  teljes értékû fehérjeforrás! Egyes szakemberek szerint az anyatej után a tojás a legteljesebb,
mással nehezen pótolható fehérje. Tartalmaz minden aminosavat, amelyre a szervezetnek a felépítõ és
a helyreállító folyamataihoz szüksége van. Ásványi anyagokban és nyomelemekben is gazdag. Folsavat
is tartalmaz, melyrõl kiderült, hogy fontos szerepe lehet a szívinfarktus kockázatának csökkentésében.
Egy tojás kb. 5 g zsírt tartalmaz, azt is az egészséges, telítetlen zsírsav formájában. 

A szív- és érrendszeri betegségekben elhunytak számát sok országban sikerült visszaszorítani, ha-
zánkban ez nem járt sikerrel. A régebbi kor táplálkozása (szalonna, tojás, hagyma) és életvitele (sok fi-
zikai munka, gyalogolás) ma már a múlté. Ma jóval kevesebbet mozgunk, ugyanakkor táplálkozásun-
kon kevésbé szeretnénk változtatni, sok állati eredetû zsírt fogyasztunk továbbra is. Ez pedig, sajnos,
számos betegség kialakulásának elõsegítõ tényezõje.

A mértékletesség minden emberre vonatkozik, az egészségesekre is. Tehát fogyasszunk tojást, de
mértékkel! Akinek diétája bizonyos korlátokat szab, azt érdemes betartani, hiszen a diéta a gyógyítás
egyik fontos pillére. Veszélyes, ha olyan egyén fogyaszt magas koleszterin-tartalmú ételt, akinek a vér-
koleszterin szintje örökletesen is magas. 

Azonban egy biztos, hogy megdõlt az a tudományos nézet, mely szerint a tojás az oka a magas ko-
leszterinszintnek. Ennek kialakulásához inkább az állati eredetû zsírok túlzott fogyasztása, a mozgás-
szegény életmód és a fokozott stresszes állapot járul hozzá.

Kállai Tünde, vezetõ védõnõ
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Események a Káptalanfüredi Fürdõegyesület
életébõl

Nótás szalonnasütés
Tavaly július 16-án fürdõegyesü-

letünk vidám nyári, szalonnasütés-

sel egybekötött nótás tábortüzet tar-

tott a Köcsi-tónál, ami nagyon jól si-

került. Olyan jól, hogy ott azonnal

elhatároztuk, ezt az idén nyáron

megismételjük. Megpróbálom elõ-

adni, hogy ez mit is jelent. Eszünk,
iszunk amit hozunk, / Másokat is kí-
nálgatunk. / Tüzet a természet adja,
/ Jól sül rajta a szalonna. / Falato-

zunk, beszélgetünk, / Aztán a tûz köré ülünk. / Elindul a vidám nóta, / Amíg az
idõnkbõl futja. / Bíz itt mi nem szomorkodunk, / Jövõre is találkozunk.

Az idén ezt július 29-re sikerült összehozni, és erre az egyesületi tagokon kívül

minden érdeklõdõt szeretettel vártunk. A polgármester urat is meghívtuk, meg még

másokat is, de sajnos nem tudtak eljönni. Õ azonban bokros teendõi mellett szakí-

tott idõt, és eljött közénk, ha rövid idõre is, hogy megismerje mi is ez a fürdõegye-

sület által szervezett köcsi-tói baráti összejövetel. A kezdõ daloknál még jelen volt,

miszerint Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt és Az almádi dombtetõn integet
a szeretõm.

Nem is ártott ennyi káptalani betyár között egy Pandur, aki szemmel tartotta

ténykedésünket.  Nem sokáig, mert a természet nemcsak tüzet, de vizet is adott egy

jó zápor formájában. Mindenki menekült, amerre tudott, néhányan haza, többen a

tölgyfák alá. Szerencsénkre amilyen gyorsan jött, úgy el is távozott, így a hangu-

lat még emelkedett. A közelben lakók száraz fát, és az ázottaknak száraz ruhát hoz-

tak, aztán megindult a sütögetés, koccintás, beszélgetés. Többek között még né-

met vendégeink is voltak, és igen jól érezték magukat. A nóta megint körbe járt,

és mindenkire rátalált. Nagyon jól éreztük magunkat, és ebbõl hagyományt igyek-

szünk teremteni, tehát jövõre ismét találkozunk, és szeretettel várjuk a természe-

tet és nótát kedvelõ vendégeinket is.
Földes Jenõ

Három óra napsütés
az õszi nyárban

Augusztus második hete az elõre-

jelzésekkel ellentétben nem emlé-

keztetett a júliusi forró napokra. A

Káptalanfüredi Fürdõegyesület ja-

nuárban kitûzött dátuma, miszerint

augusztus 12-én a kápolna kertjében

tartjuk a már hagyományossá vált

zenés irodalmi délutánunkat, más

idõ és helyszín hiányában veszély-

ben látszott forogni. A szereplõk, se-

gítõk és a házigazdák azonban min-

denben úgy készültek, mintha az est megtartása cseppet sem lenne kétséges. A ren-

díthetetlen igyekezet egyéb nehézségek ellenére is meghozta gyümölcsét, az elõ-

adás és az azt követõ kötetlen beszélgetés idejére elállt az esõ, nem fújt a szél, s

megfelelõ öltözék alkalmazásával élvezhetõ volt az este.

Az idén Sík Sándor katolikus papköltõ természetversei, a hangulatteremtõ veszp-

rémi fuvolatrió és a budapesti Sík Sándor kamarakórus darabjai alkották a mûsort.

Bár Sík Sándor piarista szerzetesként mély Isten-hitétõl vezérelve alapvetõen egy bi-

zonyos szögbõl látta a világot, mérhetetlen bölcsessége és kapcsolatteremtõ képes-

sége minden korosztály és minden világnézetû ember számára tudott bíztatót és meg-

fontolandót mondani. A természet idõbeli és térbeli periodikus változása, az újraé-

ledõ élet, a szeretet, a másik emberben az értékek felfedezése és az öregkor értelmé-

nek  megtalálása az egyre gyengülõ fizikai és szellemi állapot mellett minden embe-

ri élet alapvetõ kérdései közé tartozik. Ezeket az érzéseket gondolatokban és dalla-

mokban újra és újra átélni mindenki számára élmény volt, még akkor is, ha ezúttal

nem hivatásos mûvészek, hanem iskolai tanulók és a kórus tagjai voltak az elõadók. 

Bár a fürdõegyesület megalakulásakor az alapítók nem gondolták, hogy az ilyen

estek szervezése részét fogja képezni az egyesület tevékenységének, a most már 8.

alkalom a rendezvények szervezésére alkalmas egyetlen káptalani helyszínen azt

bizonyítja, hogy az összetartozás és Balatonalmádi–Káptalanfüred szeretetének él-

ményét a fürdõzésen kívül a „Gondolatok és dallamok a káptalani fák alatt” csak

erõsítik és mélyítik. Kacskovics Fruzsina
(A fényképfelvételeket Kovács Piroska készítette.) 

XI. Pannónia Kupa Sakkverseny
11.-szer rendezte meg a Vörösberény Szabadidõ Egyesület a Pannónia Kupa

Nemzetközi Nyílt Sakkversenyt. A versenyt augusztus 2-6-ig, a Pannónia nagyter-
mében tartották, ahol 5 ország 98 játékosa ült asztalhoz, két csoportban. A csoport
70 résztvevõje közül az elsõ két helyet nemzetközi mester szerezte meg, a papír-
formának megfelelõen. A nõi nemzetközi mester a 4., míg a nõi nagymester csak
5. helyen végzett. A B csoportban 28 játékos vett részt. Az élen egy 12 éves fiú
végzett, nagy meglepetésre, a KBSE versenyzõje elõtt.

A versenyt megtisztelte jelenlétével Portisch Lajos olimpiai bajnok, a Nemzet
Sportolója, aki 32 táblán szimultánt adott. A nagymestert egy sakkozónak sikerült
megverni, s 7 parti döntetlennel végzõdött, köztük volt egy KBSE versenyzõ is.
Az eredményhirdetés után tartott, 5-5 perces villám sakkversenyen, erõsebb volt a
mezõny, mint a fõversenyen, mivel itt több címviselõ indult el.

Végeredmények:
A csoport: 1. Jr. Galyas Miklós 6 pont, 2. Hardicsay Péter 5,5 p, 3. Jónás Zsolt

5 p, 4. Horváth Júlia 5 p, 5. Dr. Medvegy Nóra 5 p, 6. Szakolczai Péter 5 p
B csoport: 1. Juhász Kristóf 6,5 p, 2. Juhász Nagy Sándor 5,5 p, 3. Genda Károly 5 p
A villámverseny eredménye: 1. Galyas Miklós 7,5 p, 2. Fáncsy Imre 6,5 p, 3.

Hardicsay Péter 6,5 p, 4. Medvegy Zoltán 6,5 p, 5. Glatt Gábor 6 p, 6. dr. Medvegy
Nóra 6 p.

Fáncsy Imre versenyszervezõ

Természetjárók a Tiszán és a Hernádon
Vízivándorlások  - A Bauxitkutató Természetjáró SE nyári kalandjai

Csapatunk az idei vízivándorját a Felsõ-Tiszán, Tiszabecs és Dombrád között
kezdte, itt birkóztunk meg a folyóval, az egyre melegebb, selymesebb vízzel (max.
24 fokos volt az utolsó nap!), s a nyugtalan éjszakákkal. Sajnos mind inkább terjed
a vízparti tivornya-túrák szokása, már olyanokkal is találkoztunk, akik a második nap
„elhagyják” kenujukat, de a csoportot nem, s kisbusszal jöttek utánunk. Nappal alud-
tak, éjjel ittak és ordítoztak... Egy hét elteltével némi izomlázzal és tartós kialvatlan-
sággal fejeztük be a 152 km-es kenuzást. A mi csapatunkban a legfiatalabb 12, a leg-
idõsebb 70 éves volt. De hát ez csak bemelegítés volt a hernádi vadvízi-túrára...

Némi félelemmel csatlakoztunk egy budapesti csapathoz, ám bebizonyosodott, hogy
lehet szolidan is túrázni, bár a korfa tetején most is mi ücsörögtünk. A Hernád teljes
magyar szakaszán eveztünk, meg egy kicsit a Sajón, hogy meglegyen a 100 km. Mind-
ezt augusztus legelején, amikor erõsen lehûlt a levegõ, viharok, zivatarok s mindenna-
pos esõk zavarták a kedélyeket. Senki nem hiszi el, de mi nem áztunk el egyszer sem,
2-6. között. A megoldást a vizsolyi plébánia nyújtotta, ahol az elsõ három éjjel alud-
tunk. Utána mi is a parti nomadizálást választottuk. Kútvíz, élelmiszer a falvakban, bõ-
séges hideg-meleg folyóvíz a Hernád mederben volt, egy darabig. Utolsó nap helyen-
ként már csak gyalogoltunk, mert a sekély vízben gyakran futottunk kavics- és iszap-
zátonyra. Bõcsig nagyszerûen lehetett evezni, nem kis feladata volt a kormányosok-
nak, mivel sok-sok technikai nehézséget okozott a folyómeder morfológiája. Mi sze-
rencsésen végiglapátoltunk, sok élménnyel, tanulsággal gyarapodtunk.

A jövõben a komfortnélküli, nomád vízi-túrát ajánlom annak, aki a vízparti csen-
det, a madarakat, a nyugalmat, a nagyjából zavartalan természetet, a konfliktus nél-
küli vízi-vándorlást kedveli.

A Sajó-torkolat elõtt, a Hernádon három jégmadárral találkoztunk, a repülõ türkiz-
köves ékszerekhez hasonló, felejthetetlen látványt kaptuk búcsúajándékba. Az egész
úton mindenhol elõbukkantak a vízimadarak, legtöbbször gémek, ritkábban kiskócsag
és bakcsó is akadt. A Tiszán sokkal kevesebb a madár, csak Gergelyiugornya után ta-
lálkoztunk gémekkel, természetesen akkor, ha a vízen szinte mozdulatlanul közelítet-
tük meg fészkelõ, illetve gázló-helyüket. Az élõvilág csodái mellett – ne felejtsük el –
élvezhettük a Hernád hazánkban egyedülálló természetességét, emberi létesítmény ál-
tal alig akadályozott mederváltozásait, számtalan kanyarját, zátonyait, szinte állandó
mozgásban lévõ magas-partjának formakincsét. 

Knauerné Gellai M. Csilla 

Polgárõr hírek
Augusztusban rendszeres járõrözés mellett biztosítottuk a sportpályán meg-

rendezett „Lakodalmas” zenei összejövetelt. Augusztus 11-tõl 20-ig minden
éjjel 2 polgárõr adott szolgálatot a Balatonalmádi Borfesztiválon, hogy meg-
akadályozzuk a randalírozást, rongálást és esetleges behatolást. Sikerült!

A szép nyári napokon jártuk a strandokat és találkoztunk egy felelõtlen tár-
sasággal: 5 vagy 6 pléd lent a földön, sporttáskák és az egyik mellett egy ko-
moly értékû Panasonic videó, Nikon fényképezõgép és mobiltelefon. Figyel-
meztetõ szórólap elhelyezése után vártunk. A visszaérkezõ hölgy arcának já-
tékát nem lehetett leírni. Kérjük Önöket, vigyázzanak értékeikre, ne legyenek
felelõtlenek, ne ajánlják fel értékeiket a strandon sem és lakásaikban sem.

Níva gépkocsink visszaadta a testét a rendõrségnek, használhatatlanná, élet-
veszélyessé vált. Kérjük Almádi polgárait, anyagi lehetõségeikhez mérten se-
gítsenek a rendõrségtõl várhatóan átadásra kerülõ használt gépjármû felújítá-
sában. Számlavezetõnk a Forrás Takarékszövetkezet, számlaszámunk:
729000371–10500886. Támogatásukat elõre is köszönjük.

Kérjük Önöket, hogy a közbiztonságot, bûnmegelõzést odafigyelésükkel, a
házak nyílászáróinak és gépjármûveinek lezárásával segítsék elõ. Figyeljenek
szomszédaikra is, és ha gyanús dolgot észlelnek, hívják az ingyenes 107-s te-
lefonszámot. Segítségüket köszönjük, és kívánunk az itt lakóknak és vendé-
geknek jó biztonságot. Hansági Endre
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Mûvészetbarátok

Egyesülete – 

balatonalmádi csoport

Októberi mûsor
Október 19-én, csütörtökön lesz a következõ nyilvános programunk a Pannónia Kulturális
Központ és Könyvtár 1-2. sz. szobájában 17 órai kezdéssel. Vendégünk Czuczor Sándor
igazgató. Vetített képekkel kísért elõadásának címe: Wales, a bárdok földje.
A rendkívül érdekesnek ígérkezõ elõadásra várjuk tagjainkat, a nyugdíjas pedagó-
gusokat, valamint örülnénk minden érdeklõdõ felnõttnek és diáknak!
A megjelentek között ajándékot sorsolunk ki! 
Egyben kérem azok jelentkezését, akik a november 23-i összejövetelünkön szívesen
mondanának el verseikbõl, prózáikból részleteket, illetve elõadnának zeneszámokat.

Láng Miklós

A Családsegítõ hírei

Tud róla, hogy…
A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központban pszichológiai tanács-

adásunk a nyári szünet után ismét a rendelkezésükre áll. Idõpont egyeztetés szük-
séges, személyesen (Ady E. u. 2.) vagy telefonon (430-274). Ha úgy érzi, problé-
mája van, ne habozzon, keressünk együtt megoldást gondjaira!

„Kezem nyomán…” A nagy sikerre való tekintettel, immár hagyományossá vált
kiállításunkat ebben az évben is szeretnénk megrendezni. Bízva abban, hogy a he-
lyi alkotók új mûvekkel tudnak bennünket megörvendeztetni, 2006. október 25-ig
várjuk a kiállítani vágyók jelentkezését. Megfelelõ számú jelentkezõ esetén szán-
dékozunk csak a kiállítást megrendezni, mivel az eddigi magas színvonalat szeret-
nénk megõrizni, és mindig új alkotásokat és alkotókat bemutatni.  Tisztelettel és
szeretettel várjuk a régi és új kiállítókat! Jelentkezni lehet a Balatonalmádi Szoci-
ális Alapszolgáltatási Központban (Ady E. u. 2., vagy 430-274) Melnecsukné Vati
Judit és Szászné Johanidesz Ibolyánál.

A 2006-2007-es tanévben ismételten ingyenesen igénybe vehetõ szolgáltatás a
tanköteles korú tanulók számára a kialakított felzárkóztató-hiánypótló progra-
munk. Elsõsorban olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik erõfeszítéseik ellenére
képességeikhez mérten alulteljesítenek, a többi tanulóval való együtt haladásuk
nagy nehézséget jelent. Figyelem! A foglalkozások nem helyettesítik a sajátos ne-
velési igényû tanulók számára elsõdlegesen fontos logopédiai fejlesztést.  Minden
felmerülõ kérdésükkel bizalommal forduljanak Sajtos Ildikó intézményvezetõhöz
a 430-274-es számon.  

A „Hozd magad formába” életmód klub októbertõl ismét várja régi és új tagja-
it, a magukat legjobb testi, lelki formába hozni kívánó érdeklõdõket, mert „Együtt
könnyebb…!”. Figyelje, keresse plakátjainkat, szórólapjainkat. Érdeklõdni lehet
az Alapszolgáltatási Központban, (Ady E. u. 2.) és telefonon, a 430-274-es szá-
mon Melnecsukné Vati Juditnál, és Szászné Johanidesz Ibolyánál.

A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ gyermekjóléti csoportja
által szervezett „Vidám Vakáció” tábor a Veszprém Megyei Önkormányzat, a
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Irányított Betegellátási Modell, az If-
júsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium, a Sugárút Becker
és Fiai Bt. valamint a Kéznyújtás. Érted Közhasznú Alapítvány. támogatásával va-
lósulhatott meg! Támogatásukat ezúton is köszönjük!

Hazaértünk…
A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ táborával hat napot töltöt-

tünk 2006. augusztus 14-19-ig Kõszegen 31 alsó tagozatos, hátrányos helyzetû csa-
ládban nevelkedõ gyermekkel. Ebben az évben segítségünkre volt egy végzõs szoci-
ális munkás fõiskolai hallgató, akinek élményeit, beszámolóját olvassák szeretettel:

Nagy izgalommal készültem, amikor útnak indultunk kis csapatunkkal Kõszeg
felé. A gyermekjóléti szolgálat munkatársainak sikerült számunkra a legszebb tu-
ristaházat kiválasztania a hegytetõn. A kilátás a Szabó-hegy tetejétõl, mondanom
sem kell, gyönyörû volt. Unatkozni nem volt idõnk. Elgyalogoltunk a Hét Forrás-
hoz, Cákra, Velembe, a Chernel Kertbe, és éjszaka is útnak indultunk egy bátor-
ságpróbára a sötét erdõben. Közelebbrõl is megnéztük Kõszeg varázslatos belvá-
rosát. A legnagyobb hatást a gyermekekre Kámán István tette, aki a belvárostól
nem messze vezeti madárkórházát. Nagyon sok, a biztos haláltól megmentett ál-
latkáját néztük meg. Pista bácsi még a „garázsmúzeumát” is megmutatta, ahol min-
denféle érdekes régi tárgyat õriz az utókor számára. Közvetlenségével és szerete-
tével mindannyiunk szívébe belopta magát. Mindenkinek szívbõl ajánlom, láto-
gassák meg Kámán István Madárkórházát, nagy élményben lesz részük!

Utolsó elõtti napon ellátogattunk a Chernel Kertbe, ahol ugyancsak sérült, beteg
madarakat láthattunk, itt találkoztunk Misivel, a mókussal, õt mindenki megsimo-
gathatta, miközben vidáman ugrándozott a vállainkon. Átutaztuk Kõszeg városát
kisvonattal, s többször kaptunk fagyit is. A gyermekek nagyon aranyosak és érdek-
lõdõek voltak, élvezték az összes programot. Gyorsan eltel ez az egy hét, a gyere-
kek biztosan várják már a következõ nyarat és a tábort! Nagyon szépen köszönjük
a támogatóknak, hogy létrejöhetett ez a tábor!  Köszönet illeti az intézményt és a
kísérõket is, hogy ilyen jó, élménydús egy hetet biztosítottak a gyerekeknek!

Patkás Zsuzsanna
fõiskolai hallgató 

Köszönetnyilvánítás

A Györgyi Dénes Iskoláért Alapítvány az adó 1 %-ból felajánlott 223.317 Ft-ot

tanulóink erdei iskolai támogatására, szemléltetõ eszközök vásárlására használta

fel. Az Almádi DSK az adó 1 %-ból felajánlott 15.595 Ft-ot sportszerek vásár-

lására és útiköltségre fordította. Tanulóink  nevében ezúton is köszönjük a fela-

jánlott támogatást!
Györgyi Dénes Iskoláért Alapítvány 

Almádi Diáksport Kör

Köszönetnyilvánítás
A Balatonalmádi Focisuli Alapítvány a 2005. évben az adó 1 %-ból felajánlott 124.489

Ft támogatást sportszerek (labdák, mezek) vásárlására és útiköltségre fordította.

A gyerekek nevében ezúton is köszönjük a felajánlott segítséget.

Balatonalmádi Focisuli Alapítvány

BALATONALMÁDI
PANNÓNIA KULTURÁLIS
KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

OKTÓBERI PROGRAMAJÁNLÓJA
Október 8–14., vasárnap–szombat - KÖNYVTÁRI HÉT, amelyen a múlt évekhez hason-
lóan ingyenes beiratkozással, ingyenes számítógép- és internet használati lehetõséggel
várjuk olvasóinkat. Ez a hét alkalmasnak ígérkezik a már késésben lévõ könyvek vis-
szahozására, hiszen elengedjük a késedelmi díjakat.
Október 8., vasárnap - KÖNYVES VASÁRNAP, avagy a NYITOTT KÖNYVTÁRAK
NAPJA - 14 órától 19 óráig a könyvtár teljes körû szolgáltatással várja olvasóit! A gyer-
mekkönyvtárban 14 órától Horváth „Bábos” Márta várja gyerekeket „Együgyû mesék”
címû bábjátékára. 15 órától a gyermekkönyvárba várjuk a Cimbora Klub tagjait és az
érdeklõdõket, hogy megbeszéljük az éves programot! Ezen foglalkozáson terményfig-
urákat lehet készíteni, aki tud, hozzon magával alapanyagot (gesztenyét, makkot,
dísztököt, leveleket, stb)! Az irodalom és versszeretõ felnõttekkel 16 órától Faludy
Györgyre emlékezünk: Turek Miklós színmûvész „Rímes világnézõ Faludy Györggyel
– Faludy György életérõl versein keresztül.” c. elõadása.
Október 9-13., hétfõ–péntek, 10-19 óra - A felsõ szinti elõtérben kiárusítjuk feleslegessé
vált könyveinket – amíg a készlet tart. 
Október 11. szerda 17 óra - Pannónia Olvasó Kör összejövetele. Téma: Popper Péter
és a vallás. A beszélgetést vezeti Szekérné Sike Valéria.  Helyszín: Pannónia gyer-
mekkönyvtár. 
Október 13., péntek, 17 óra - Régi Almádi képekben – Kovács Istvánnal. Helyszín:
Pannónia gyermekkönyvtár.
Október 14., szombat, 14-19 óra - A felsõ szint elõterében a gyerekeknek csere-bere
délutánt kínálunk: elhozhatják megunt könyveiket, folyóirataikat, játékaikat,
videokazettáikat, CD-iket, s kedvük szerint cserélhetik azokat.
Október 12., csütörtök, 18 óra - Berényi Esték – Trianon rejtélyei. Elõadó: Kocsis
István, író-kutató. Helyszín: Vörösberényi Kultúrház. Szervezõ: Vörösberényi Polgári
Olvasókör. Információ: Mester Ferenc – 20/99-16-213. 
Október 21., szombat, 9-19 óra között - Egészségnap a Sanki Egyesület és az Almádiért
Közalapítvány szervezésében. Helyszín: Pannónia elõcsarnoka, nagyterme és klubter-
mei. Az egészségnap keretében: Ismeretterjesztõ elõadássorozat az egyiptomi kultúráról
2. – Az egyiptomi gyógyítás és orvoslás – Borza Attila elõadásában.
(Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából szervezett bala-
tonalmádi rendezvények – lásd külön!)
Október 29., vasárnap – Tökfesztivál. Nõk a Balatonért Egyesület almádi csoportjával
közös rendezvény. Helyszín: Pannónia nagyterme. 
ÚJ KLUB INDUL A PANNÓNIÁBAN! Bridzs Klub – szerdán 17 órakor a Pannónia 7.
termében!  Klubvezetõ: Garai Péter. Tel.: 30/429-74-44.

EGYÜNK EGÉSZSÉGÜNKÉRT!
Édesanyák, Nagymamák, sütni-fõzni szeretõ Férfitársaink, Iskolásgyerekek!

FIGYELEM! „RAKOTTAS VERSENY”-T hirdetünk Balatonalmádi lakosai részére
az egészséges táplálkozás érdekében.

Rakottasnak nevezzük azt a tepsis egytálételt, mely zöldségekbõl, gyümölcsök-
bõl készül sütõben, tejföllel, sajttal, tojással gazdagítva. Lehet sós, de gyümölcs-
bõl lehet édes is. Feltételeink: hús, felvágott, füstölt kolbász, sonka nem lehet
benne, mert zöldségek és gyümölcsök népszerûsítésérõl van szó. Recept-leírást
hozzanak magukkal, névvel, lakcímmel!

A verseny helyszíne: PANNÓNIA KULTURÁLIS KÖZPONT. Idõpontja:
2006. november 4., szombat, 13 óra. Zsûrizés az érkezés sorrendjében. A részvé-
tel díjtalan! Értékes nyeremények! 

A Vörösberényi Horváth József Honismereti Egyesület
és a Német Törzsasztal - Deutscher Stammtisch, Balatonalmádi

Tf.: 432-167,  06-20-237-93-68

Olvasói levél
Szívesen olvasnék városunk lapjában rendszeresen demográfiai tudósítá-

sokat röviden, akár személyes, érzelemgazdag megfogalmazásban is. Sok

helyi újság közöl ilyen adatokat:

Gyermek született:… Házasságot kötöttek:… Elbúcsúztunk:… 

Minden bizonnyal városunk lakossága is egyetért velem ebben, mert jól

szolgálná tájékoztatásunkat és erõsítené a balatonalmádi identitást is. 

Dr. Kardos Józsefné
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SZEREZZEN JOGOSÍTVÁNYT HELYBEN
Az 1. sz. Gépjármûvezetõ-képzõ Munkaközösség

elméleti tanfolyamot indít
(személygépkocsi, motorkerékpár, smkp kategóriában)

2006. október 26-án 17 órakor
Igény esetén párhuzamosan tartunk délelõtti, délutáni és esti tanfolyamokat,

hogy diákok és dolgozók egyaránt részt vehessenek.
A részletekrõl érdeklõdjön ügyfélfogadásunkon vagy telefonon!
Az elméleti tanfolyamok helye az iskola ügyfélfogadó helyisége:

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

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

T

APRÓHIRDETÉS

Jogosítvánnyal (szükség esetén autóval) rendelkezõ megbízható hölgy munkát keres
alkalmilag vagy rendszeresen. Érd.: 30-587-1991, 88-439-316.

Balatonalmádi központjában (húsbolt épülete) 48 négyzetméteres, másfél szobás földszinti
lakás átalakítás alatt eladó. Irányár: 7 millió forint. T/F.: 06/30/475-84-78.

Pedikûr, manikûr, mûkörömépítés

a Baross Gábor u. 11. szám alatti fodrászüzletben.
(a cipõbolt mellett)

Szeretettel várok minden érdeklõdõ hölgyet és urat.

bejelentkezés: 06-70/945-3347

VÁSÁROLJA MEG TÜZELÕJÉT NÁLUNK!
27 q felett az ár tartalmazza a házhozszállítás költségét is, 50 km-en belül.

Az ezen kívüli szállításra kérje egyedi, kedvezõ ajánlatunkat.
PONTOS MÉRÉS LENGYEL SZÉN KAPHATÓ Tel.: 06/30/9565-660

TÜZIFA
KONYHAKÉSZ KUGLI

BÜKK, GYERTYÁN, CSER, TÖLGY 1700,- Ft/q 1600,- Ft/q
AKÁC 1800,- Ft/q 1700,- Ft/q

SZÉN
Fûtõérték KJ/Kg ÁR

Lengyel feketeszén 22000-25000 3040,- Ft/q
Tisova dara /cseh/ 14665-15500 2150,- Ft/q
Tisova dió /cseh/ 14665-15500 2230,- Ft/q
Sokolovi kocka /cseh/ 14665-15500 2050,- Ft/q
Ledvicei dara /cseh/ 18000-19000 2620,- Ft/q
Ledvicei dió /cseh/ 18000-19000 2750,- Ft/q

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

Gyerekek!
Tökfesztivál

A Nõk A Balatonért Egyesület ismét vár Benneteket október 29-én a hagyo-

mányos Tökfesztiválra, lámpa faragás és tökös ételek kóstolója. Kicsiket és

nagyokat, szülõket és gyermekeket várunk délután 4-tõl a Pannónia termeiben egy

kellemes délutánra!

Berényi Esték elõadássorozat idén
2006. október 12., csütörtök,18 óra - Trianon rejtélyei. Elõadó: Kocsis István, író-kutató.  
November 9., csütörtök, 17 óra - Márton napi hagyományok. Elõadó: Schlecer
Vera, muzeológus.  
November 16., csütörtök, 17 óra - Õsi magyar nyomok indián földön. Elõadó: Dr.
Simon Péter, indián kutató.  
November 30., csütörtök, 17 óra - Azért olyan szép a világ, mert a szíve
Magyarország. Elõadó: Born Gergely.  
December 14., csütörtök, 17 óra - Karácsonytól vízkeresztig. Elõadó: Molnár V.
József, néplélek kutató.  
Valamennyi esetében helyszín a Vörösberényi Kultúrház, szervezõ a Vörösberényi
Polgári Olvasókör. Információ: Mester Ferenc – 20/99-16-213.

Fábián József Kertbarátkör
A nyári szünet után tagságunk megbeszélést tartott a Szüreti hétvégéhez kapc-

solódó részvételrõl, fizikai segítség, bor és gyümölcs felajánlásáról. Kellemes
kiránduláson vettünk részt a sághegyi (Celldömölk) Vulkán fürdõben. Borkóstoló
és vacsora színesítette a kínálatot.

A következõ idõszakról:
október 16., 19 óra - Fertõzõ állatbetegségek, a madárinfluenza (elõadó Dr. Tóth László),
november 6., 18 óra - Az egészségünk - az egészségügy (elõadó Dr. Piri Ida),
november 11., 14 óra - Márton napi pincelátogatás-borkóstoló (szervezõ Demeter András),
november 18., 19 óra - Hagyományörzõ kertbarátbál (szervezõ Bugovics Edit,
Zabó Gyula). F. F.

Október 11-én 17 órakor klubnap. Boros Gyula általános ismertetõ elõadása.
Kártya, sakk.

Október 8-án 16 órakor vezetõségi ülés. 17 órától klubnap, kártya, sakk, kötetlen
beszélgetés

Október 25-én 17 órakor zenés születésnapi rendezvény.
November 8-án 17 órakor klubnap, kártya, sakk.
Megjegyzés: a rendezvényekre szerdai napokon lehet jelentkezni 16 és 17 óra

között a mûvelõdési házban. Boros Gyula klubvezetõ

Vörösberényi Nyugdíjas Klub

Jótékonycélú kórushangverseny
a vörösberényi Árpád-kori református mûemléktemplomért 

2006. október 14-én, szombaton 17 órakor a vörösberényi római katolikus

plébániatemplomban.

Közremûködik: a Scola Regina, Veszprém

a Liszt Ferenc Kórus, Veszprém

és Balatonalmádi Város Vegyeskara.

Szeretettel várjuk a helybeli és a környékbeli érdeklõdõket.

Beszámoló az „ALMÁDIÉRT”
Közalapítvány 2005. évi gazdálkodásáról

Az „Almádiért“ Közalapitvány Kuratóriuma nevében örömmel értesítem váro-
sunk polgárait, hogy augusztus végén megkaptuk az APEH-tól az értesítést, mi-
szerint a céljainkkal szimpatizáló adózók által felajánlott SZJA 1%-ok összege eb-
ben az évben várhatóan 608.575  Ft lesz. Ezúton mondok köszönetet a kultúrát sze-
retõ és pártoló névtelen támogatóinknak, akik az idén is megtiszteltek bizalmuk-
kal és ránk bízták jövedelemadójuk 1%-át. Célunk továbbra is Balatonalmádi kul-
turális, irodalmi és zenei életének gazdagítása, fiatal tehetségek, mûvészek párto-
lása, valamint a lakosság és az ideérkezõ vendégek széleskörû tájékoztatása az Új
Almádi Újságon és más kiadványokon keresztül. Részt veszünk Balatonalmádi
vonzóbbá, „otthonosabbá” tételében környezetünk szépítése, virágosítása, régi
mûvészeti-építészeti értékeink felújítása, valamint új értékek létrehozása révén.

E fenti célok megvalósítása érdekében az alapítványunk által 2005. évben szer-
vezett ill. támogatott jelentõsebb eseményekrõl már az ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG-on
keresztül folyamatosan beszámoltunk Önöknek. Most részben törvényi kötelezett-
ségünknek is eleget kívánunk tenni, amikor 2005. évi gazdálkodásunkat számok-
kal is bemutatjuk. Tevékenységünket az elõzõekben leírtak szellemében tovább
folytatjuk, melyhez továbbra is számítunk az Önkormányzat támogatására, vala-
mint az Önök önzetlen adományaira (beleértve a felajánlott  SZJA 1%-ot is). A be-
folyt pénzeszközök felhasználásáról a jövõben is az ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG hasáb-
jain tájékoztatjuk tisztelt támogatóinkat. Schildmayer Ferencné

a kuratórium elnöke
1. Rendezvények támogatása 8 552 eFt
1. 1. Téltemetõ-tavaszköszöntõ maskarás mulatság 12 eFt
1. 2. Balatoni tárlat 24 eFt
1. 3. Hattyúbál 312 eFt
1. 4. „Lõrincze“ napok 50 eFt
1. 5. „József Attila“ szavalóverseny 86 eFt
1. 6. Péter-Pál napi vígadalom és Kovács találkozó 631 eFt
1. 7. Mazsorett találkozó 411 eFt
1. 8. Káposztáskertek ünnepe 36 eFt
1. 9. „Régi Zene“ rendezvény 608 eFt
1. 10. Borhét 6 179 eFt
1. 11. Cimbora gyermekprogramok 49 eFt
1. 12. Dal-Viadal énekverseny 44 eFt
1. 13. Városi karácsony és szilveszter 110 eFt
2. Amatõr mûvészeti csoportok és más civil szervezõdések 

támogatása 868 eFt
2. 1. Vörösberényi gyermeknéptánccsoport 40 eFt
2. 2. Pannónia balettcsoport 5 eFt
2. 3. Vörösberényi nyugdíjas néptánccsoport 180 eFt
2. 4. Vörösberényi népdalkör 30 eFt
2. 5. Városi Vegyeskar támogatása 275 eFt
2. 6. ACRO-DANCE SE 77 eFt
2. 7. Vörösberényi nyugdíjasklub 261 eFt
3. Egyéb intézmények szervezetek támogatása: 176 eFt
3. 1. Váci Mihály Ált. Iskola támogatása 

(nápolyi gyerekek fogadása) 50 eFt
3. 2. Gyermekkönyvtár 104 eFt
3. 3. Balatonalmádi Zeneiskoláért Alapítvány 22 eFt
4. Városszépítési, virágosítási tevékenység támogatása 594 eFt
5. Egyéb kiadások 68 eFt
Alapítványi célú kiadások összesen 10 258 eFt
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SZEREZZEN JOGOSÍTVÁNYT HELYBEN!

a Baksai Autósiskolánál
Idõt és útiköltséget takarít meg, ha helyben tanul! Ingyenes tankönyvhasználat!

Azonnali 30%-os tandíjkedvezmény! Diákkedvezmény! Részletfizetési 

lehetõséggel. Számítógépes oktatás, és számítógépes vizsgára való felkészítés!

Tanfolyamnyitó: 2006. 10. 19., 18 óra
a Magyar-Angol Tannyelvû Gimnáziumban. Tanfolyam igény szerint

délelõtt, délután vagy hétvégén. Gépkocsiválasztási lehetõség.

Érd.: Baksai Gábor, Balatonalmádi, Lehel út 27. 

Tel.: 06-30/916-3286, 06-30/500-7695, 88/430-107

T

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

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

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

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

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

MOL benzinkút mögötti üzletsoron
A termékkínálatunk a weblapon megtekinthetõ: www.sutisziget.atw.hu

• Sajtos Pogácsa
• Tepertõs pogácsa
• Kapros-túros pogácsa
• Édes- és sós aprósütemények
• Kuglóf
• Kalács
• Rétes
• Mini pizza
• Kávék
• Üdítõk
• Teák

Hétvégén házi készítésû
sütemények kaphatók!!

Nyitva tartás:
H.-P.: 8.00-18.00

Sz.: 8.00-16.00

V.: zárva

Elõrendelés felvétele:
30/499-0286

30/681-6063

17.00 után házhozszállítást
vállalunk Balatonalmádi

egész területén.

Díja: 150 Ft

Kávé- és tea ház

KARÁCSONYRA HÁZI

KÉSZÍTÉSÛ BEIGLI

RENDELHETÕ!!!

Balatonalmádi központjában, 13 lakásból és 8 üzletbõl álló

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

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

Irányár: 260.000,- Ft/négyzetméter


