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Dr. Benkő villa és Margit villa
Két birtok történetéből... 

II. rész
Az Új Almádi Újság legutóbbi számában, a Benkő villa ismertetésével 

együtt lett volna célszerű a szomszédos épület történetét feldolgozni, ám erre 
terjedelmi okok miatt nem volt lehetőség. Így a két egymás után megjelenő 
írás kiegészíti egymást, bemutatva a képes levelezőlapon látható épületeket. 
Az 1858. évi kataszteri felmérés térképe és jegyzőkönyve jelentik a kiindu
lást, a következő adatok szerint.

Tulajdonosok Végh János utódai, vámosi (ma Nemesvámos) lakosok, a 
birtok művelési ágak szerint az alábbi részletekből állt:

3380 hrsz. Rét gyümölcsfákkal, két pincével 1135 négyszögöl
3381 hrsz. Szőlő gyümölcsfákkal 1 k. hold 213 négyszögöl 
összesen 1 katasztrális hold 1348 négyszögöl volt a birtok területe. 
Szentkirályszabadja telekkönyvének bejegyzése ezt 1882-ben módosítja: 
Szőlő pincével Almádiban 2 k. hold 953 négyszögöl, Végh János hagyaté

ka, meghalt 1854-ben Vámoson.

A tulajdonosváltozásokra a következő telekkönyvi adatok utalnak:
1871. július 17. Végh Julianna férjezett Kötél Jánosné Vámos, öröklés 

folytán
1873. augusztus 28. Weisz Dávid és neje Goldener Katalin, vétel 400 o. é. Frt
1885. február 24. Veisz Elek, öröklés folytán
1886. március 19. Fürst József szentkirályszabadjai lakos, vétel 700 o. é. Frt
1898. szeptember 20. Fürst József szentkirályszabadjai lakosnak ház kitün

tetése iránti kérelme a z  A+1 sorszám alatt felvett ingatlanon megtagadtatott.
1898. október 31. Fenti számú végzés folytán az 5. pont alatti elutasítási 

feljegyzés töröltetik. Ez azt jelenti, hogy az épületet, amelynek építési ideje 
1897-re tehető, bejegyezték az almádi telekkönyvbe.

Érdekes módon hosszú évekig nem regisztráltak tulajdonosváltozást a te
lekkönyvi adatok. Balatonalmádi község birtokíveinek kivonata 1923 szerint 
a tulajdonos Fürst József és a birtok az alábbi részekből áll:

823 hrsz. szőlő 1 katasztrális hold 1097 négyszögöl
824 hrsz. kert 92 négyszögöl
825 hrsz. lakház és gazdasági épület 48 négyszögöl
Az 1939 évben készült „kataszteri birtokívek összesítője” szerint:
Birtokos Fürst József, házszám 221, szőlő 1 k. hold 1097 n. öl

kert 32 n. öl
földadó mentes (ház) 48 n. öl

A jelenlegi tulajdonos Szenthe László 1979 évben vette meg az ingatlant, 
elég rossz állapotú épülettel, amit az 1985. évi földrengés tovább rontott. A hely
reállítást és a megerősítést szakszerűen, gondosan, az eredeti anyagok és szer
kezetek megőrzésével végezték. Ritka és dicséretes dolog megőrizni egy 110 
éves épületet az utókor számára. Külön meg kell jegyezni, hogy az emeleti fa- 
szerkezetű veranda minden elemében eredeti és egyedi motívumokat mutat. 
Említésre méltó az épülettel minden bizonnyal egyidős, ma is használatban le
vő ásott kút, amit a tulajdonos feltárt. Eszerint a kb. 1,60 méter átmérőjű kút fa
la szárazon rakott almádi vörös kő, ami a kút fenekén, egy hatszög alaprajzú,

tölgyfa gerendázaton, mint „alapozáson” nyugszik. Az épület legrégebbi része 
az 1858. évi térképen is szerepelő pince, aminek a kora 2-3 száz év is lehet.

A korábbi tulajdonos úgy tájékoztatta a jelenlegi tulajdonost, hogy 1936- 
ban vette az 1902-ben épült házat, ami egy gazdag fakereskedőé volt, majd rö
vid ideig egy színésznő birtokolta. Az eddig megismert levéltári adatok nem 
igazolják ezt az „emlékezetet”. Hozzá kell tenni, eléggé szokatlan, hogy az 
1886-ban Fürst József által megvett ingatlan még 1939-ben is az ő nevén volt, 
bár nem elképzelhetetlen. További levéltári kutatással talán magyarázatot le
het erre találni. Sokkal fontosabb, hogy Almádi egyik legrégebben épült vil
láját ismerhettük meg, aminek építészeti és településtörténeti értékeit méltá
nyolva, a tulajdonos gondosan őriz. Schildmayer Ferenc

1858. évi térkép részlet

1923. évi térkép részlet

Képes levelezőlap 1912 körül

Az épület eredeti részlete

Az épület mai képe



UTCA, UTCA, SÁROS UTCA
Esik eső, sáros lett a nagy utca, 

Meglátszik a lopott lónak a nyoma.
Eredj babám, takard el a lopott ló nyomát, 

Ha eladom, terád költöm az árát.

Természetjárók dúdolták ezt a bájos kis dalt valaha, amikor én még félévszá
zaddal fiatalabb voltam. Akkor még nem ütött szöget a fejembe az a dalban is 
vázolt veszély, ami egy lótolvajra leselkedhet esős idő esetén. Történelmi szem
pontból közelítve a problémához, a spontán lakossági útkarbantartás korai pél
dáját kell látnunk az idézett dalban, hiszen már akkor érdekeltté kívánta tenni a 
búbánatos lótolvajt, meg a szorgos babáját is. Talán azért sem töprengtem el a 
magvas népi mondanivalón, mert a ló- és egyéb tolvajok száma az idő tájt még 
elenyésző volt a törvénytisztelő állampolgárok túlnyomó többségéhez képest...

Valahogy inkább azon morfondíroztam, hogy az igazán sáros utcát tényleg 
Sáros utcának hívták a helybeliek, nem pedig főutcának, Tolbuchin vagy Lenin 
útnak, ami aztán átment a köztudatba is. Aki nem hiszi, járjon utána akármelyik 
faluban, mert valójában dagonyának, dágványosnak vagy akár pocsolyásnak is 
becézgették. Eltűnt tehát maga az út, elfelejtődött az utca, hogy a promenádról, 
sugárútról vagy körútról ne is beszéljünk. Manapság pedig az út, utca, tér és a 
köz négyes fogata lengi be az utcanév-alkotók fantáziáját országszerte. Balaton
almádi még csak istenes helyzetben van, mert itt azért szépen feszegetik az en
gedélyezett közterületi elnevezések béklyóit a lépcső, sétány vagy tanösvény 
megnevezésekkel. Kisvárosunkban még az is dicséretes, hogy nem minden köz
terület visel valamilyen személynevet. Itt valahogy megmaradhatott a táj, a nö
vényzet, az elődök szorgos munkájának gyümölcse és termése az utcanevekben. 
Amikor ideköltöztem, nagyon tetszett, hogy a honfoglaló vezérek, neves művé
szek, helyi notabilitások nevét is viszontláthatom az utcanév-táblákon. Valaki 
fel is világosított, hogy rebellis hely ez a Balatonalmádi, mert „értelmesebbek 
az elnevezések, mint a környéken, meg kisebb a kommunista kirakat”.

Másutt is akadtak azért bojkottálók: egy malacrőfnyi közből Marx utca lett, 
nevesincs dűlőből Engels köz, a Kutyaszorító helyett pedig egy helyi munkás- 
mozgalmi mártírra emlékeztek kegyelettel. Fenemód tetszett, ahogy éppen 
ezen a településen a magyar szociáldemokrata örökség tisztelete kiszorította a 
nemzetközi munkásmozgalom fúrton-fúrt idézett nagyjait a perifériára. Na
gyon sok településen a szó szoros értelmében nem engedtek a 48-ból. mert min
denegyes aradi mártír, vezető és szabadságharcos utcát kapott. Alakult is a köz
ízlés, mint púpos gyerek a prés alatt  Nagyjából tízévente menetrendszerűen 
változtak az utcanevek kis hazánkban, erős aktuál-politikai felhangokkal. oly
kor modernizációnak álcázva, olykor némi hazafias-népfrontos spékeléssel.

Lassú víz partot mos. Ahogy változott az életmód, úgy alakultak át időköz
ben a közterületi nevek is. Ahogy ritkult a faszállítás. ágy tűnt el a Lófingató, 
a csorda téeszesítésével a Tehénterelő és az apróbaromfi benntartásával a 
Zsibagyöp. Menjünk körbe a Balaton körül, és ugyanazt látjuk, mint az ország 
más településein. Balatonalmádi annyiban szerencsésebb sok más település
nél, hogy a 1393-tól kezdve rendelkezésre állnak a dűlőnevek az Apácadere
kától [Obssadireba] kezdve egészen a Szilmezőköze [Zilmezeukuzi] névig. 
Bár az akkori íródeákok, vagy jegyzők még nem tudta k magyarul - innen fa
kad az eredeti zárójeles írásmód - de a mai utcanévadó bizottság azért vissza
visszanézhetne ősi örökségünkre. Hébe-hóba. Mivel most a tél közeleg, akár 
bele is kaphatnának. Remélem, egyszer majd szakítanak időt arra, hogy bok
ros teendőik mellett a Bőtreg nevet is visszahozzák a köztudatba. 1860-ban a 
Vörösberényi jegyző részletesen elmagyarázta Pesty Frigyesnek, meg a pesti 
uraknak, hogy ez a szép szó kövecses hegyoldalt jelentett. „Innen a böckös és 
rázós, mely szó összeolvadásából nyerte a dűlő a nevezetét”. Innen jelentem, 
hogy legtöbb utunk még a 21. században is ugyanilyen. Vagy rosszabb. Ak
kor legalább ehhez, az enyhébb, politikailag korrektebb változathoz ragasz
kodnunk kellene netán...

További javaslatom is lenne persze, hogy a bírálat ne tengje túl azt az őszin
te tiszteletet, amit korábbi utcaelnevezéseink és azok alkotói iránt érzek. A

Dankó Pista utca például nem kelti fel bennem az utca képzetét még napos 
időben sem, hogy esős időszakokról ne is beszéljek. Helyette inkább a „Dankó 
kanyon” lenne megfelelőbb, ha annak az utcaszerű völgykatlannak az igazi 
szinonimáját szeretnénk hamarjában fellelni. Muzikálisabb olvasóim esetleg 
a „verbunkos visszatolató“ elnevezés mellett tennék le a voksukat, különösen 
akkor, ha szembementek már egy-két teherautóval felfelé menet.

A Töltés utca sem fedi igazán a közlekedésre alkalmas közút képzetét az 
arra járókban még száraz időszakban sem. Télen a kátyúnak szinte semmi nyo
ma, amennyiben esett valami hó, de nyáron inkább a „kátyús vicinális” adná 
vissza azt a maradandó élményt, amit arra jártunkkor ott érezhetünk. Tavas
szal és ősszel majdnem járhatatlan, amit hozzám látogató barátaim számának

radikális csökkenése igazol vissza. A félreértések elkerülése végett, hadd szö
gezzem le: nem a barátaim száma csökkent, hanem az ide merészkedő, kaland
vágyó, autónyűvő (a nem megfelelő törlendő) normális embereké.

A Móra Ferenc utca macskakövei viszont télen nyivákolnak igazán, vala
hányszor egy vakmerő autós nekilódul a jeges oldalnak. Alulról ígéretesebb a 
próbálkozás, felülről meg eredményesebb. Alulról ugyanis jó pár percig azt 
hisszük, hogy fel lehet jutni, felülről viszont biztosan le lehet csúszni - orral, far
ral vagy oldalazva, hacsak egy kőkerítés utunkat nem állja. Tavaly téli rekor
dom háromnegyed óra. mert alkalmasint ki-kikiszálltam a járgányból és sós ho
mokot szórtam a kerekek elé, mert farral lefelé csúszva mindig nyűgös vagyok 
egy kis idő múltán. Vajha, miért nem lehetne egyszerűen Csúszdának hívni? 
Van olyan korosabb barátom, aki a Műfogrongáló megnevezés mellett kardos
kodik és ezt az utcanevet nem a helyi fogszakorvosok sugallták. Gyermekko
rom nagy mese-mondója Móra Ferenc mindenestre többet érdemelne. Nevez
zük azt az utcát akár stílusosan Csilicsali Csalavári Csalavér néven, bármilyen 
hosszú a név, de Móra Ferencre és a minden évszakban várható „élményekre” 
egyaránt emlékeztető korábbi javaslatokat azért mégse felejtsük el.

A nagyságos fejedelem, II. Rákóczi Ferenc útja Budataván meglehetősen 
rodostói képet mutat még most is, azaz nagyjából ilyen utcaképet láthatott 
száműzetése alatt, ami hamvai hazahozatala 100. évfordulóján mégis csak ke
gyeletsértő. Tekirdagi képe - mert ma már Tekirdag a neve a régi Rodostónak
- akkor lehetne, ha a kátyúk és az egyenetlenségek is eltűnnének, hiszen na
gyon sokszor terelőútnak vagy mentesítőnek használtatik a 71. út helyett. Va
lahányszor rangosabb küldöttség érkezik a gimnáziumba, először mindig ele
gáns autók tűnnek fel a kanyarban. Másodjára már terepjárókkal közelítik meg 
a helyszínt és szeretném hinni, hogy nem kell majd egy nagykövetnek kétél
tűvel közlekednie a közeljövőben sem. Addig is javasolom a Rodostói Rázós 
Út elnevezés ideiglenes alkalmazását.

„Utcáról küldik, kert alól megy“ közmondásunk eredeti értelmezése új je
lentést kezd nyerni az utóbbi években. Valaha azt jelentette, hogy nem azt te
szi, amit mondanak neki. Manapság pedig, mintha azt hallanám ki ebből a jel
zésből, hogy hiába nevezik utcának azt, ami csak kertalja. Nem elég tehát ki
tenni az újmódi felelősségelhárító táblát, „Úthibák!”. A fentiek szerint őszin
tén kellene informálni az idelátogatókat. Nagyon remélem, hogy nem hal ki 
nyom nélkül velem együtt ez a rebellis nemzedék!

Czuczor Sándor

Fitness? W ellnes? M asszázs! M indenkinek!
Egészségmegőrző masszázs az Ön otthonában. 

Testi-lelki felfrissülés most bevezető áron!

A masszázs segít a felhalmozott méreganyagok 

távozásában,

Erősíti az immunrendszert, megszűnteti 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-Balatonfűzfő-Tihany vonzáskörzetében. 

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

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



Polgármesteri székfoglaló beszéd
Tisztelt Képviselőtársaim, Hölgyeim és Uraim, Kedves Vendégeink!
Mi mással is kezdhetném, mint azzal, hogy nyilvánosan köszönetet mon

dok mindazoknak az embereknek, akik felsorakoztak mögöttem, hittek ben
nem és végig, a legkritikusabb pillanatokban is kiálltak mellettem. Nélkülük 
aligha sikerülhetett volna. Köszönöm a város 2180 polgárának, hogy rám sza
vazott. Tudom, hogy nyolc éves közszereplésem ellenére ezeknek a szavaza
toknak nagy részét szüleimnek köszönhetem, ezért engedjék meg, hogy ezt a 
nagyszerű sikert édesanyám emlékének szenteljem! Megértem azokat is akik 
nem rám voksoltak, azokat is, akik otthon maradtak, hiszen valamilyen for
mában ők is véleményt nyilvánítottak. Az elkövetkező időszakban meg kell 
találnunk a hozzájuk vezető utat, hogy bebizonyítsuk nekik, szükség van rá
juk a város társadalmi életben, szükség van rájuk az önkormányzat munkájá
ban. Sokan vagyunk, sokfélék, és én azt szeretném, ha nem a különbségeket 
keresnénk egymásban, hanem azt, ami közös, azt, ami összeköt bennünket. 
Én minden balatonalmádi városlakó polgármestere szeretnék lenni!

Köszönöm mindenkinek, aki hivatalból, vagy önként a választás megszer
vezésében és lebonyolításában részt vett, valamint aki a kampány során bár
milyen segítséget nyújtott, hogy október 1-jét a helyi demokrácia ünnepeként 
sikerült megőriznünk. Köszönöm polgármesterjelölt-társamnak, partnerem 
volt abban, hogy Balatonalmádi a választáson nyugodt otthonunk maradt, és 
megismert programja arra ösztönöz, hogy annak legjobb elemeit engedélyé
vel szinkronba hozzam városfejlesztő elképzeléseimmel. Gratulálok minden 
megválasztott képviselőtársamnak -  politikai hovatartozástól, ideológiai fel
fogástól függetlenül - a sikeres önkormányzati választáshoz.

A kampányidőszak lezárult, vélt vagy valós sérelmeinket tegyük félre, mert 
feladatunk akad bőven, de ha egymás kezét jelképesen megfogva elhatározzuk, 
hogy Balatonalmádit közös akarattal és szellemi energiával olyanná változtat
juk, amely nekünk, itt lakóknak, nyugodt, biztonságos és szép otthont, az ide 
látogatóknak pedig színes és izgalmas időtöltést jelent, akkor terveink valóra 
válhatnak. A lehetőségünk adott, hogy érdemi városépítő munkát lehessen 
folytatni békés körülmények között. Polgármesterként, kiemelt feladatomként 
tekintem a béke megteremtését és megőrzését a településünkön. Ennek érde
kében a képviselő-testület tagjaiból a városért tenni akaró csapatot kell ková
csolni. Hiszem és vallom, hogy közös akarattal a város felemelkedéséért dol
gozni kész csapattársakkal nagyon sok mindent el lehet érni!

Az elmúlt években sokat változott a város. Alapvető közmű-beruházások va
lósultak meg, a városközpont és az Öregpark egy része megszépült, gyarapodott 
a felújított játszóterek száma, vonzó rendezvényeket sikerült lebonyolítani, 
mindezért köszönet illeti az elmúlt ciklus Képviselő-testületét és vezetőjét. En
nek ellenére a választópolgárok úgy értékelték, hogy a város fejlődése lelassult, 
ezért a változásra szavaztak! Az új Képviselő-testület összetétele szerencsés: 
ötvöződik abban 9 régi képviselő tapasztalata és bölcsessége, valamint a 4 új 
képviselő lendülete, szakértelme, lelkesedése, friss tudása. Örvendetes, hogy a 
képviselő hölgyek száma 50%-al emelkedett, 2-ről 3-ra. Ha megválasztottuk az 
alpolgármestert, létrehoztuk bizottságainkat, megkezdhetjük az érdemi munkát. 
Nekifoghatunk a jövő évi költségvetés előkészítésének, figyelembe véve és ér
vényesítve azokat az igényeket, melyeket programunkban magunk elé tűztünk.

A polgármesteri program ismertetésében természetesen nem vállaikozha
tom arra, hogy a teljesség igényével minden egyes kérdésre kitérjek, amely Ba
latonalmádit ezekben a napokban, feszíti. Azt gondolom, hogy a választópol
gárok többsége a kampány során találkozott azzal a két programtervezettel, 
amit egyrészről az Almádi Polgárokért képviselőjelöltjei, másrészről pedig a 
Szövetségben Almádiért képviselőjelölt csoportja kiadott és a kampány során 
felhasznált. Számomra megnyugtató érzés az, hogy amikor a két programot 
összevetettem, kiderült, igazából nagy eltérés a két program között nincs. Úgy 
ítélem meg, ez lehet a garanciája annak, hogy Balatonalmádi képviselő-testü
lete a jövőben harmonikusan együtt tud majd dolgozni. Sok feladatot kell 
együtt megoldanunk, mely nagy felelősséget jelent mindannyiunk számára.

Világos, átgondolt városfejlesztésekre van szükség. Meg kell állítanunk a 
fiatalok elvándorlását, ehhez biztosítani kell számukra a megfelelő munka-, 
és életkörülményeket. El kell gondolkodnunk, milyennek szeretnénk látni a 
várost 5, 10 év múlva: vagyis közös jövőképre van szükségünk. A kistérségi 
együttműködés fontosságát is szeretném kiemelni! Balatonalmádi hosszú tá
vú fejlődése csakis a kelet-balatoni régióban képzelhető el. Nem járható út, 
hogy a szomszédos települések egymás érdekei ellen dolgozzanak. Ami ránk 
vár a következő hét esztendőben, az fejlesztési forrásokban eddig soha nem 
látott kínálatot, lehetőségeket teremt. A strukturális és kohéziós alapok ope
ratív programjaiban számos olyan lehetőség adódik majd, amelyeket ki lehet, 
sőt ki kell használnunk. A képviselő-testületet - személyi összetételénél fog
va - ennek a célnak az eléréséhez alkalmasnak tartom.

Minőségi fejlődést szeretnénk jobb szolgáltatásokat a hivatali munkában, a 
közbiztonságban, az egészségügyben. Az egészségügyi ellátás helyi szinten, azt 
gondolom, megelégedésre egészen jól szolgál. Problémát ezen a területen a kor
szerű feltételek biztosításában tapasztalok. Bízom abban, az egészségügyi szol
gáltatokkal közösen meg fogjuk találni a megfelelő megoldást. A nyilvánosság, 
amit folyamatosan hirdetett programunk, az azt gondolom, hogy nemcsak a 
kampány célokat szolgálta, hanem valóban e szerint szeretnénk cselekedni. 
Rendszeres kapcsolatot kívánunk tartani a lakossággal. Szeretnénk elérni, hogy 
Balatonalmádi lakói a médiákon keresztül folyamatosan tájékoztatást kapjanak 
a város életét befolyásoló döntésekről. A civil szervezeteket, polgárokat be kell 
vonni a város jövőjét meghatározó tervezésbe. A civilek sok olyan feladatot 
tudnak átvállalni az Önkormányzattól, ami önkormányzati feladat lenne.

A megkezdett beruházások folytatása szintén programpontunkban szerepel 
a csatorna, út, felszíni vízelvezetés, járda építés tekintetében. Nagyobb figyel
met fordítunk az önkormányzati utak felújítására, a csapadékvíz elvezetésére. 
Folytatjuk az Öregpark és a Wesselényi strand rekonstrukcióját, a budatavai 
strandét előkészítjük, illetve elkezdjük. A környezet és természetvédelem terü
letén Balatonalmádi nagyon nagy előnyökkel bír, hiszen a város fekvése, klí
mája egy csodálatos természeti adottság, aminek a megőrzése az utódaink szá
mára mindenféleképpen feladata a képviselő-testületnek, és minden lakosának.

Családbarát, nyitott önkormányzatot szeretnék! A kampány során már emlí
tettem a babakötvény bevezetését, ami a nyitott önkormányzatot illeti, szeretném 
elérni, hogy ez az épület ahol most vagyunk legyen az ami a külső homlokzatán 
áll, oda az van írva, hogy Városháza. Legyen ez az épület valóban a város háza, 
hogy aki bejön ügyes-bajos dolgait intézni érezze azt, hogy itt valóban a város
lakók érdekében történik minden! Temérdek feladat áll előttünk, amiből minden
kinek ki kell vennie a részét tudásának, képességeinek, érdeklődési körének meg
felelően. Mindenkinek- képviselőnek, hivatali dolgozónak, közszereplőnek, 
vagy „egyszerű” városlakónak egyaránt - aki szívén viseli Balatonalmádi fejlő
dését. Hiszen- többek között- olyan horderejű kérdésekben kell dűlőre jutnunk, 
mint a két éve bezárt, üresen álló Váci Mihály általános iskola hasznosítása, vagy 
a Megyei Közgyűlés tulajdonában lévő, volt Nevelő Otthon sorsa.

Október elseje után rengeteg gratuláló levelet, telefonhívást, jókívánságot 
kaptam barátoktól, ismerősöktől és ismeretlen emberektől. Ezzel csak azt aka
rom érzékeltetni, hogy hatalmas bizalmi tőkével rendelkezünk. Vigyáznunk 
kell, mert egyéni érdekek érvényesítésével, határozott cselekvés helyett med
dő és öncélú viták gerjesztésével könnyen elillanhat ez a bizalom! Azt kívá
nom mindannyiunknak, hogy legyen a következő 4 éve a város minden pol
gárának, önkormányzatunk minden tagjának eredményes és sikeres!

Köszönettel kezdtem, köszönettel is szeretném befejezni. Köszönöm szü
leimnek azt, hogy úgy neveltek, hogy méltó lehessek erre a feladatra, és kü
lönösen feleségemnek a biztos otthont, a megértő támogatást, gyermekeim
nek, hogy büszkék rám és hogy az Ő jövőjükért is van erőm dolgozni szere
tett városomért, Balatonalmádiért. Köszönöm, hogy meghallgattak!

Balatonalmádi, 2006. október 12.
Keszey János

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Balatonalmádi város képviselő-testülete október 12-én, a Városháza nagytermében jelentős érdek

lődés mellett megtartotta alakuló ülését. Elsőként Fábián László, a helyi választási bizottság elnöke 
ismertette a választás hivatalos végeredményét, amit újságunk legutóbbi számában már ismertettünk. 
Ezt követően a megválasztott képviselők esküt tettek és a HVB elnökétől átvették megbízólevelüket. 
Külön esküt tett Keszey János megválasztott polgármester, és ő is átvette megbízólevelét A napiren
dek első része Keszey János polgármester beiktató beszédével lezárult. Szünetet követően a városhá
za kistermében Keszey János polgármester vezetésével folytatta munkáját a testület.

Ennek során először a polgármester illetményének megállapítására került sor, 425.000.- Ft/hó 
összegben, amihez 20% költségátalány kapcsolódik. Majd a pénzügyi ellenőrző bizottság megvá
lasztása következett. Elnöke Szabó Jenő, tagjai Boros László és Hegyi Zoltán lettek. Az alpolgár
mester megválasztása került napirendre, ami két menetben nem sikerült, miután nem kapta meg a 
minősített többséget, azaz, nyolc igen szavazatot.

A polgármester úr előterjesztésére ad-hoc bizottságot választott a testület a szervezési és működé
si szabályzat felülvizsgálatának előkészítésére. A bizottság tagjai dr. Walter Rózsa, Balogh Csaba, 
Felber Gyula és Keszey János polgármester. Ezt követően a képviselő-testület határozatot hozott, mi
szerint az október 26-ra ütemezett ülését november 2-re módosítja. Végül az utolsó napirend után, az 
érvényes SzMSz-nek megfelelően az alpolgármester-választás harmadik menete következett. Ennek 
során dr. Hoffmann Gyöngyi képviselő megkapta a minősített többséget, azaz nyolc érvényes, igen sza
vazatot. Illetményének megállapításával (110.400 Ft/hó) zárult a napirendek sora. SF

Tisztelt Balatonalmádi Polgárok!

A FIDESZ, KDNP jelöltjei ezúton mondunk 

köszönetet azoknak a Választópolgároknak, 

akik a 2006. október 1-jei önkormányzati 
választáson megtiszteltek bizalmukkal és 

szavazataikkal támogattak bennünket.

Keszey János 
polgármester 

dr. Hoffmann Gyöngyi 

alpolgármester

Képviselők:

Bálint Sándor, dr. Dávid Gyula, 

dr. Kutics Károly, Hegyi Zoltán, dr. Walter Rózsa



Veszprémvármegye
Váltás a Megyeházán

Az október 1-jei választáson megyénkben a nemzeti oldal nyert: míg a bal
oldal 15, addig a jobboldal pártjai 25 mandátumot szereztek, s a közgyűlés ala
kuló ülésén elnökké Lasztovicza Jenőt, a Fidesz országgyűlési képviselőjét 
választották. Az együtt induló Magyar Szocialista Párt és Szabad Demokra
ták Szövetség éppúgy 15 képviselőt küldhetett a megyegyűlésbe, mint 1998- 
ban, amikor az MSZP 12, az SZDSZ 3 mandátumot szerzett. A 2002-es vá
lasztási eredményhez képest viszont 5 mandátumot vesztettek. Fölényesen 
győzött viszont a FIDESZ-KDNP szövetsége, s összesen 23 képviselőjük van 
közgyűlésen. Az ez alkalommal is külön induló MDF-nek két képviselője lett. 
Balatonalmádiként Pandur Ferenc az MSZP-SZDSZ színeiben lett a megyei 
közgyűlés tagja. Hoffmann Gyöngyi a gazdasági bizottság tagja lett.

Az új közgyűlés tagjai 2006-2010 között: Ács János (FIDESZ-KDNP), Ta
polca, dr. Áldozó Tamás (FIDESZ-KDNP), Pápa, Baky György (MSZP- 
SZDSZ), Bakonybél, Bebesi István (MSZP-SZDSZ), Várpalota, Bikádi Lász
ló Károly (FIDESZ-KDNP), Csopak, Boros Dénes (MSZP-SZDSZ), Zirc, 
Farkas Béla (MSZP-SZDSZ), Sümeg, Fülöp Zoltán (FIDESZ-KDNP), Ajka, 
Gaálné Vörösmarty Éva (FIDESZ-KDNP), Alsóörs, Galambos Szilvia 
(FIDESZ-KDNP), Várpalota, Geipl Miklósné (MSZP-SZDSZ), Balatonfü
red, Hári Lenke (FIDESZ-KDNP), Balatonfüred, dr. Hermann István 
(FIDESZ-KDNP), Pápa, Horváth László (MSZP-SZDSZ), Zirc, Judi József 
(FIDESZ-KDNP), Sümeg, Kovács József (FIDESZ-KDNP), Devecser, dr. 
Kovács Zoltán (FIDESZ-KDNP), Pápa, Kovács Zoltán János (MSZP- 
SZDSZ), Ajka, Könnyid István (FIDESZ-KDNP), Csabrendek, Kropf Miklós 
(FIDESZ-KDNP), Bakonynána, Kuti Csaba (MDF), Lókút, Lasztovicza Jenő 
(FIDESZ-KDNP), Tapolca, Leszkovszki Tibor (MSZP-SZDSZ), Várpalota, 
Lévai József (MSZP-SZDSZ), Tapolca, Máhl Ferenc (MDF), Olaszfalu, Már
ton Szabolcs (FIDESZ-KDNP), Herend, dr. Németh Márta (MSZP-SZDSZ), 
Pápa, Pál Béla (MSZP-SZDSZ), Veszprém, Pálfy Sándor (FIDESZ-KDNP), 
Balatonfüred, Pandur Ferenc (MSZP-SZDSZ), Balatonalmádi, Papp Tamás 
(FIDESZ-KDNP), Pápa, Pintér Ferenc (MSZP-SZDSZ), Noszlop, Polgárdy 
Imre (FIDESZ-KDNP), Pápa, Pusztai István (MSZP-SZDSZ), Veszprém, 
Stolár Mihály (FIDESZ-KDNP), Ajka, Szedlák Attila (FIDESZ-KDNP), 
Litér, Takács Szabolcs (FIDESZ-KDNP), Bakonyjákó, Talabér Márta 
(FIDESZ-KDNP), Berhida, Trosits Bernadett (FIDESZ-KDNP), Pápa, dr. 
Zongor Gábor (MSZP-SZDSZ), Veszprém.

A sümegi művésztelep Sepsiszentgyörgyön
A Sümegi Művésztelep (1919-1929) és kortárs művészek palettái címmel 

nyílt meg a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum és a sepsiszentgyörgyi Szé
kely Nemzeti Múzeum közös kiállítása a Gyárfás Jenő Képtárban Sepsiszent
györgyön. A székelyföldi kiállításon a sümegi művésztelep 29 régi festménye, 
a veszprémi múzeum gyűjteményéből 29 kortárs palettamű, és 20 erdélyi mű
vész által erre kiállításra készített alkotás szerepel. A tárlat október 18-tól no
vember 9-ig tart nyitva Háromszék székvárosában.

Bata emlékliget Füreden
Bata Ferencnek, az 1953 nyarán a vörösberényi Ungár Józseffel egyszerre 

kivégzett vértanú nemzeti ellenállónak az emlékére avattak október 23-a al
kalmából emlékligetet Balatonfüreden. A ’Magyar Népköztársaság' megdön
tésére irányuló fegyveres szervezkedésben való részvétel miatt három másik 
társával együtt halálra ítélt Bata Ferenc (1934-1953) csontjai Budapesten a 
301-es parcellában nyugszanak. Az arácsi temetőben szülei sírjánál kopjafa 
őrzi a hős balatoni fiatal emlékét, mostantól pedig a településrészen kialakí
tott -  emlékkővel megjelölt -  emlékliget is emlékeztet Bata Ferencre, s egy
ben a Balatonalmádi környéki középiskolás diákfiatalokból álló egykori el
lenálló csoportra, amelynek egyik hangadója volt.

Tolner István díjai
Arany Köztársasági érdemkeresztet vehetett át Budapesten a köztársasági 

elnöktől vitéz Tolner István, akit a balatoni nemzeti ellenállásban való rész
vételért 1953-ban 12 év börtönre ítélt a rákosista bíróság. Sólyom László nem
zeti ünnepünk, október 23-a, az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. év
fordulója alkalmából adott át kitüntetéseket, s a magas elismerésben részesü
lők közt volt Tolner István is.

Az évforduló alkalmából Tolner István még egy kitüntetést vehetett át, 
ugyanis a honvédelmi minisztertől elnyerte a Honvédelemért érdemérem II. 
osztályú fokozatát.

Rendőrségi hírek
Az elmúlt egy hónap rendőrségi eseményei is jelzik, hogy véget ért a nyár, 

hiszen olyan bűncselekmények fordultak elő, amelyek az év minden időszak
ára jellemzőek. Egyetlen betöréses lopás fordult elő, amikor egy számítógé
pes üzletbe hatolt be ismeretlen elkövető, és onnan nagy értékű berendezése
ket vitt el. A lopások száma három volt ebben a hónapban, az eltulajdonított 
tárgyak pedig színes képet mutatnak. Előfordult, hogy építkezés felvonulási 
épületéből, amely nem volt bezárva, szerszámok tűntek el, egy telek kerítését 
bontották meg és a drótot vitték el, valamint az ősz közeledtét jelzi, hogy „elő
szüreteltek” az egyik balatonalmádi dűlőben, ahonnan eltulajdonították az idei 
termést. Mindhárom esetben megfigyelhető, hogy a tolvajok viszonylag kön
nyen jutottak az általuk megszerzett értékekhez. Ugyanilyen felkínált alkalom 
az is, amikor a gépkocsi ülésén, jól látható helyen hagyunk táskát, értékesebb 
tárgyakat. Ezek nagy csáberőt jelentenek az alkalmi tolvajoknak, ahogy az eb
ben a hónapban is előfordult. A gépkocsi tulajdonosa rövid időre parkolt le, 
de mire visszaért, táskája az iratokkal és készpénzzel együtt eltűnt. Nemcsak 
az eltulajdonított tárgyak, hanem a gépkocsi ablakának betörésével okozott 
kár is jelentős. Az egyik esetben a benzinkút parkolójában karcoltak meg egy 
személygépkocsit a déli órákban, a másik esetben pedig délután törték be egy, 
az utcán leállított gépkocsi ablakát.

Az ősz jellemző tevékenysége a szüret, amely zömmel októberben zajlik. 
Itt külön felhívnám a figyelmet az ittas vezetésre, amely ebben a hónapban 
ugyan kisebb számban fordult elő, mint a nagy forgalmú nyári hónapokban, de 
semmiképpen nem elfogadható mértékű. Ittas vezetővel már a nap bármely idő
szakában találkozhatunk. Hatóságunk nemcsak a területünkön elkövetett ittas 
vezetések számát jegyzi, hanem a rendőrség - más településeken folytatott - 
közúti ellenőrzései során fennakadt balatonalmádi lakosok által elkövetett ese
teket is. Sajnos az ittas vezetés országos szinten egyre jellemzőbb a közleke
dési szabálysértések körében, és a baleseti okok listájának élén szerepel.

Új bűncselekmény típusként jelent meg az állatkínzás. Az állatvédelmi tör
vény alapján indíthat eljárást a rendőrség olyan emberek ellen, akik a környe
zetükben élő, gondozásuk alatt álló állatokkal kíméletlenül bánnak. Egy hor
gász feldühödve azon, hogy a hattyú belegabalyodott a szerelékébe és tönkre
tette azt, elpusztította az állatot. Amikor ilyen cselekedetre kerül sor, arra is 
gondolni kellene, hogy az utánunk jövő nemzedékeknek milyen példát szol
gáltatunk. Egyre gyakrabban találkozunk azzal a jelenséggel, hogy az erőszak 
megjelenik nemcsak a családon belüli kapcsolatokban, hanem kihat a külön
böző társadalmi kapcsolatainkra is, így megjelenik az iskolákban, ahol a gye
rekek nézeteltéréseiket esetleg agresszív módon rendezik.

Az ősz beköszöntével mindenképpen fel kell hívnunk a figyelmet a látási 
viszonyok romlására, mely elsősorban a közlekedőket érinti, és ellene nagyon 
jó eszköznek bizonyulnak és bizonyulhatnak a gyermekek által kedvelt fény
visszaverő díszítésekkel, matricákkal felszerelt táskák és ruhaneműk. Nagyon 
jó szolgálatot tenne, ha az úgynevezett láthatósági mellényt nemcsak a gép
kocsivezetők számára tennék kötelezővé, amikor sötétben kiszállnak az autó
ból, hanem a kerékpárral közlekedők is viselnék. Az Országos Főkapitány eb
ben a témában országos figyelemfelkeltő akciót hirdetett, amelyre 2006. ok
tóber 27-én került sor a reggeli és a késő délutáni órákban. A közúti ellenőr
zést végző rendőr kollégáink láthatósági mellények osztásával hívták fel a ke
rékpárosok figyelmét arra, hogy ez a pár száz forintos értékű ruhadarab jelen
tősen növeli a biztonságukat.

Az ősz fontos eseménye az iskolakezdés. Már hagyományosan szeptember 
hónapban, polgárőri megerősítéssel, kollégáink a tanítás kezdési és befejezé
si időszakában a közlekedési szempontból veszélyesebb helyen található 
vörösberényi iskola környékén biztosították a megnövekedett gyalogos és 
gépjárműforgalom zavartalanságát. Ezt a felügyeletet a helyi polgárőr egye
sület tagjai továbbra is megadják. A gyermeküket autóval iskolába vivő szü
lők figyelmét is felhívjuk arra, hogy az iskolák környékén nemcsak a gyalo
gos forgalom növekedett meg, hanem az általuk okozott gépkocsiforgalom is. 
Itt a szülőknek lehetőségük van arra, hogy szabályos közlekedésükkel a gyer
mekeknek példát mutassanak.

Grúber Sándor r. alezredes 
rendőrkapitány

Köszönöm annak a 841 szavazónak a bizalmát, akik 
szavazatukkal megtiszteltek.

Dér András



Felhívás!

Katonatemetők 
összeírása

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

országos felmérést készít a Magyaror

szágon elhelyezkedő háborús katonate

metőkről és katonai emlékművekről. A 
felmérés elkészítéséhez a polgármesteri 

hivatalokat is felkérték az adatszolgálta

tásra 2006. december 31-ig. (Katonate

metőnek minősül az a hely, ahol 1848- 

49-es forradalomban és szabadságharc

ban, az I  és II. világháborúban elesett 

magyar és más nemzetiségű katona, el

hunyt hadifogoly, illetőleg kényszer- 

munkás nyugszik.)

Az adatgyűjtéshez kérjük mindazon 

polgárok segítségét, akiknek bárm i

lyen információjuk van olyan, Bala

tonalmádiban nyugvó személyekről, 

akik a 48-as szabadságharcban, illető

leg a két világháborúban veszették éle

tüket. Kérjük, hogy információkat az 

ehorvath@balatonalmadi.hu címre el

küldeni, vagy személyesen, illetve le

vélben a Polgármesteri Hivatal Város- 

gondnoksági Osztályára (tel.: 431-296) 

eljuttatni szíveskedjenek. Segítségü

ket előre is köszönjük.

Horváth Emese 

városgondnoksági osztályvezető

Brusznyai Árpád, a megyei forradalmi tanács 
elnöke, akit 1958-ban Veszprém kommunista 
vezetőinek a sürgetésére kivégeztetett a 
kádárista terrorbíróság.

Turulmadár Almádiban
Ősmagyar mondák mitológiai szent madara. 

Őseinknek már Lebediában, Etelközben is tisz
telt mitikus lénye volt e kerecsensólyom. Ő volt 
az, aki Emesét álmában meglepte, miáltal más
állapotba esvén szülte meg fiát, aki az álomkép 
miatt Almos nevet kapott. A turulmadárként is
mertté lett lényt követték őseink mindaddig, 
míg Attila földjére nem értek. Itt eltűnt szemük 
elől, ezzel jelezvén az új hazát, a Kárpátok 
övezte arénát. Így több mint évezreden át hiva
tásszerűen lettünk Európa portásai, védelme
zői. Vérünkkel védtük Európát minden keletről 
jövő hordák, népek ellen, miáltal Európa nyu
godtan fejlődhetett, kulturálódhatott, népesed
hetett. Népünk viszont e harcok közepette lét
számában is megfogyatkozva élhette zaklatott 
életét. Fiatalkorom neves történelemtanárától 
tudtam meg, hogy valamikor lélekszámban 
egyenlőek voltunk Angliával.

Persze a civilizált világ nem maradt hálát
lan. Ellentételként megkaptuk Trianont, majd 
fél évszázadig tartó gyarmati státust, amitől 
csak saját erőnkből tudtunk megszabadulni. 
Szent madarunkat a ma
gyarság körében a legna
gyobb tisztelet övezi, el
tekintve kisebbségben 
ugyan, de létező magyar
jainktól, akik a szimbó
lum besározására törek
szenek. Jobb lenne tán e 
madár védőszárnyai alatt 
együtt haladni, s nem 
pártok csatározásainak 
tárgyává degradálni. Tu
rulmadarunk hazánk te
rületén nemcsak ilyen 
tárgyi megjelenésben lát
ható, úgymint Tatabá
nya, Győr, Enying, Bu
dapest (Szabadság-híd, vár), Monostorapáti, 
Bag stb., hanem dalainkban is hallható. (Szé
kely himnusz, Ott ahol zúg az a négy folyó), de 
a zsebünkben is ott lapulhat a mai 50 forintos 
érmék hátoldalán.

Városunk is azon helyiségek egyike lett, 
ahol megjelent, a Budataván dolgozó kovács
mester, mesterkovács, Mészáros Sándor jóvol
tából, akit inspirált a budapesti, XII. kerületi tu
rulmadár felállításával illetve lebontásával 
kapcsolatos huzavona. Madarunk jelenleg -  
minthogy másfajta engedélyezése ez idáig 
nincs -  a budatavai autójavító műhely homlok

A hét fő társadalmi bűn: elvtelen politika, 
munka nélküli meggazdagodás, lelkiismeret 
nélküli kedvtelés, tudás jellem nélkül, 
jövedelem jellem nélkül, tudás humanizmus 
és vallás nélkül, az áldozatvállalás hiánya.

(Gandhi: Young India)

zatának tetején díszlik. Nemcsak szerintem, de 
az avatáson jelenlévők véleménye szerint is 
méltóbb helyre lenne érdemes. Például a Pan
nónia mögötti Szent István parkban faragatlan 
vöröskövekre állítva.

Október 21-én jelen helyén kis ünnepség ke
retében felavatásra került Pék Lőrinc plébános

úr jóvoltából, várva esetleg megérdemelt szebb 
jövőjét. Mindenesetre megköszönjük a meste
reknek áldozatos szép munkájukat. Gazdagab
bak lettünk.

M ajbó Gábor

Művészetbarátok 
Egyesülete -  
balatonalmádi csoport

Alapítva 1973 Novemberi műsor
November 23-án, csütörtökön 17 órai kezdéssel a Pannónia Kul
turális Központ és Könyvtár 1-2. számú szobájában Németh Sán
dor előadóművész (Budapest) lesz a vendégünk.
Előadásában (verssel és prózával) a forradalom és szabadságharc 
gyalázatos leverésének 50. évfordulójára, és az azt követő idők
re emlékezik.
Nemcsak tagjaink megjelenésére számítunk, hanem szívesen lá
tunk minden érdeklődőt, így a nyugdíjas pedagógusokat is.
A megjelentek között -  mint rendesen -  ajándékokat sorsolunk ki.

Láng Miklós

Humor ’56
- Mi kerüljön a Sztalin-szo
bor helyére?

- Szökőkút, hogy akik eddig 

nyaltak, ezután öblögethes

senek.

('56 -os p es ti vicc -  idézi a 

Köszönet a szabadság hősei

nek cím ű 2006-os korm ány

zati kiadványt.)

mailto:ehorvath@balatonalmadi.hu


Ne feledd a tettet, 
amikor a semmiből sok ember valamit teremtett....

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
50. évfordulója tiszteletére megtartott városi rendezvények

Öt évtizedes történelem, melynek résztvevői, 
a történelem írói szinte köztünk élnek. Nem ün
nepelni, megemlékezni kell, s ezt tette Balaton

almádi is.
O k t ó b e r  

22-én, vasár
nap A FOR
R A D A LO M  
EMLÉKÉRE 
címmel nyílt 
képzőm űvé
szeti kiállítás 
a Pannónia 
k i á l l í t ó t e r 
meiben. A 
kelet-balato
ni kistérség 
m ű v é s z e i  

tisztelegnek az évforduló előtt. A tárlatot Dr. 
Kerényi László nyugalmazott polgármester nyi
totta meg, közreműködött Balatonalmádi Város 
Vegyeskara Demel Eszter vezényletével. Az al
kotások november 30-ig tekinthetők meg a Pan
nónia nyitva tartási idejében.

Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 50. évfordulója 
előtt tisztelgő városi rendez
vénysorozat kiemelkedő prog
ramja a kiállítás-megnyitót kö
vető bemutató, a veszprémi Pan
non Várszínház előadásában a 
SZABADSÁG BÉKESSÉGE 
című darab. Az előadás műfaja 
kollázs, mely a forradalom és 
szabadságharc „folklórjának”, 
irodalmi műveinek, publiciszti
káinak, naplójegyzeteknek, 
visszaemlékezéseknek szöveg
részeiből, későbbi szamizdat- 
töredékekből, az 56-ot követő 
évek „rejtjeles” verseiből, dalokból állt össze. 
Nem hagyományos szerkesztett műsort, hanem

művek szövegrészleteiből összeálló új alkotást 
tekinthettek meg az érdeklődők. Az előadásban 
24 szereplő vett részt, köztük a balatonalmádi 
Dergez Márk. A forgatókönyvet írta és a dara
bot rendezte Vándorfi László.

Új Almádi Újság az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 50. évfordulója tiszteletére ünne
p i emlékszámot jelentetett meg, melyet a színhá
zi előadás előtt vehettek át a résztvevők. A kü
lönszámot az „Almádiért” Közalapítvány váro
sunk önkormányzata, valamint az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium pályázati támogatásá
val adhatta ki. Ezúton is köszönetet mondunk 
Sarusi Mihály főszerkesztőnek és Veszeli Lajos 
festőművésznek az ünnepi különszám létreho
zásáért.

Október 23-a a szabadság születésének em
léknapja. Az évforduló alkalmából a Hősi Em
lékműnél rótta le tiszteletét a város. Az ünnep
ség keretében a budapesti Theatrum Hunga
ricum két művésze, Kiss Éva és Beczásy Áron 
A SZABADSÁG SZÜLETÉSE című műsorát 
hallgathatták a résztvevők, majd Kerényi Imre 
rendező-tanár mondott ünnepi beszédet. A meg

emlékezés keretében külön köszöntötték Vitéz 
Tolner Istvánt, aki előző nap a Parlamentben

Sólyom László köztársasági elnöktől átvehette 
a Magyar Köztársaság arany érdemkeresztjét. 
Az ünnepség koszorúzással zárult.

2006-ban  
az Art Opus 
p r o d u k c i ó  
d o k u m e n 
t u m f i l m e t  
forgatott a 
Balaton tér
ségében 50 
évvel ezelőtt 
zajlott ese
mé n y e k r ő l .
A film a 
r é s z t v e v ő k  
sz e m sz ö g é 
ből, az ő el
beszélésük alapján igyekszik megvilágítani a 
forradalom nagyszerű pillanatait és az azt köve
tő megtorlás véres történéseit. A film 5 etűdből 
áll, a filmkockák pergésével Balatonfüredtől in
dulva, Balatonfűzfőt, Siófokot és Balatonkene
sét érintve jutunk el Keszthelyig, végigjárva 

azokat a helyeket és azokat az 
embereket, akik számára még 
élénken élnek az 50 évvel ez
előtti események. Ferenczy Eri
ka forgatókönyve alapján az al
kotást Kínyó Ferenczy Tamás 
rendezte. A FORRADALOMI 
ETŰDÖK A BALATON KÖR
NYÉKRŐL című filmet az ér
deklődők hétfő délután tekint
hették meg a Pannónia nagyter
mében.

Az emlékező és tisztelgő ren
dezvénysorozatot a Konzervatív 
Kör által szervezett dokumen
tum játék zárta.

Vincze Eszter 
Fotó: Szögedi Miklós felvételei

Képek a Pannon Várszínház Pannóniabeli 1956-os emlékműsoráról.

Nagy Gáspár

Öröknyár: elmúltam 9 éves
a sír

Nincs sehol 
a sír a gyilkosok
a test se I T T

Nincs sehol
a test se O T T
a csont a gyilkosok

Nincs sehol
a csont

(p. s.)
egyszer majd el kell temetNI 

és nekünk nem szabad feledNI
a gyilkosokat néven nevezNI! (1983)

.. .És ha ez a közvélemény nagyon is erőtlen és önző ahhoz, hogy igazságot 

szolgáltasson egy vértanú népnek, ha a mi hangunk túlságosan gyenge, kí

vánom, hogy a magyar ellenállás megmaradjon addig a pillanatig, amíg ke

leten az ellenforradalmi állam mindenütt összeomlik ellentmondásainak és 

hazugságainak súlya alatt.

A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és 

igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz esztendőben. Ah

hoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét betömő, szemét eltaka

ró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullnia, s ez a vérfo

lyam most már alvad az emlékezetben.

A magára maradt Európában csak úgy maradhatunk hívek Magyaror

szághoz, ha soha és sehol el nem áruljuk, amiért a magyar harcosok életü

ket adták, és soha, sehol -  még közvetve sem -  igazoljuk a gyilkosokat.

(Albert Camus: A magyarok vére)



1956 - 2006
Kitörés a váci fegyházból

Többek közülünk már írásba rögzítették a még 
megmaradt emlékeiket az 1956-os váci kitörés

ről. Én főleg a harmadik körlet tapasztalatairól kívá
nok emlékezni.

Mint volt halálraítélt és a siralomház lakója, aki
nek ítéletét végül is életfogytiglani büntetésre változ
tatta át a kegyelmi tanács, mindig megkülönböztetett 
elbánásban részesültem. Másfél évig voltam az MZ 
(magánzárka) lakója. Végül megengedte a nyomozó, 
és házimunkás lehettem. Segítettem az ebédosztásnál, 
küblit ürítettem, folyosót mostam. A legnagyobb ha
ladást az jelentette számomra, mikor bajtársaim köz
bejárására átkerültem a harmadik osztályra, és a leg
nehezebb munkakörben, a  dolgoztam. A 
83-as zárkában, amelynek lakói közül hála a Jóisten
nek még ma is élnek, lelkileg kezdtem valamennyire 
rendbe jönni. Könnyebb munkát kaptam, írnok házi
munka a harmadik osztályon, ahol alkalmam volt az 
őrökkel emberi kapcsolat megteremtésére. Persze 
nem mindegyikkel. Két őrt szeretnék megemlíteni: a 
kis Kollárt és a Mayert. Egy alkalommal felfedeztem, 
hogy az őrszobában (amit rendszeresen takarítottam), 
keresztet vetett és imádkozott. Ezt csak azért említem, 
mert ő volt az egyik főszereplője a váci kitörésnek.

Akkor már a karbantartóknál dolgoztam, és a har
madik osztály kis folyosójának lakója voltam. Ponto
sabban a folyosó utolsó előtti cellájában volt a lakó
helyem. 1956. október 23-án egyes őrök valamivel 
tartózkodóbbak voltak, de ennek nem tulajdonítot
tunk különösebb jelentőséget. Az igazi meglepetés 
24-én ért bennünket. Nem volt ébresztő, nem szólítot
tak munkára, és a reggeli is elmaradt. Nem tudtuk mi
re vélni a dolgot. Az első feltételezés természetesen 
az volt, hogy biztos valaki megszökött. Emlékezve 
Király Nándi és Gérecz Attila szökésére. A kíváncsi
ság lassan nyugtalansággá fokozódott. Megindultak a 
különböző találgatások. Egy-egy zárkából kikopog
tak: miért nem visznek munkára, miért nem kapunk 
reggelit. Az őrség nem nyitott ajtót, csak az ajtón ke
resztül értekeztünk. A válasz mindig rövid volt: „Em
berek, maradjanak nyugodtan, mindjárt jön a regge
li”. Egy alkalommal sikerült elérni, hogy kinyitották 
a kis ablakot. Észrevettem, hogy három őr van, és ket
tő teljesen ismeretlen. Azok, akik az üzem udvarra 
nyíló ablakából figyeltek, szintén arra a következte
tésre jutottak, mint én: megerősítették az őrséget. 
Szökésről nem lehetett szó, mert akkor már többször 
megszámoltak volna bennünket. Egy esetleges forra
dalom gondolata eleve fel sem merült. Az ÁVH olyan 
hatalommá forrta ki magát, Rákosival az élen, hogy 
csírájában fojtották el még a gondolatát is. Ha esetleg 
kitört volna a harmadik világháború ja j  nekünk, mert 
falhoz állítanak bennünket.

Végre kinyílt az ajtó, hozták a reggelit. Igyekez
tem úgy segíteni, hogy végignézhessek a folyosón. A 
mi smasszerünk mellett egy teljesen idegen állt. A fo
lyosó végén pedig egy harmadik. A reggelit nem a há
zimunkás osztotta. Kérdésünkre mindig csak azt a vá
laszt kaptuk, hogy maradjunk nyugton, majd mindent 
meghallunk. Senki nem nyúlt a kenyérhez. A látottak 
alapján arra a meggyőződésre jutottunk, hogy komoly 
dolgok történhetnek odakinn.

Ablakunk az üzem udvarára nyílt. Az üzem mögött 
folydogált a Duna. Egyszer csak Budapest irányából 
halk ágyúdörgés hívta fel a figyelmünket. Amit aztán 
egy nehézfegyver ropogása követett. Ha jól emlék
szem, október 25-e lehetett. Most már ki mertem mon
dani, hogy ez már nem lehet más, mint forradalom. Te
hát innen a feltűnő kedvesség, a cigarettaosztás, amit 
az intézetvezető és a nyomozó munkamegosztásban 
hajtottak végre. Benyomásomat az is megerősítette, 
hogy mikor a fegyőrtől megkérdeztem, hogy mi van, 
még halkan válaszolt: „Ne is mondja, Budapesten fo
lyik a vér”. Senkit nem érdekelt az evés.

Vacsora után Turáni Lajost (alias Lasszán) félre
hívtam. Kértem, hogy amit most mondok, maradjon 
szigorúan köztünk. Holnap, ha a tüntetők ellepik az

utcát, szabadulásunkat követelik, megpróbálunk ki
tömi. Sikertelenség esetén én elviszem a balhét. Le
feküdtünk. Megkértem mindenkit, ne keltsük fel egy
mást, ha valamit hallunk, tegyük el magunkat holnap
ra, pihenésre szükségünk van. Lasszán odajött az 
ágyamhoz, megmarkolta a csuklómat és azt mondta: 
„Számíthatsz rám!”.

Igyekeztem elaludni, mert napok óta keveset alud
tam. Kértem az Istent, hogy álljon mellém, mint a si
ralomházban, mert most megint nagy szükség van rá. 
Arra gondoltam, hogy amikor az üzem udvarán me
netelt az őrségváltás, sapkájukról eltűnt a vörös csil
lag, és a helyét nemzeti színű kokárda váltotta fel. Ta
lán ezek már nem lőnek ránk, de ha mégis, akkor ár
tatlan bajtársaink velem együtt fognak áldozatul esni.

Volt, amit Lasszánnal sem közöltem, hogy sikerült 
a Kis Kollárral megbeszélni, hogy ha a tüntetők meg
jelennek az utcán, halkan rúgjon bele az ajtóba.

Október 27-e volt. Én az ajtó közelében helyezked
tem el, és vártam a megbeszélt jelre. Valaki egy másik 
cellából átkiáltott: „Már megint itt vannak, énekelnek”.

Mindenki az ablakhoz rohant, az irodaház fala vissza
verte az utcai zajt.

„Szabadulásunkat követelik!” -  kiáltotta valaki a 
másik cellából, s én csak ajtóra figyeltem. Turáni a 
vaslétrát (amely az emeletes ágyakhoz kellett) feszül
ten verte. Izgalmas, kínos percek következtek. „Mire 
várunk?” ”Erre vártam!,, - kiáltottam, mert valaki 
akarva vagy akaratlanul megrúgta az ajtót. És a vas
létra, mint faltörő kos megkezdte a munkáját. Hama
rosan négyen feszültünk neki. A többiek meg hórukk 
kiáltással bíztattak bennünket. A nagy zaj hallatára a 
többi cella lakói is elkezdték döngetni az ajtót. Hama
rosan akkora rés támadt az ajtó alsó felén, hogy úgy 
láttam, már kiférek rajta.

„Hallgassatok ide! Ha egy golyót kapok a fejem
be, én mindent egyedül tettem!” Azzal nekirugasz
kodtam, de félúton megszorultam. Se előre, se hátra. 
Végül is kipréseltek az ajtórésen. A létra hamarosan 
követett. Éppen elkezdtem a felső lakatot leverni, mi

kor valaki megszólalt a folyosó végén: „Hugó, már ne 
tegyék tönkre azt az ajtót!” - és azzal odacsúsztatta a 
zárka kulcsát. Villámgyorsan kinyitottam a mi zár
kánk ajtaját. „Gyerünk, kifelé!” Rabtársaim szinte 
megmerevedtek a meglepetéstől. „Gyerünk, legalább 
énekeljetek!” Rohantunk a nagy folyosó felé.

Egymás után vágódtak ki az ajtók, már majdnem 
az utolsó ajtónál voltunk, amikor megnyílt a harma
dik és a negyedik osztályt összekötő vasajtó. A negye
diken is kitörtek, egyesült a két tábor. Pontosan em
lékszem, hogy a negyediken valaki elkiáltotta magát: 
„Gyerünk le a másodikra, ti meg nyissátok ki a ma
gánzárkát!”. Úgy éreztem, hogy most már minden 
megy magától. Visszamentem az őrszoba felé. Mayer 
feküdt az ágyon, úgy láttam, hogy nem érzi jól magát. 
A kulcsot letettem az asztalra. Már készültem kimen
ni, amikor utánam szólt: „A kis könyvét el ne felejt
se!”. A kis imakönyvemre célzott.

Megteltek a folyosók, énekeltünk: Gábor Áron 
rézágyúja, Kossuth Lajos azt üzente, Boldogasszony 
Anyánk. Egyesek kedvenc őreiket karon fogták, és 
táncolva vitték oda-vissza a folyosón. Az első emelet 
folyosója zsúfolásig megtelt. Ahol a folyosó elágazik, 
egy ráccsal védett bemélyedésben ávós feküdt hason 
golyószóróját a folyosó hosszára irányítva. A börtön
parancsnok pisztollyal a kezében az állig felfegyvere
zett ávóssal.

„Emberek, menjenek nyugodtan vissza a zárkába. 
Már útban van a forradalmi bizottság. Minden politikai 
foglyot elengednek.” Senkit nem érdekelt az üres be
széd. Mindenki a konyha és a pékség irányába ment, 
mert állítólag nyitva volt már a kapu. Mire én odaértem, 
már a nagykapu is nyitva volt. Az éljenző, tapsoló tö
megben elvegyültünk. Civil ruhák tömkelege hullott az 
emeletekről az utcára. Majdnem csak futás közben öl
tözködtünk át. A tüntető tömeg ölelgetett, csókolgatott 
bennünket. Elszéledtünk a szélrózsa minden irányában. 
Kalános Lajossal kompon keltünk át a Dunán. 
Tahitótfaluban figyelmeztettek bennünket, hogy lehe
tőleg kerülő úton menjünk, mert itt még az ÁVH az úr.

Bevetettük magunkat az erdőbe. Irány: Budapest. 
Szakadó esőben pihenés nélkül gyalogoltunk. 
Pilisvörösvár határában hirtelen feltartóztattak bennün
ket. Széna téri fiatalok pihentek egy iskolában a nehéz 
harcok után. Igazolni nem tudtuk magunkat, hát bekísér
tek bennünket. Ebéd után lefeküdtünk, és másnap regge
lig aludtunk. Másnap kora reggel még sötétben teherau
tóval mentünk velük vissza a Széna térre. A következő 
állomásunk a Maros utcai laktanya, ahol ruhát és fegy
vert kaptunk, majd kihelyeztek a Rákosi villa védelmé
re. Ott ért a november negyediki orosz támadás. Pár nap 
után a helyzet tarthatatlanná vált. A Schmidt kastélynál 
gyülekező felkelők elhatároztuk, hogy mindenki saját el
határozását kövesse. Izgalmas és veszélyes kalandos kö
rülmények között hagytam el hazámat. Hollandiában te
lepedtem le, és töltöttem száműzetésemet 1989-ig.

Balatonalmádi, 2006. október
Hatvári Hugó Jenő

Fábián László: Ébredés

1956 október-november, Alsóörs
A forradalom szikrája a faluban is lángra kapott. Október utolsó szombatján a templomhoz vonult a 

lakosság. A Himnusz után messze csengett a budapestiek vidékhez küldött vers-üzenete. A történelmi - 
világtörténelmi -  órákhoz méltó gondolatok hangzottak el a tömeghez intézett beszédben.

Higgadtan, bölcsen, méltósággal élte meg e csodálatos napokat a nép. Sorsához illő példás magatar
tással. Szívet-lelket eggyé forrasztó mámoros örömben. Emberien!

November 4-ig.
Amikor a roppant szovjet hadseregkolosszus támadása megindult, a községben nyolcán fölkerekedtek 

s a falu végén tüzelőállást foglaltak. Puskákkal, néhány szem lőszerrel várták a ruszkikat. Azok, szeren
cséjükre, nem jöttek, így a vállalkozás véget ért.

A templomnál lezajlott népgyűlés és a falu végére tervezett ellenállás megmaradt az idevalók emléke
zetében. A politikai rendőrség évtizedekig szimatolt a templomtéri szavaló és a maroknyi csapat után.

Mindmáig megható és fölemelő: a nemes lelkű falu néma maradt!
Albrecht Sándor



Márai Sándor

Mennyből az angyal
Mennyből az angyal - menj sietve 
Az üszkös, fagyos Budapestre.
Oda, ahol az orosz tankok 
Között hallgatnak a harangok.
Ahol nem csillog a karácsony.
Nincsen aranydió a fákon,
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség. 
Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék.
Szólj hangosan az éjszakából:
Angyal, vigyél hírt a csodáról.

Csattogtasd szaporán a szárnyad,
Repülj, suhogj, mert nagyon várnak.
Ne beszélj nekik a világról,
Ahol most gyertyafény világol,
Meleg házakban terül asztal,
A pap ékes szóval vigasztal,
Selyempapír zizeg, ajándék,
Bölcs szó fontolgat, okos szándék. 
Csillagszóró villog a fákról:
Angyal, te beszélj a csodáról.

Mondd el, mert ez világ csodája:
Egy szegény nép karácsonyfája 
A Csendes Éjben égni kezdett -  
És sokan vetnek most keresztet.
Földrészek népe nézi, nézi,
Egyik érti, másik nem érti.
Fejük csóválják, sok ez, soknak.
Imádkoznak vagy iszonyodnak,
Mert más lóg a fán, nem cukorkák:
Népek Krisztusa, Magyarország.

És elmegy sok ember előtte:
A Katona, ki szíven döfte,
A Farizeus, ki eladta,
Aki háromszor megtagadta.
Vele mártott kezet a tálba,
Harminc ezüstpénzért kínálta 
S amíg gyalázta, verte, szidta:
Testét ette és vérét itta -  
Most áll és bámul a sok ember,
De szólni Hozzá senki nem mer.

Mert Ő sem szól már, nem is vádol,
Néz, mint Krisztus a keresztfáról.
Különös ez a karácsonyfa,
Ördög hozta, vagy Angyal hozta -  
Kik köntösére kockát vetnek,
Nem tudják, mit is cselekesznek,
Csak orrontják, nyínak, gyanítják 
Ennek az éjszakának a titkát,
Mert ez nagyon furcsa karácsony:
A magyar nép lóg most a fákon.

És a világ beszél csodáról,
Papok papolnak bátorságról.
Az államférfi parentálja,
Megáldja a szentséges pápa.
És minden rendű népek, rendek 
Kérdik, hogy ez mivégre kellett.
Mért nem pusztult ki, ahogy kérték?
Mért nem várta csendben a végét?
Miért, hogy meghasadt az égbolt,
Mert egy nép azt mondta: „Elég volt.”
Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
De most sokan kérdik: mi történt?
Ki tett itt csontból, húsból törvényt?
És kérdik, egyre többen kérdik,
Hebegve, mert végképp nem értik -  
Ők, akik örökségbe kapták -:
Ilyen nagy dolog a Szabadság?

Angyal, vidd meg a hírt az égből,
Mindig új élet lesz a vérből.
Találkoztak ők már néhányszor
- A költő, a szamár, s a pásztor -  
Az alomban, a jászol mellett,
Ha az Élet elevent ellett,
A Csodát most is ők vigyázzák,
Leheletükkel állnak strázsát,
Mert Csillag ég, hasad a hajnal,
Mondd meg nekik, -
mennyből az angyal New York, 1956.

Balogh Elemér

Mindenütt halottak, halottak...
- részlet A Tanár c. (a Németh László Társaság nemzetközi pályázatán fődíjas) regényből -

Csomay Felicián magára terítette kabátját, és lesietett az 
alagsorba, a sebtében berendezett fegyverraktárba, ott 

tárolták a főkapitányságtól kapott puskákat, géppisztolyo
kat, golyószórókat. De aztán mégsem kellett őrségbe áll
nia, arra utasították, hogy az egyik teherautóval, amit a 
Tűzoltó utcaiaktól kaptak, menjenek ki Dunaharasztiba, 
Taksonyba krumpliért.

Amikor a Rákóczi úton kiértek a Nemzeti Színházhoz, 
hatalmas csődület állta útjukat.

Ott feküdt az Akácfa utca elején a gólem.
A DÖG.
A már lefejezett gigantikus Sztalin-szobor. A Városligettől 

egészen idáig vonszolták még a forradalom első éjszakáján.
Most kalapáccsal, vésővel, pájszerral, vasdorongokkal 

ütötték-verték, és rúgták, döngölték, köpdösték is, akik 
hozzáfértek, hogy ripityára vagdossák, hogy hírmondó se 
maradjon belőle.

A járdaszélen egy fogatlan, összegubancolódott hajú, 
féllábú aggastyán mankójával hadonászva biztatta a 
„szobrászokat”:

-  Üsd, vágd, már nem apád!... Üsd, vágd, már nem apád!

Akinek nem volt szerszám a kezében, ott kuncsorgott 
hogy legalább egy lepattanó szilánkhoz jusson, örök emlé
kül, hogy még az unokáinak is mutogathassa: lám, ez a 
bronzdarab a rettenet korának gyűlölt emlékművéből való.

A tömeg kiabálását váratlanul erősödő motorzúgás és 
lánccsörgés nyomta el. Egy tank közeledett a Nyugati fe
lől a villamossíneken.

Az emberek ijedten rebbentek szét, beszaladtak a kö
zeli kapualjakba, sikátorokba.

A páncélos megállt a kereszteződésben a szoborroncs 
mellett, tetején kinyílt a csapóajtó, s magyar katonák ug
ráltak ki belőle, vastag láncokat ráncigálva ki a tank bel
sejéből. Látva, hogy ezek nem lőnek, előmerészkedtek az

imént szétfutó emberek is, körbeállták a szobor körül ügy
ködő katonákat, akik a láncot Sztalin derekára kötötték, 
hozzáerősítették a páncélos vontató horgához, majd dübö
rögve-csörömpölve elvonszolták a helyszínről.

-  Isten veled, Józsi! -  integettek utána megkönnyebbülten.
Szétoszlott a tömeg is, szabaddá vált előttük az út. 

Visszanézve látták még az EMKE kávéház betörött abla
kai mögött a fölborított székeket, asztalokat, az éjjel-nap
pali közért szétlőtt kirakatait s a körúton végig, mögöttük 
is, előttük is a rommá lőtt épületeket.

Mindenféle mellékutcákban kellett bolyonganiok, mert 
a főútvonalakon sokfelé fölfeszegetett kockakövekből 
emelt barikádok, fölborított villamosok, teherautók, szét
lőtt katonai járművek akadályozták a forgalmat. A járdá
kon, az üvegcserepek szőnyegén civilek, asszonyok, gye
rekek eltemetetlen holttestei, a parkokban, a fák tövében tu
catjával domborodtak a frissen hantolt sírok, mindegyiket 
virág borította. Amint lassítottak, egy-egy halottnak elol
vashatta a nevét a sebtében összetákolt sírkereszten: Sinka 
László szabadsághős, élt 16 évet... Váradi Huba szabadság
hős, élt 15 évet... Németh Marika, élt 15 évet... Klics Jó
zsef, élt 28 évet... Szabó Gyula, élt 15 évet...

Az Üllői út és a Nagykörút kereszteződésében több mé
ter magas törmelékhalom támaszkodott a vastag falaknak, a 
Ferenc körúton mindenütt halottak és halottak hevertek, a 
híd felőli részen már kezdték összeszedni őket. Mindegyi
ket ketten fogták meg, egyik a karjánál, másik a lábánál tar
totta, meglóbálták, és földobták egy teherautóra. Kiégett 
orosz tankokat, páncélautók roncsait kellett kerülgetniök, az 
egyik édességbolt előtt a járdán orosz katonák szénné égett, 
összezsugorodott maradványai hevertek, szanaszét a fal tö
vében vörös bőrbe kötött, gerincükkel fölfelé fordult, szét
nyílt Lenin-, Sztálin- és Marx-kötetek, könyvesbolt nem 
volt a közelben, lehet, hogy egy bűnbánó pártmunkás haji
gálta ki őket lakása ablakán. Egy ruházati bolt kirakata szét
lőve, benne tucatjával, érintetlenül ott hevertek a drága téli
kabátok, bundák, senki nem nyúlt hozzájuk, pedig aki ezen 
a környéken lakik, egynek sincs rendes kabátja.

A Kilián laktanya sarka teljesen leomlott, ablaki üresen és 
sötéten tátongtak, és a többi ház is szétlőve, a ledőlt falak mö
gött szemérmetlenül tárulkoztak ki az elhagyott lakások, egy- 
egy szétesett szekrény, lábatlan asztal, fölbillent zongora lógott 
ki belőlük, szőnyegeket, leszakadt függönyöket lengetett a szél, 
mintha búcsút intenének annak a csüggedt rettenetnek, a kom
munista hatalomátvétel óta a lelkek mélyén lappangó irracio
nális félelemnek, ami ebben a váratlan és éppen ezért hihetet
len földindulásban most már talán végképp múlófélben van.

A Tompa utca betorkollásában, lába a járdán, feje az 
úttesten, alvadt vértócsában egy ősz hajú, vadászkabátos 
ember feküdt holtan, hóna alatt egy vekni kenyér, kihűlt és 
megmerevedett markában egy üres szatyor fülét szoron
gatta még most is.

Két toprongyos vagány, simléderes sapkában, sállal a 
nyakán egy kétkerekű, rozzant kordét húzott az úttest kö
zepén a roncsok között. Meg-megálltak, ilyenkor le-leha
joltak, a szanaszét heverő kilőtt réz töltényhüvelyeket sze
degették össze.

Ezrével volt belőlük.
Egy sárga svájcisapkás öregasszony az úttesten fekvő 

halottakat vizsgálgatta végig, amelyikük arccal a föld felé 
feküdt, azt megemelte és megfordította egy csöppet, szem
mel láthatóan keresett valakit.

Az emberét?
A gyerekét?
Az unokáját?
Ki tudja.
Valahonnan messziről idelebbenve árva harangszó su

hant át a kormos háztetőkön.
Nézte, nézte Csomay Felicián, komor káprázattal a 

homlokzatokon tátongó, holtan torkukat mutogató valami
kor élőhelyeket, emberfészkeket, borzongva és szédeleg
ve, ez az alig hallható harangszó mégis megnyugtatta őt.

A romok alatt mintha éledezni kezdett volna valamifé
le félszeg remény.

De aztán a távolban föl-fölkelepeltek a gépfegyverek.

Lászlóffy Aladár

Vasárnap hajnal
(részlet)

Most tankok tördelték ki a körúton a fákat.
Jó, ne legyenek fáink. Jók lesznek barikádnak. 
Nekimentek tankkal, omlott a kő, a háznak.
Jó, nem lesznek házaink. Jók lesznek barikádnak.
A feldőlt villamosok közé ágyúkat ásnak.
Jó, nem lesznek utcáink! Jók lesznek barikádnak. 
Páncéltörővel esnek neki a babaágynak. 
Golyósorozatok a testünkből lerágnak.
Jó, nem lesznek testeink. Jók lesznek barikádnak. 
Mind barikádok leszünk rom-földünk szíve elé 
és majd kaszás csontvázak állnak ránk 
s védnek, vágnak...

Budapest, 1956. november 4-15.

Fülöp Lajos: Anno Domini...



Kápolna-szentelés

Szent Margit: az első 
magyar engesztelő

Balatonalmádi első kis imaháza a Szent Margit-kápolna volt, mely a 
hívő almádiak adományaiból épült fel a XIX. század végén. Október 22- 
én újraszentelte ezt a kedves kis kápolnát Szendi József nyugalmazott 
veszprémi érsek, mert a XX. század végén, XXI. század elején az almádi 
hívek újra összefogtak, és adományaikkal lehetővé tették a kápolna 
felújítását.

Az épület ismét eredeti állapotában áll városunkban. Az évek során hoz
zátoldott épületrészeket lebontották, és igazán szépen állították helyre a 
béke, harmónia és imádság kicsiny házát.

A kápolna Szent M argit nevét viseli, akit szülei még megszületése 
előtt, a tatárok elől m enekülve felajánlottak Istennek, hogy ezt az 
áldozatot elfogadván mentse meg hazánkat a tatárok pusztításától. A 
kis királylány története különösen közel áll hozzánk, hiszen gyer
mekéveit itt a közelünkben, a veszprémi domonkosrendi kolostorban 
töltötte.

Szent Margit példájára hívta fel a figyelmet Szendi József. Rávilágított 
arra az alázatra, melyet Margit élete bemutat nekünk késői utódoknak. 
Szent Margit megértette és elfogadta feladatát, hogy vezeklő, áldozatos 
életével, Istennek való felajánlásával megmentheti hazánkat a külső ellen
ségtől és a belső ellenségeskedéstől, viszályoktól. Éppen ezért nem a 
kisasszonyt játszotta a kolostorban, hanem a legszennyesebb, legvis
szataszítóbb munkákat vállalta önként és örömmel. Példaként állhat, és 
kell, hogy álljon a mai kor embere előtt, akit semmi más nem vezérel, mint 
az önzés.

A tiszta önzetlenség követésének első lépése lehet az egész nap nyitva 
álló kápolnában imával, engeszteléssel eltöltött pár perc.

Szabó Kalliopé

Lorántffy Zsuzsanna Asszonykör 
Balatonalmádi-Vörösberényben

A vörösberényi református asszonyok ökumenikus asszonykört alapítanak 

a lelki épülés, művelődés, a kulturált kapcsolattartás elmélyítésére. Példát 

véve Veszprém megye női lelkiségi mozgalmairól és vallásos kulturális cso

portjairól. Az ő nyomdokain haladva hozzá kívánnak járulni a vörösberényi 

reformátusság megújulásához, megerősödéséhez.

Jelentkezés az alábbi címen: dr. Kardos Józsefné, 8222 Balatonalmádi- 

Vörösberény, Szellő u. 5. Telefon: 88/432-167.

Sziszi
Idegen macska jár hozzánk, dézsmálni Sziszifusz vacsoráját. Minduntalan 

elkergetem, hosszan kitartva a sicc „s”-hangját. Ez a kis mulya meg nem véde
né, ami az övé, egy lavór tejszínért sem. Félrebillent fejjel nézi, amint a tálká
ját a sötétség leple alatt az a kóbor kandúr fényesre nyalintja. Sziszi a Neptun 
és a Sába kutya jó dolgát megirigyelve szegődött hozzánk. Egyszer csak meg
jelent, ki tudja, honnan, és itt ragadt. Ilyen szelíd cirmost még nem láttam. Más 
macskákkal szemben bármikor ölbe vehető, bármikor letehető. Karmai talán 
nincsenek is. Úgy követi minden lépésünket, mintha az édes szüléi lennénk. Na 
de az már mégiscsak sok, hogy elegyék előle a betevő falatjait!

Az öreg Neptun meghalt, Sábát a gyerekeink vitték el. Sziszi első számú 
kedvenccé lépett elő, nélküle árva lenne a ház. Csak az a szemtelen vörös sző
rű ne kerülgetné folyton a kertünk alját! Már csücsörítem a számat a sssiccre, 
amikor egyszer csak mintha hallani vélném a mama hangját: „Hagyjad sze
gényt, éhes!” Ilyen volt egész életében. A mások érdekei mindig fontosabbak 
voltak a sajátjainál. Ha élne, most vitatkoznék vele. De így, hogy csak a lel
kemből beszél... Úgyhogy mostanában hagyom. Mióta a mama elment, meg
fogadom minden „szavát”. Bár életében is így tettem volna! És újra eszembe 
villan a gondolat, ami mostanában egyre kínoz: nem öleltem meg elégszer a 
mamát! Ült a fotelben, nézett maga elé. Olykor próbálom leutánozni a mozdu
latait, a tekintetét. Legélesebben a kéztartására emlékszem. Mutatóujja behaj
lítva, szorosan hozzátapad a hüvelyk. Úgy szorítja, hogy beleremeg a keze.

Ha az ember felveszi valakinek a mozdulatát, attól az illető lelkiállapota is „be
léköltözik”. A mama szoronghatott ilyenkor. Félt, hogy „nem felel meg”, hogy 
„nem elég okos”. Mindnyájan tanultabbak voltunk nála. A testvére, a gyerekei, a 
veje, a menye, az unokái. D e ő -  szemben velünk -  tudta, mire kell legyinteni, mi
kor kell hallgatni, melyikünket mivel lehet megvigasztalni. Megtalálta -  mindig 
megtalálta - azt az egyetlen, többnyire tőmondatot, ami a lelkünkig hatolt.

Lám, most is! Már köztünk sincs, és lehalkítom a lelkemet, ha csak eszem
be jut, hogy ő mit mondana.

A sovány kóbor közelit. Hangtalan lépteit hol elnyújtja, hol szaporázza. 
Sziszi éppen falatozik, de most abbahagyja. Gondoltam, jól lakott, de nem: 
hamarabb észrevette a settenkedőt, mint én, és félrehúzódott a tálkája mellől. 
Uramisten, ez átengedi a legjobb falatokat! Nézem őket. Az óvatosan közele
dő idegent és az engedékeny sajátunkat. Csendben lapítok, hogy észre ne ve
gyenek. A vörös szőrű nekibátorodik, fényesre nyalja a tálkát. És nem surran 
el, mint máskor szokott.

Sziszi nézi. A vörös szőrű úgyszintén. Cseppet sem ellenségesek. A mi macs
kánk talpra szökken, nyújtózik egyet és elindul a vacka felé. A kóbor követi. 
Sziszi befészkeli magát, és mancsára hajtja a fejét. A kóbor mellételepszik. Szo
rosan a miénk mellé! Sziszi felemeli a mancsát és... Ilyen nincs: MÉGÖLELI! 
És a külvilágból csak egymást észlelve, szép nyugodtan elalszanak.

Vermes Éva

Anyanyelvi rovat

Mese a betyárokról, 
meg az alvásról...

Valamikor a XIX. században történt, a betyárvilágban (nem mintha azóta 
néhányszor nem lett volna ilyen világ), hogy a bűnözők mindig egy lépéssel 
előbb jártak, mint a bűnüldözők. (Ismét csak zárójelben jegyzem meg, hogy 
mintha ez napjainkban is így lenne...)

Egyszóval: a betyárok -  akiket az egyszerű nép fiai olykor hősöknek tar
tottak, mint akárcsak a minapi whiskyst -  idejében megneszelték, hogy a 
pandúrok a nyomukban járnak, ezért tábort bontottak, összeszedték 
motyóikat, eloltották a tüzet, amin még nemrég szalonnájukat piríthatták, és 
sietve távoztak. A pandúrok nagy sokára értek az egykori táborhelyre, és 
bizony, a betyártábornak már hírét-hamvát se találták.

Ezt a mesét egyes újságíróink nyilván nem ismerik. Amikor az egyik napi
lapunkban ezt olvastam, hogy... ”még híre-hamva sincs az új bérlőnek” - még 
átfutottam a sorokon. Egy kis figyelmetlenség -  gondoltam. De amikor 
néhány nap múlva ezt olvastam ugyanabban az újságban: „Magyarországon 
ennek még híre-hamva sincs”, már felkaptam a fejemet. Aztán fölkerült az i- 
re a pont, amikor egy héten belül ez a szöveg került a szemem elé kedvenc 
napilapomban: „A négyes metrónak egyelőre se híre, se hamva...” Ez már 
nem elírás, nem tévedés; hanem tudatlanság.

A mese tanulsága az, hogy ehhez a szólásmondáshoz a még és az egyelőre 
határozószó nem illik, azaz a mondás csak múlt időben használható a már 
kötőszóval.

Ha már a szólásoknál tartunk, akad itt még egy hibásan, eltorzítva használt 
szólás is, amelynek eredetije így hangzik: „Kiimádkozná (kialkudná) a tehén
ből a borjút is”. És mit találtam egy szövegben? „Hol nem tud elaludni, hol 
meg kialudná a tehénből a borjút is.” Aminek aztán végképp nincs értelme.

A közismert szólásokat megváltoztatni nem szabad. Ugyanúgy, amint a 
versek idézésekor is ügyelnünk kell a pontosságra (még akkor is, ha az 
idézetben szereplő helyesírás azóta megváltozott), ezért vagy pontosan idéz
zünk, vagy sehogy! Láng Miklós



Sági Sándor képei Veszprémben
Október 4-én nyílt meg Veszprémben a városháza aulájában Sági Sándor 

Fesztivál-díjas festőművész kiállítása. A művész érdemeit a megnyitón dr. 
Acsády György professzor, a Budapesti Ér- és Szívsebészeti Klinika igazga
tója ecsetelte, aki kitért Sági életútjára, és egyebek mellett Pogány Ödön Gá
bor Sági művészetére vonatkozó méltató mondatait is idézte.

Régi látogatói tapasztalatom, hogy Sági nem tartozik az újítók közé, hogy 
nem érintette meg az avantgarde semmilyen válfaja sem. E kiállítás tanúsága 
szerint sem kenyere a formabontás és a nonfiguráció. Ezek után feltehető a 
kérdés, hogy művészete milyen kapcsolatban van korával. A válasz kézenfek
vő: Sági Sándor már korán kapcsolatba került Koszta Józseffel, akinek termé
szetlátása és alkotói módszere mély hatással volt rá. Ilyenformán válik művé
szete időszerűvé. A veszprémi városháza aulájában bemutatott alkotásai is ezt 
a látásmódot képviselik. Pasztózus festményeinek életképességét kifejezőere
jük láttatja a nézővel, és még balatoni képein is ez az „alföldi látásmód” tük
röződik. Ezek kiállított képei javát képezik, jelezve, hogy balatoni „térfogla
lása” meghatározó jelentőségű művészetében. Nem véletlenül választotta ki
állítása meghívója számára éppen a Balatoni táj vitorlásokkal festményét, 
amelyen a témát képviselő minden rekvizitumot megjelenít, a tavat, a hajókat, 
a nádast és a felhő borította eget.

A 17 kiállított kép közül önkényesen választhatunk értelmezni valót, így 
elsőként a Tihany címűt, amely tarka fás előterével és a főtémára koncentrá
lásával méltán tart számot érdeklődésre. Sági Sándor e bemutató szerint is a

színellentétek mestere. A Balatoni táj szép példája ennek, amelyen világos szí
nű víz koronázza a partot, és nagy sötét égbolt keretezi a vitorlásokat. A mű
vészt élénken foglalkoztatják a virágos részletek, így a Balatonalmádi és a Ta
vasz című képeken, és általában a dús növényzet, különösképpen pedig a fák, 
amelyek mint a tájak természetes velejáróiként éppúgy uralkodnak a festmé
nyeken, mint ahogy egyben a kompozíció elemeinek szerepét is betöltik.

Tavunk háborgásának eseményeit nagy erővel örökítik meg olyan képek, 
mint a Balatoni vitorlások vagy a Balaton vitorlással című táblák, melyek kö
zül az első a zajló égbolt alatt habzó vízben hánykolódó három vitorlással tün
tet, a másik pedig a haragosan hullámzó sötétkék vízzel.

A 89 éves mester töretlen alkotókedvét azok a festmények is szemlélete
sen tükrözik, amelyek nem a Balatonról szólnak. A cseszneki vár érdekesen 
oldja meg az ábrázolás problémáját: a főszereplő ugyanis nem is maga a vár, 
amely a kép jobb oldalán helyezkedik el, hanem a hangsúlyos hegyoldal a ma
ga „beszúrt” apró házaival. A bakonyi erdőt a nagy fák képviselik, amelyek 
tágas előtér mögött jelennek meg. Két festmény erejéig az Alföld is megjele
nik a kiállításon, az Alföldi részlet szélmalommal és az Alföldi tanyás táj.

Hogy Sági Sándor nem csupán naturálisan fogalmazza meg mondanivalóit, azt 
olyan képei bizonyítják, mint az Őszi fények és a Balatoni vihar. Előbbi már-már 
impresszionisztikus érvénnyel teszi „levegőssé” a zöld képfelületet, utóbbi viszont 
éppen azáltal teremt kozmikus hatást, hogy vizet és partot egyaránt „szétrobbant”, 
és ezzel az ábrázolásmóddal válik ki a balatoni képek közül. Szelényi Pál

A Családsegítő hírei

Filmklub novembertől!
Te is szereted a jó filmeket? Ha igen, akkor gyere el a filmklubba, szóra

kozzunk együtt! Ha van kedved és hetedik, nyolcadik osztályos diák vagy, 
szeretettel várunk a vetítésekre, majd egy közös beszélgetésre! Ne feledd! A 
belépés ingyenes! Szólj a barátaidnak is! E havi témánk: A barátság (Kutyám 
Skip, Pengeélen) Első vetítés: 2006. november 10-én (pénteken ) 15 órakor. 
A további programot megtalálhatod az iskolád faliújságján! Helyszín: Bala
tonalmádi, Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár földszint 6-os terme. Ér
deklődni lehet: Patkás Zsuzsanna és Herczeg László főiskolai hallgatóknál. 
Szervező: Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ, Balatonalmá
di, Ady Endre utca 2. Telefon: 88/430-274.

Kérés
Tisztelettel kérjük Önt, hogy amennyiben használaton kívüli fa  vagy szén 

tüzelésű üzemképes kályháját, ezenkívül íróasztal, szekrény, heverő vagy sző
nyegét nélkülözni tudja, és szívesen felajánlaná szolgálatunk közvetítésével 
szerény körülmények között élő embertársának, kérjük hívja szolgálatunkat a: 
430-274-es telefonszámon, vagy keressen minket személyesen az Ady Endre 
utca 2. szám alatt. A rászorulók nevében is hálával fogadjuk felajánlásaikat! 
Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ.

Kedves leendő anyukák!
2006. november 07-től újraindul az ingyenes kismama torna! A Pannónia 

Kulturális Központ 4. (balett) termében minden kedden 17-18 óra között vár
juk a 12. terhességi hetét betöltött kismamákat (kényelmes ruhában polyfom
mal vagy pléddel). Érdeklődni Schlakkerné Andrea gyógytornásznál a 
70/379-3573-as telefonszámon!

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt, Családját, Barátait és Munkatársait a Balaton

almádi Szociális Alapszolgáltatási Központ által szervezett, a köztünk élő 
amatőr művészek Kezem nyomán... című kiállításának megnyitójára. Idő
pont: 2006. november 16. (csütörtök), 16 óra. Helye: Balatonalmádi Polgár- 
mesteri Hivatal, Széchenyi sétány 1., Padlás Galéria. A kiállítás megtekinthe
tő: 2006. november 16-tól november 24-ig. hétköznap: 9-1730 óráig. Megtisz
telő jelenlétére feltétlenül számítunk: A Szolgálat munkatársai.

Tud róla, hogy...
A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központban pszichológiai és jogi 

tanácsadásunk a nyári szünet után ismét a rendelkezésükre áll. Időpont egyezte
tés szükséges, személyesen (Ady E. u. 2.) vagy telefonon (430-274). Ha úgy érzi, 
problémája van, ne habozzon, keressünk együtt megoldást gondjaira! A Balaton
almádi Szociális Alapszolgáltatási Központ VIBEM által támogatott „Egészség 
mesterfokon -  Együtt könnyebb! ” életmód klubja szeretettel várja az egészségü
kért tenni akarókat, 9-99 éves korig. Változatos programok, előadások, térítés- 
mentes szobakerékpár, vérnyomás- és vércukormérés. Folyamatosan várjuk az ér
deklődő klubtagokat, a tagság ingyenes, bárki bekapcsolódhat. Jelszavunk: Hozd 
magad formába! Kérjük, figyeljék a plakátokat, szórólapokat. Novemberi klub- 
foglalkozásainkat november 7-én és 21-én 16.00-tól tartjuk. Bővebb felvilágosí
tás: 88/430-274 (Melnecsukné Judit, Szászné Ibolya) munkaidőben.

Nagycsaládos hírek

Jövőnk a család
Szeretettel köszöntöm az Új Almádi Újság minden kedves olvasóját!
Régen nem adtunk hírt magunkról, pedig az Egyesület élete nem szürkül el, sőt 

élénkebb lett, mint valaha. A tavaszi pezsgés után más években „nyári szünetet” 
szoktunk tartani, hogy mindenki a családjával és a vendégeivel tölthesse az időt.

Ebben az évben új színfolt jelent meg, a NOE segítségével. Kirándulni vi
hettük tagjainkat Görögországba, rendkívül kedvező anyagi feltételekkel. Az 
útról Csontos Péter számol be. Hűséges tagjaink ilyen nyaralásról álmodni sem 
mertek eddig, s most boldogok, hogy megadatott. Jelentős élelmiszeradományt 
kaptunk a Jóléd Alapítványtól, és felelevenedett a ruhaosztási akciónk is. A je 
lentős mennyiségű ruhaadományt ezúton is köszönjük, raktározására ideigle
nes megoldásként a volt Váci Mihály Általános Iskolában kaptunk helyet. 
Szeptemberben külön busszal utaztunk a nagycsaládosok országos találkozó
jára. Ebben az évben is sok ezren gyűltünk össze Budapesten a MÁV nosztal
gia parkjában, ahol a vasúttörténeti kiállítás is van. Remek időben töltöttük el 
a szép napot, mely magában foglalta a Magyar Népmese Napját is. Tervezzük, 
hogy a balatonalmádi tökfesztivált sem hagyjuk ki, segítünk is a szervezőknek.

A közösségért való buzgólkodásunk nem merült ki abban, hogy a tavasz fo
lyamán lefestettük a Balaton-parti nagy játszótér elemeit, de tagjaink gondoz
zák a Kövesalja utcai játszóteret is, sőt a jövőben a nagy játszótér folyamatos 
karbantartását is elvégezzük, reményeik szerint némi rendőri segítséggel. Szí
vesen segítünk másoknak akár ruhaneművel, akár azzal, hogy elvisszük őket 
kirándulásainkra. Jelentős mennyiségű használt ruhát és lisztet adtunk nem 
egyesületi tag rászorulóknak is. Így erősítjük meg közhasznúságunkat.

Reméljük, életünkkel és munkánkkal megvalósítjuk a NOE új jelmondatát: „A 
nagy család nem gond, hanem a megoldás”. Dr. Péterfia Katalin titkár

Görögországi beszámoló
A szünidő közepén hosszú várakozás után végre elindultunk nyaralni. Úti 

célunk nem volt más, mint a mesés, legendákban bővelkedő Görögország. A 
kimerítő utat autóbusszal tettük meg. Körülbelül húsz órás buszozás után meg
érkeztünk Asprovalta falucskába, ahol a szálláshelyet biztosították.

Az elkövetkezendő hét a mindennapos strandolásról, az éjszakai pezsgő élet
ről, a Meteorák varázslatos világáról, és persze a jó társaságról szólt. A hihetet
lenül kedves szülők hazai ízeket varázsoltak elénk, de persze a helyi specialitá
sokat is megízleltük, mint például a gyrost, illetve az ouzó bódító ízét. Megcso
dáltuk a meteoráknak nevezett természeti képződményeket, melyek óriási egye
nes hegydarabok, némelyik tetején egy kolostorral. Több évtizedes munkával 
épültek meg ezek a szent helyek barátok, szerzetesek, apácák jóvoltából.

Az összeforrott, baráti csapat csatangolt a kis egzotikus utcákon, az egyik 
szórakozóhelytől a másikig, de mindig a tengerpartnál kötöttünk ki. Utolsó es
te mindenki a falu szélén található vendéglőbe sereglett, ahol többfogásos 
ínyencségek fogyasztása közben folklór műsort mutattak be. A vacsora után 
jó páran táncra perdültek kicsik és nagyok, ahol a görög zene és a magyar mu
latós dallamait hallottuk.

A hazafelé az út mintha rövidebbnek tűnt volna, talán mert egyszer már jár
tam arra, vagy lehet, hogy egy kis picurka honvágy okozta. Mindenesetre mi
kor megérkeztünk, ráeszméltem, hogy felejthetetlen nyaraláson vettem részt, 
és mesebeli emlékeit őrzöm, ameddig élek. Cs. P.

Köszönetnyilvánítás
A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete ezúton mond köszönetet mind

azoknak, akik adójuk 1 százalékát 2005-ben javunkra utaltatták, ezt az összeget 
az alapszabályban meghatározott céljainkra fordítottuk. Elnökség



Süssünk-főzzünk!
- Öhlmann Ági rovata -

Töltött cukkinihajók
Hozzávalók: 4 db közepes nagyságú cukkini, 40 dkg darált hús (ízlés sze

rint), 5 dkg füstölt szalonna, 2 db vöröshagyma, 10 dkg gomba, 1 gerezd fok
hagyma, 15 dkg füstölt sajt, 1 dl étolaj, só, őrölt fekete bors. A cukkini végeit 
levágjuk, alaposan megmossuk, majd félbevágjuk, belsejüket kivájjuk, félre
tesszük. Az előkészített olajon a kisebb kockára vágott szalonnát üvegesre pá
roljuk, hozzáadjuk az apróra vágott hagymát és tovább pirítjuk. Beletesszük a 
darált húst, kevés sóval, őrölt borssal, az áttört fokhagymával pirítjuk tovább. 
A megtisztított, megmosott felaprított gombát és a cikkekre vágott cukkinit is 
hozzáadjuk, az egészet készre pároljuk. Beletöltjük a cukkinikba, meghintjük 
reszelt sajttal, közép-meleg sütőben aranysárgára sütjük. Köretként adhatunk 
pirított burgonyát vagy rösztit. (RÖSZTI: Héjában megfőzünk 4 nagyobb 
krumplit. Ha kihűlt, a nagyobb reszelőn lereszeljük, majd egy fej felaprított vö
röshagymán, melyet meleg olajra teszünk, jó pirosra átsütünk, sózzuk.)

Stájer rácsos almás lepény
Hozzávalók: 60 dkg liszt, 1 cs sütőpor, 20 dkg vaj, 5 dkg cukor, 1/2 kg só, 

2,5 dl tej, 1,5 kg alma, 4 ek citromlé, 1 citrom reszelt héja, 12,5 dkg cukor, 1 
kk őrölt fahéj, 10 dkg mazsola, 10 dkg felaprított mogyoró, 20 dkg baracklek
vár, 10 dkg porcukor, 2 ek citromlé. Gyúrjuk össze a lisztet a sütőporral, vaj
jal, cukorral, sóval, meg a tejjel, és letakarva 1 órát pihentessük a hűtőben. Az 
almát hámozzuk meg, reszeljük durvára, és keverjük össze a citrom reszelt hé
jával és levével, a cukorral, fahéjjal, mazsolával, valamint a mogyoróval. Me
legítsük elő a sütőt 200 fokra. Nyújtsuk ki a tészta felét gáztepsi nagyságra, 
béleljük ki vele a tepsit. Kenjük rá az almatölteléket. A maradék tésztából vág
junk csíkokat és rácsosan rakjuk az alma tetejére. A süteményt kb. 30 percig 
süssük. Kenjük meg a tésztarácsot a felforrósított lekvárral. Keverjük el a por
cukrot a citromlével, és vonjuk be vele a rácsot. Kiadós, finom süti.

Birssajt
A főzőedény alját ecettel bekenem, hogy ne égjen le. Kivágom a birs mag

ját. Megmosom a birset, és héjával együtt nagyon kevés vízzel puhára főzöm. 
Szitán áttöröm. 1 kg-hoz 60 dkg cukrot adok. 10-15 percig még főzöm. Próbá
nak keveset kiveszek, megnézem, megdermed-e, ha nem, még főzni kell. Vi
zezett formába teszem. Hideg helyen hagyom száradni. 1 -2 hét után kiöntöm a 
formákból. Néhány tanács tapasztalatomból: jó teflonban főzni, eléggé pöfög, 
ezért kesztyűt húzok, hogy ne égessen meg, jó cukor nélkül besűríteni.

Humorzsák
Kórházban

- Főorvos úr, a beteg rosszul érzi magát!
- A beteg csak azt hiszi! -  mondja az orvos.
Később újra így a nővér:
- Főorvos úr, a beteg nagyon rosszul érzi magát!
- Ő azt csak hiszi! -  jön ismételten a válasz.
A nővér egy óra múlva:
- Főorvos úr, a beteg azt hiszi, hogy meghalt!

Légy
-Vajon hogyan teremtette Isten a legyet?
-Légy!

A megoldás
Pistikét felszólítja a tanár.
- Pistike, mit csinál anyukád, ha 4 almája van, és 7 felé akarja elosztani?
- Kompótot!

Műsor a ligetben
- Anyuci, lemegyek a ligetbe a srácokhoz. Van ott egy fülemüle, olyan 

szépen énekel, imádom a csicsergését.
- Rendben van, fiam, de a táskát, amit az ajtó elé kikészítettél, hagyd itthon, 

mert úgy tudom, a fülemüle nem iszik és nem dohányzik, hanem csak énekel.

Tanács agglegénynek
Panaszkodik barátainak az agglegény:
- Egy év alatt háromszor törtek be a lakásomba, ellopták az összes pénzem. 

Szerintetek mit csináljak?
- Nősülj meg, s akkor a tolvajoknak egyszerűen nem lesz mit elvinniük.

Egészségmozaik

A cukorbajról
November 14. a Cukorbetegek Világnapja (Diabétesz Világnap), amelyet 

1991 óta ünnepelünk.
Az egyes típusú cukorbetegség elsősorban a gyermekeket érinti, a hasnyálmi

rigy által kiválasztott hormon, az inzulin teljes hiánya jellemző. Kialakulásának ge
netikai oka van, véglegesen nem gyógyítható. Gyakoribb a felnőtt korban kialaku
ló úgynevezett kettes típusú cukorbetegség, amelynél az inzulintermelés jelentős 
csökkenése döntően a túlsúly és a kellő fizikai aktivitás hiánya miatt alakul ki.

A cukorbaj korunk népbetegsége. A növekedés összefüggésbe hozható az 
életmód megváltozásával: a mozgásszegény életmóddal, a zsírban és cukorban 
gazdag táplálkozási szokásokkal. A vércukorszint megemelkedése sajnos soká
ig nem okoz tüneteket, s mire kiderül, már nehezen kezelhető, gyakran súlyos 
szövődményeket okoz. Például veseelégtelenség, súlyos látásromlás, akár vak
ság is előfordulhat. Jellemzők a bakteriális fertőzések, különösen az orbánc, a 
köröm és a lábujjak közötti gombásodás, az agy, a végtagok és a szív ereinek el
meszesedése. Az agyvérzés kockázata 2-3-szoros. Az idegek károsodásai, lábon 
jelentkező érzéskiesések (hő-, tapintás-, fájdalom-, vibrációérzés), kalapácsujj 
és más láb-deformitások, fekély, a végtagok keringésének romlása is gyakori. 
Nők esetében kezeléssel dacoló hüvelyi gombásodás is előfordul, gyakori az el
húzódó sebgyógyulás és az ínybetegségek kialakulása is. A kettes típusú, fel
nőttkorban kialakuló cukorbetegség egészséges életmóddal megelőzhető.

Az első és a legfontosabb: az elhízás megelőzése.
A megelőzés már a magzati élet kedvező feltételeinek a biztosításával kez

dődik: tartózkodni kell az alkoholos italoktól és a dohányzástól, a passzív do
hányzást is beleértve. A terhességi cukorbetegség (gesztációs diabétesz) álta
lában a terhesség 20. hete után fejlődik ki, főként az arra hajlamos - többnyi
re kövér, ill. 30 év feletti - kismamáknál, a hormonváltozás következtében. 
Gyakorisága: 2,5-3%. Ha nem fedezik fel időben, következménye: koraszü
lés, ill. óriásmagzat lehet. Ezért a terhesség 24.-26. hetében terheléses vércu
kor vizsgálatot végeznek. A várandós kismamáknál már a csökkent glukóz to
lerancia is diabétesznek tekintendő, és diétával, vagy szükség esetén inzulin
nal kezelik. A szülést követően az esetek 80-85%-ában a további inzulinkeze
lés szükségtelenné válik, de ha az anya testsúlya nem normalizálódik, foko
zott az esélye a cukorbetegség későbbi fellépésének. Ezért indokolt a későb
biekben a rendszeresen végzett vércukor-ellenőrzés.

A második lépés a szoptatás. A lehető legtovább, de legalább 6 hónapig ki
zárólag anyatejjel kell táplálni a csecsemőt. Az anyatej mind az 1. típusú, 
mind a 2. típusú cukorbetegség ellen bizonyos fokú védelmet nyújt. Fontos a 
gyermek egészséges életmódra nevelése, egészséges táplálása és a testtömeg 
normális szinten való megőrzése. Ennek alapja a minél több és rendszeres 
mozgás, Próbáljuk azt elérni, hogy a fizikai aktivitás életformává váljon

A későbbiekben is ez az alapelv érvényesül, hiszen abban az esetben, ha a kö
vér ember időben lefogy, olyan módon, hogy jelentősen csökkenti energia-felvé
telét, sportolni kezd, rendszeresen valamilyen fizikai tevékenységet folytat, jó 
esélye van arra, hogy soha nem lesz cukorbeteg! Még akkor sem, ha a családjá
ban egy vagy több személynél felnőttkori cukorbetegség fordul elő. Az idejében 
elkezdett fogyókúra számos esetben feleslegessé teheti az inzulinkezelésre való 
áttérést is. Próbáljunk egészségesebben élni, mozogni, higgyék el, megéri!

Kállai Tünde 
vezető védőnő

Fű, fa - orvosság

Katángkóró
Szinte mindenhol megtalálható egyik legszebb gyógynövényünk, a katáng

kóró, melyet már az ókori Egyiptomban is ismertek. Égszínkék virágai köve
tik a nap járását, csak akkor nyílnak, ha süt a nap.

Hatóanyagait gyökerei, levelei és virágzó szárai egyaránt tartalmazzák, de 
a legtöbb a gyökerekben található. Máj- és epebetegségek, a sárgaság kiváló 
házi szere, teájának rendszeres fogyasztása segíti az epekövek oldását és az 
epehomok eltávolítását. Cukorbetegek teakeverékének alapanyaga, keserű
anyag-tartalma révén gyomorerősítő, emésztésserkentő. Vasban, rézben és 
kalciumban gazdag leveleinek forrázatával belsőleg vérszegénységet, külső
leg borogató szerként bőrbetegséget, ekcémát gyógyíthatunk. A népi gyógy
ászatban vesekő, húgyúti gyulladások kezelésére használták, valamint étvágy
talan, sápadt gyermekeknek adták.

Teakészítés: egy kávéskanálnyi szárított és aprított gyökeret 2,5 dl vízben 
5-10 percig főzünk, 15 percnyi állás után leszűrjük. Naponta 3-4 alkalommal 
édesítés nélkül fogyasztjuk. Epekő esetén társíthatjuk gyermekláncfű- és 
lestyángyökérrel. Emésztőrendszeri betegségek gyógyítására apróbojtorján
nal, orbáncfűvel, borsmentával együtt fogyasztjuk. Virágzó szárából is készít
hető tea: egy evőkanál szárított és felaprított szárat 2 dl forrásban lévő vízzel 
leforrázunk, 20 percig állni hagyjuk, majd leszűrjük.

Gyökeréből kitűnő hajnövesztő lé nyerhető: az ősszel felszedett gyökere
ket megtisztítjuk, felaprítjuk, levét kisajtoljuk, esténként a fejbőrbe dörzsöl
jük. 2-3 hét használat után a hajhagymák megújulnak, a haj növekedése meg
indul. A katángkóró-levet hűtőszekrényben tároljuk, télire tiszta szesszel tar
tósítjuk. Ny. J.



Almádi horgász
Balatoni Horgász Napok, 

rajzpályázattal
Ahogy arról korábban már értesülhettek, szeptember 23-24-én Balatoni Hor

gász Napok címmel tartott rendezvénysorozatot Balatonalmádiban a Horgász 
Egyesületek Veszprém Megyei Szövetsége. A rendezvény szervezésében részt 
vett a helyi horgászegyesület, a Balzer Hungária Kft., és több más szervezet is.

A szombati napon szabadidős tevékenységekkel, Balaton parti horgászegye
sületek horgászversenyével, halpaprikás főző versennyel tették színesebbé a mű
sort, amelyek a Négyméteres partszakaszon és a sportpályán kerültek megrende
zésre. Másnap a Pannónia Kulturális Központban tartottak konferenciát, ahol az 
egyesületek és országos szervezetek képviselői voltak jelen. A rendezvény célja 
a balatoni horgászati lehetőségek, problémák felvetése, megvitatása, és a döntés
hozó szervek figyelmének a felkeltése volt. A rendezők véleménye szerint a ren
dezvény sikeres volt, és a jövőben is tervezik hasonló programok szervezését.

Szeptember 23-án a gyermek rajzverseny eredményhirdetése is zajlott a kul
turális központban berendezett horgász, halász múzeumban, melyet korábban 
a HEVMESZ és Gönczi György hirdetett meg. A pályázatra a gyermekek ba
latoni élményeikkel kapcsolatos rajzaikat, festményeiket küldhették el. Két ka
tegóriában, 6-6 helyezettet, valamint Nagy Kornél 6. osztályos fiatalember sze
mélyében egy abszolút első helyezettet díjazott a zsűri. A nyertesek pénzjuta
lomban részesültek, a fődíj pedig egy kerékpár volt, melyet Gönczi György 
ajánlott fel. A pályázatra 70-80 rajz érkezett a megyéből. A kiállítás képei még 
megtekinthetőek november végéig a Horgász-Halász Múzeum területén.

Most pedig lássuk a díjazottakat. Fő díj: Nagy Kornél 6. oszt. Kicsik kate
góriájában: I. Balán Tünde 4. oszt., II. Kerekes Attila 5. oszt., III. Salamon Sá
ra 6. oszt., IV. Valackai Réka 6. oszt., V. Tölgyesi Dóra 5. oszt., VI. Balán 
Tünde 4. oszt. Nagyok kategóriájában: I. Kendli Anna 8. oszt., II. Barka Va
léria 8. oszt., III. Fekete Fruzsina 7. oszt., IV. Borsi Mercédes 7. oszt., V. Ja
ni Dávid 8. oszt., VI. Németh Klaudia 7. oszt.

Hogy a tél se teljen eseménytelenül, november 3-án indul a Horgász múze
umban berendezett egyesületi horgászklub. Az érdeklődők szerda és péntek 
délutánonként 15 és 19 óra között látogathatják majd, ahol elmesélhetik egy
másnak élményeiket, kikapcsolódhatnak, szórakozhatnak (kártya, sakk). A 
szervező Gönczi György horgász témájú filmek vetítésével, ismert horgász 
szakemberek előadásaival szeretné kielégíteni a horgászok igényeit a fagyos 
téli hónapokban is. Számfira Balázs

Horgászhírek
A Pannónia Kulturális Központban berendezett horgászboltban vállaljuk 

orsók, botok javítását, szervizelését. MUSTAD horgok féláron!
Horgász Börze Balatonalmádiban! December 9-én, szombaton 9 óra és 13 

óra között horgászbörzét tartunk a Pannónia alsó szintjén a Horgászmúzeum
nál! Ha van odahaza feleslegessé vált horgászfelszerelése, folyóirata, szak
könyve stb., itt a jó alkalom, hogy túladjon rajtuk! Árusoknak asztalfoglalás: 
300 Ft. Érdeklődni: Gönczi Györgynél, tel.: 0670/2253703.

„...Csak jó kedvéből is vitéz próbálni indul...”

Öreghegyi teniszmorzsák
1849 és 1956 vértanúira emlé
keztek az öreghegyi teniszis
kola növendékei, amikor a Bí
ró János mesteredző nevével 
fémjelzett versenyen vettek 
részt. A sportszerű vetélkedő 
méltó volt úgy a vértanúk, 
mint Janó bácsi emlékéhez. 
Eredmények: a verseny győz
tese, és ezzel az aranyérem 
boldog tulajdonosa Klimkó 
Emese. Második Tira Klau
dia, harmadik Mógor Ágnes 
és Mógor Zsófia. Befejezésül 
kísérje kedves mindnyájukat 
az öreghegyi tenisziskolások 
szállóigéje: A test a lélek 
temploma, ezért tegyünk meg 
mindent, hogy olyan templo
mot építsünk, amelyikben 
biztonságban, jól érzi magát a 
tiszta lélek!

Varga Laci bácsi

Lovas sikerek

Álmunkban sem hittük volna
.. .Nevezetesen azt, hogy az alapjában véve tömegsportra szerveződő kis lo

vas-egyesületben fölnevelkedett fiatalok ilyen komoly eredményeket érnek el 
ebben a méregdrága sportágban. Indult a sor tavasszal Sümegen, ahol immár az 
igencsak megszigorított feltételekkel (7 ugrást is bemutatva) Berényi Krisztina, 
Czuczay Diána és Szentesi Vajk simán megszerezték a rajtengedély-vizsgát. 
Berényi Krisztina rögtön a mélyvízbe is ugrott, a Pinkóczi Lovasudvarban ka
pott versenylovat, és Maurer Sándor irányításával Okulj Sári nyergében B1 ka
tegóriában 5 megyei versenyen is részt vett. Pécselyen győzni is tudott 85.03 stí
luspontot elérve a nyitott kategóriában. Döbröntén a megyei döntőn a 9. helyen 
zárt . Összességében a megyei 2. helyezést érte el B1A stílusverseny kezdő lo
vasok részére kategóriában. Szénási Viktória a Cseresnyés lovas-udvarban kap 
lovat, hol Astor, hol Lucab nyergében versenyez, Cseresnyés László irányításá
val. 8 versenyen indult, Jánosházán és Pécselyen nyerni tudott. Döbröntén a me
gyei döntőben a 3. helyet szerezte meg. Összesítésben a megyei 3. helyezett B1A 
stílusverseny kezdő lovasok részére kategóriában. Futó Anna szintén Cseres
nyés Pödri irányításával és lovaival versenyez. Tavalyi megyebajnoki címe után 
feljebb lépett egy kategóriát, és B2 ifi kategóriában vett részt 8 díjugrató verse
nyen. Jánosházán és Alapon sikerült győznie. A döbröntei megyei döntőn a 2. 
helyet szerezte meg. Összesítésben megyei 2. helyezett B2 ifi kategóriában. 
Városlődön díjlovaglásban szerzett 3. helyezést. Horváth Regina Cseresnyés 
László irányításával Astor nyergében 5 versenyen indult, Pákozdon tudott győz
ni C1 kategóriában, Borzaváron és Simonpusztán B1-ben 3. helyezett volt.

Fogathajtóink is kitettek magukért. Maurer Sándor a Pinkóczi lovasudvar 
lovaival áprilisban Bábolnán kezdett. Kettesfogat kategóriában Csili és Jel
mez voltak befogva, díjhajtásban 90.94 pont, 13. hely, maratonhajtásban 
78.68 pont, 9.hely, akadályhajtásban 8 hibapont, 11.hely, összesítésben 
177.62 pont, 10. helyezés. Sajnos ezt követően nem tudott több régiós verse
nyen részt venni, elsősorban szponzorok hiányában. Részt vett viszont gyö
nyörű négyes-fogatával a környékben rendezett megyei versenyeken, de be
mutató jelleggel.

A gazdafogatok megyei bajnokságában három versenyzőnk is megméret
te magát. Ifj. Horváth László 4 versenyen vett részt, Öskün 2. helyezett, 
Jásdon 3. helyezett. Összesítésben megyei 8. helyezett. Id. Horváth László 
szintén 4 versenyen vett részt. Öskün és Berhidán 4. helyezést ért el. Össze
sítésben megyei 11. helyezés. Kovács Tamás 5 versenyen vett részt, Jásdon 
és Berhidán 5. helyezést ért el. Összesítésben megyei 14. helyezett. Mindhár
man Irma és Linda nevű lovakat hajtották, ami azt jelenti, hogy a két derék 
négylábúnak el kellett ballagnia a verseny helyszínére (a lószállító sajnos 
csak álom), aztán háromszor is teljesíteni a pályát. Reményteljes, hogy Leila 
és Fecó, a két csikó kipróbálásra került, egyszer talán megoszlanak a terhek 
a lovakat illetően.

Tudni kell, hogy a versenysorozatban 93 fogat volt a megyében értékelhető! 
Az egyesület a maga szerény eszközeivel csak a versenyzés lehetőségét terem
ti meg a versenyzők számára (ami egyébként önmagában sem kevés), igazi ál
dozatot a versenyzők családja vállal, hogy aztán Balatonalmádi neve igen sok
szor hangozzék el a versenyeken, és jelenjen meg a tudósítások kapcsán. Sze
retném megköszönni az egyesületet kiemelkedően támogatóknak az önzetlen 
segítséget: Balatonalmádi Város Önkormányzatának, a TENSOL Kft-nek, Dr. 
Tóth József háziorvosnak, Györffy Zita asszisztensnek, Dr. Walter Rózsa kép
viselőasszonynak, a Pannónia Kulturális Központnak, a Balatonalmádi Kom
munális és Szolgáltató Kft.-nek, a Dataqua 2002 Elektronikai Kft-nek.

Ezúton is értesítek mindenkit, hogy egyesületünk szokásos évzáró közgyű
lése a Berényi Kultúrban lesz november 25-én 18 órakor kiállításmegnyitás
sal egybekötve. 

Szentesi István
elnök



Herkules Sportegyesület

Tájfutó siker
A Herkules Sportegyesület szenior tájfutói sikeresen szerepeltek 

az október 21-22-én, Bükkszentkereszten rendezett váltó- és csapat- 
bajnokságon. A női 125 kategóriában a Dr. Nagy Zuzsanna, 
Csizmadiáné Szóládi Annamária, Kaszásné Boa Ágnes összetételű 
váltó nyert ezüstérmet. A női 150 kategóriában a Dr. Nagy Zsuzsan

na, Komár Béláné, Cser Borbála, a női 105 kategóriában a Németh 
Zsoltné, Cizmadiáné, Kaszásné ősszetételű csapat második, a férfi 
165 kategóriában a Gáncs Kálmán, Korbély Tibor, Komár Béla al
kotta csapat a dobogó harmadik helyezést szerzett. (Az egyes kate
góriákat a versenyzők életkorának összeadásával alakítják ki.) Ké
pünkön: a dobogó második fokán Dr. Nagy, Csizmadiáné, 
Kaszásné.

További egyesületi hír: sikeresen pályázott a Herkules a Tárt Ka
pus Létesítmények akcióban, melynek keretében minden szombaton 
ingyenesen vehető igénybe a Györgyi Dénes Általános Iskolában ta
lálható edzőterem, valamint (amíg az időjárás ezt lehetővé teszi, a Sza
bolcs utcai sporttelep. Minden érdeklődőt szívesen vár a Herkules 
Sportegyesület.

Köszönet
A Herkules Sportegyesület tagsága köszönetet mond minda

zoknak, akik adójuk 1 %-ával támogatták. A befolyt összeget 
sportrendezvények szervezére fordítottuk.

Herkules SE

A Fórum bevásárló udvarban a

CIPŐVILÁGBAN
gyermek, felnőtt, őszi, téli

BŐR lábbelik,

-20 %-30 %-50 %-os
árengedménnyel kaphatóak!

A Baross úti cipőboltban IS, 

Hazai gyártók Kiváló Minőségű
BŐR cipőivel várom kedves vevőimet!

BALATONALMÁDI 
PANNÓNIA KULTURÁLIS 
KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 

NOVEMBERI ÉS DECEMBER ELEJI 
PROGRAMAJÁNLÓJA

KULTURÁLIS 
KÖZPONT ÉS 
KÖNYVTÁR

BALATONALMÁDI

November 10., péntek, 17 óra:
Régi Almádi képekben
Előadó: Kovács István - Helyszín: Pannónia gyerekkönyvtár

November 9., csütörtök, 17 óra:
BERÉNYI ESTÉK - Márton napi hagyományok
Előadó: Schlecer Vera, muzeológus - Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 

Szervező: Vörösberényi Polgári Olvasókör - Információ: Mester Ferenc -  
20/99-16-213

November 14., kedd, 12 óra:
Filharmónia Hangversenyek - Jánosi Együttes koncertje 

Helyszín: Pannónia nagyterme - Bérletes előadás 

Szólójegy: 300 Ft (megvásárolható az előadás előtt fél órával)

November 16-19., csütörtök-vasárnap:
Galamb és díszmadár kiállítás
Helyszín: Pannónia nagyterme - Szervező: Galambtenyésztők Egyesülete 
Információ: Kovács Gyula -  30/51-89-745

Nyitva tartás: csütörtök -  szombat 10-18 óra között; vasárnap 15 óra ered

ményhirdetés majd a kiállítás zárása. Belépőjegyes rendezvény!

November 16., csütörtök, 17 óra:
BERÉNYI ESTÉK - Ősi magyar nyomok indián földön
Előadó: Dr. Simon Péter, indián kutató - Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Szervező: Vörösberényi Polgári Olvasókör - Információ: Mester Ferenc -  
20/99-16-213

November 25., szombat, 17 óra:
Ismeretterjesztő előadássorozat az egyiptomi kultúráról -  Harmadik előadás 
A mágikus szertartások / A halott balzsamozás és mumifi kálás - 
GYAKORLATI BEMUTATÓVAL! - A piramisok és templomok funkciója
Előadó: Borza Attila -  70/263-93-52 - Helyszín: Pannónia nagyterme

November 29., szerda, 17 óra:
Pannónia Olvasó Kör összejövetele
Magyarország legnagyobb fái -  Dendrománia 

Könyvbemutató vetítéssel összekötve

A beszélgetést vezeti: Pósfai György, a könyv szerzője, biológus-író 
Helyszín: Pannónia olvasóterme

November 30., csütörtök, 17 óra:
BERÉNYI ESTÉK - Azért olyan szép a világ, mert a szíve Magyarország
Előadó: Born Gergely - Helyszín: Vörösberényi Kultúrház - Szervező: 

Vörösberényi Polgári Olvasókör - Információ: Mester Ferenc -  20/99-16-213

December 3., vasárnap, 16 óra:
ABRAKADABRA - Csepregi Éva gyerekműsora

Helyszín: Pannónia nagyterme - A belépés díjtalan! - A programot helyi vál
lalkozók és cégek támogatják!

December 6., szerda, 18 óra:
Konzervatív Mikulás
Helyszín: Pannónia nagyterem - Szervező: Konzervatív Kör - Információ: 

Kiss György -  20/203-61-35

December 8., péntek, 17 óra:
Kulcsár Ágnes adventi tárlata
A kiállítás megtekinthető 2007. január 13-ig, az intézmény nyitva tartási ide
jében.



Nyílt levél
Tisztelt Polgármester Úr és Tisztelt Képviselőtestület!
Az alsó tagozatos szülői munkaközösség és a zeneiskolás gyermekek szü

leinek nevében fordulunk Önökhöz, hogy a nyilvánosság előtt kérjünk segít
séget egy már évek óta megoldatlan problémára.

A városunkban egyre több a gépkocsi, és sajnos ezzel együtt nő a száma 
azoknak a sofőröknek, akik nem mindig a közlekedési szabályoknak és az út
viszonyoknak megfelelően közlekednek. Ezért időnként komoly aggodalom
ra van oka azoknak a szülőknek, akiknek kisiskolás gyermekei önállóan köz
lekednek városunk utcáin. Különösen igaz ez a zeneiskolásokra, akik a 
Vörösberény felőli lejtőről nagy sebességgel érkező autók potenciális áldoza
tai. De nem kevésbé veszélyes az iskola és az óvoda környéke sem.

Ezért kérjük a Tisztelt Polgármester Urat és a Testületet, hogy a problémát 
orvosolandó, a forgalmat lassítandó, helyezzenek ki a fent említett veszélyes 
területekre fekvőrendőr párokat, közrefogva a veszélyeztetett területeket, 
hogy elkerüljünk egy esetleges tragédiát.

Továbbá örömünket fejezzük ki, hogy a Postás üdülő előtti park rendbeho
zatala megkezdődött. Szeretnénk, ha a munkálatok mielőbb befejeződnének, 
hogy gyermekeink birtokba vehessék ezt a területet, hiszen ez a napközis cso
portok megszokott játszótere.

Alsó Tagozatos Szülői Munkaközösség 
Györgyi Dénes Általános Iskola

Tájékoztatás SZJA 1% 
felhasználásáról

A Balatonalmádi Közbiztonsági Alapítvány kuratóriuma nevében tájékoz

tatom tisztelt támogatóinkat, hogy a 2004. évi személyi jövedelemadójuk be

vallásakor alapítványunk részére felajánlott -  74.687 Ft - SZJA 1%-ot 2005. 

évben az alapító okiratunkban megfogalmazott céloknak megfelelően Bala

tonalmádi város közbiztonságának növelése érdekében a Balatonalmádi 

Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztálya által 

használt szolgálati gépkocsik -  belső normában meghatározott mértéken fe

lüli -  üzemeltetésére használtuk fel. A támogatásból Balatonalmádiban 

28.000 km-rel több rendőri szolgálatot tudtak biztosítani. Örömmel fogadtuk 

az APEH értesítését, hogy a 2005. évi személyi jövedelemadó bevallás alkal

mával ismét jelentős számban tettek felajánlásokat alapítványunk részére. A 

támogatás várható összege 94.544 Ft, amelyet szintén a céljainknak megfele

lően kívánunk felhasználni. Köszönjük a szíves felajánlásokat, továbbra is az 

Önök érdekében, városunkért dolgozunk. Azok számára, akiknek eddig nem 

volt tudomásuk alapítványunk létezéséről és támogatni kívánnak bennünket, 

közzé tesszük bankszámla számunkat, amelyre várjuk önkéntes adományai

kat. OTP Balatonalmádi 11748083-20008031.

Szemes János 

a kuratórium elnökeJogi sarok

Hogyan lehet 
az elbirtoklást bejegyeztetni?

Szeretném megtudni, hogy milyen módon, vagy milyen dokumentumok, 
tanúk stb. alapján lehet az elbirtoklást a földhivatalba bejegyeztetni?

Az elbirtoklást nem jegyzi be automatikusan a földhivatal. Először a 
bíróságon kell kérni az elbirtoklás tényének megállapítását, peres eljárásban. 
A pert, az elbirtokolt ingatlan nyilvántartás szerinti tulajdonosa ellen kell indí
tani. Amennyiben a bíróság ítéletével megállapítja az elbirtoklás tényét, a 
földhivatal ennek alapján jegyzi be a tulajdonjogot.

Várom további leveleiket 8220 Balatonalmádi, Töltés u. 4. postacímre, 
valamint a szerdahelyi.i@invitel.hu címre!

Szerdahelyi Izabella

Vörösberényi 
Nyugdíjas Klub

November 8: klubnap 16 órától. Kártya, sakk, kötetlen beszélgetés.
15: klubnap 16 órától. Kártya, sakk kötetlen beszélgetések.
22: vezetőségi ülés 15 órától. Klubnap 16 órától. Beszélgetések aktuális kér
désekről. Előadó: Boros Gyula.
29: zenés születésnapi rendezvény 16 órától.
December 6: klubnap 16 órától. Kártya, sakk, kötetlen beszélgetések. 
Megjegyzés: a születésnapi rendezvényre szerdai napon 16 órától lehet jelent
kezni.

Boros Gyula klubvezető

HORVÁTH BALÁZSRA 
EMLÉKEZTEK...

A lapunk októberi számának 9. oldalán megjelent Horváth Balázsra 

emlékeztek Veszprémben című tudósításunk kiegészítésre szorul. A kitűnő 

polgári politikusra emlékező megyeszékhelyi rendezvényen vetített filmeket 

a Séd TV és a Veszprém TV készítette, a műsor összeállítója pedig Nagy 

Károly, a Reguly Antal Alapítvány főkurátora volt.

Tájékoztatás SZJA 1% 
felhasználásáról

Az „Együtt-Egymásért” Nyílt Közalapítvány kuratóriuma nevében tájé

koztatom tisztelt támogatóinkat, hogy a 2004. évben személyi jövedelemadó

juk bevallásakor alapítványunk részére felajánlott -  6.543.-Ft - SZJA 1%-ot 

2005. évben az alapító okiratunkban megfogalmazott céloknak megfelelően: 

Balatonalmádi városban élő ténylegesen rászorulók részére szociális segítség 

nyújtása érdekében használtuk fel. A hosszan elhúzódó tél miatt 13 családnak 

jutattunk hasított tűzifát 164 eFt értékben, 25 eFt-tal hozzájárultunk a nagy- 

családosok és idősek karácsonyi ünnepségének megrendezéséhez, 3 fő részé

re nyújtottunk pénzbeli támogatást (egyszeri szociális segély, beiskolázási se

gély, étkezési hozzájárulás formájában) összesen 60 eFt összegben. Örömmel 

fogadtuk az APEH értesítését, hogy a 2005. évi személyi jövedelemadó be

vallás alkalmával jószándékú embertársaink ismét tettek felajánlásokat alapít

ványunk részére. A támogatás várható összege 23.347.-Ft, amelyet szintén a 

céljainknak megfelelően kívánunk felhasználni. Köszönjük a szíves felaján

lásokat, szerény anyagi lehetőségeink ellenére továbbra is megpróbálunk se

gíteni a rászorulókon, illetve az egyéb ellátási formákból valamilyen okból ki

maradókon. Azok számára, akiknek eddig nem volt tudomásuk alapítványunk 

létezéséről és támogatni kívánnak bennünket közzé tesszük bankszámla szá

munkat, amelyre várjuk önkéntes adományaikat. OTP Balatonalmádi 

11748083-20014146.

Szegedi Józsefné 

a kuratórium elnöke

TÜZÉPPIEDL T Ü Z É P P I E D L  A H U F B A U  C S O P O R T  T A G J A

HUFBAUPiedl Kft. H-8 220 . BALATONALMÁDI, Álmos u. 2. 
T e l :  +36-88/430-143. Fax: 36-88/430-145

Őszi készlet-kiárusítás a Piedl Tüzépen!
Maradék térkő, csempe, padlólap 20%-25% engedménnyel
Készleten lévő csempe és padlólap -10%
Készleten lévő nyílászárók -10%-15%
Készleten lévő laminát padló -15%
Készleten lévő Creaton cserepek -15%
Készleten lévő Henkel termékek -10%
Készleten lévő Ytong falazóanyagok -10%
Megéri betérni hozzánk! Az akció időtartama: készlet erejéig
Piedl Tüzép, 8220 Balatonalmádi, Álmos utca 2. Tel: 88/430-143, fax: 88/430-145

mailto:szerdahelyi.i@invitel.hu


“Gyógyíthatatlan betegség nincs. ”
( Hypokratesz )

Természetgyógyászat
Balatonalm ádiban

Az orvostudomány ma csodákra képes.
Ha ez a csoda mégis elmarad, forduljon az 
Isten alkotta természet gyógyító erejéhez.

Természetgyógyászként várom rendelőmben.

Rendelés: Balatonalmádi, Baross G. u. 44. (szakrendelő) 
Rendel: Dr. H orváth Balázsné: naponta 9-14 óráig 

Egész nap elérhető telefonszám: 06-30-348-9621

UNIQA
Intézze biztosítási ügyeit helyben!

Az UNIQA Biztosító Rt. Balatonalmádi kirendeltségén széleskörű 
szolgáltatásokkal (kisebb kárrendezéssel is) várja kedves ügyfeleit! 

Hívjon minket, készségesen állunk rendelkezésére! 
Címünk: Balatonalmádi, Martinovics u. 2. (Piactér mellett) 

Tel.: 88/574-400 Fax: 88/574-401  
Mobil: 20-932-4411, 20-414-3943, 20-944-4117

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

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

TÜZIFA
KONYHAKÉSZ KUGLI

BÜKK, GYERTYÁN, CSER, TÖLGY 1800,- Ft/q 1700,- Ft/q
AKÁC 2000,- Ft/q 1 9 0 0 ,-Ft/q

SZÉN
Fűtőérték 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.

ÚJ ALM ÁDI ÚJSÁG  
BA LATO NALM ÁDI V Á R O S LAPJA

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

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

Felelős vezető: Tóth Zoltán 
Tipográfia: Kiss Csaba 

Engedélyszám: 005-18/1989. ISSN 0864-7860 
Alapító szerkesztő: Veszeli Lajos 
Szerkeszti a szerkesztőbizottság:

Czuczor Sándor, Sarusi Mihály,
Schildmayer Ferenc, Szabó Kalliopé, Vincze Eszter 

Felelős szerkesztő: Sarusi Mihály 
Hirdetés: 06-20/358-2360 

Kéziratot és fényképet nem küldünk vissza.

A következő számunk lapzártája: november 27.

Balatonalmádi központjában, 13 lakásból és 8 üzletből álló 

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

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

Irányár: 260.000,- Ft/négyzetméter

www.autobonto-siofok.hu

E U R O A U T Ó

* Autóbontó-Siófok

Gépjárművek 
forgalomból történő 

végleges kivonásához 

Bontási Átvételi Igazolás
kiadása.

Az átvétel ingyenes! 
A gépkocsi beszállítás is 

ingyenes!
Cím: Siófok-Kiliti, 
Honvéd u. 091/15 

Tel.: 84/322-634 vagy 
30/9464-838 

Fax: 84/522-023

FODOR
tuning&gumiservice
www.fodorgumi.hu

Ingyenes
kerékszerelés!*

*4  db nálunk vásárolt 
új gumiabroncs esetén

Téligumiabroncsok

6800.-
forinttól 
Balatonalmádi 
Balatonfűzfői ú t 1. 

tel.:30/213-7017

(A MAYA Cukrászda m ögött) 

Várom megtisztelő 
érdeklődését!

- Számítógépek javítása, 
helyszíni kiszállással is

- Komplett számítógépek 
összeállítása, beüzemelése

- Új és használt alkatrészek
- Programok telepítése
- Szaktanácsadás, adatmentés
- Otthoni, irodai vezetékes, 
és vezeték nélküli hálózatok

 tervezése, kivitelezése

PC Doktor
Farkas László; Balatonalmádi
0 6 7 0 / 3 6 7 4 - 8 2 7 .
www.pcdok.hu
E-mal: pcdoktorinfo@gmail.com

SZEREZZEN JOGOSÍTVÁNYT HELYBEN!

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

Tanfolyamnyitó: 2006.11.14., 18 óra 
a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnáziumban. Tanfolyam igény szerint 

délelőtt, délután vagy hétvégén. Gépkocsiválasztási lehetőség. 
Érd.: Baksai Gábor, Balatonalmádi, Lehel út 27.

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

APRÓHIRDETÉS

Jó állapotú régi könyveket, könyvtárakat vásárolok készpénzért. Tf.: 70/37-41-150.

mailto:almadiujsag@balatonalmadi.hu
http://www.autobonto-siofok.hu
http://www.pcdok.hu
mailto:o@gmail.com

