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Almádi püspök-helyettes
„Békesség nektek” (János evangéliuma 20, 19)

ÁLDÁS - BÉKESSÉG
Mi, almádi reformátusok

A Dunántúli Református Egyházkerület 
ünnepi közgyűlése Almádiban

A Dunántúli Református Egyházkerület március 10- 
én délelőtt istentisztelettel egybekötött rendkívüli köz
gyűlés keretében iktatta be tisztébe az újonnan válaszott 
egyházkerületi lelkészi főjegyzőt (püspök-helyettest), 
Steinbach József balatonalmádi-balatonfűzfői lelkipász
tort. Az istentiszteleti szolgálatot a balatonalmádi temp
lomban Nagy Lajos, a veszprémi egyházmegye espere
se végezte a 2Kor 6,1-10 alapján. A választási bizottság 
írásos jelentését Szakács Sándor püspöki titkár ismertet
te. Eszerint a Lukáts András elhunytéval megüresedett 
egyházkerületi lelkészi főjegyzői tisztség betöltése so
rán a három jelölt közül Steinbach József nyerte el a du
nántúli presbitériumok szavazatainak döntő többségét. 
Dr. Márkus Mihály püspök beszédét követően a megvá
lasztott új főjegyzőt Lentulai Attila rangidős esperes es
kette föl tisztségére. Az esperesi kar tagjainak igei áldás
mondása, valamint énekes áldása után számosan kö
szöntötték az új tisztségviselőt az egyházkerület, a Pápai 
Református Teológia, a főjegyző elődök, az esperesi kar, 
a Veszprémi Református Egyházmegye, Balatonalmádi 
és Balatonfűzfő városok önkormányzata, valamint a 
Balatonalmádi-Balatonfűzfői Református Társegyház
község nevében. A közgyűlés ünnepélyes része 
Steinbach József főjegyző köszöntésekre mondott vá
laszbeszédével ért véget, majd az ebédet követően mun
kaüléssel folytatódott a tanácskozás.

Nagy Lajos
a Veszprémi Református Egyházmegye esperese

Az új püspök-helyettes közgyűlési beszéde
Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyülés! Kedves Test

véreim!
Pár nappal azután, hogy értesültem a választás 

eredményéről, a Lukács evangéliuma 17. fejezetéből 
szólt hozzánk a napi ige, amikor Jézustól azt kérik a 
tanítványok: Növeld a mi hitünket! Az én lelkemből is 
feltört ez a fohász: uram, növeld a hitemet - hitünket! 
Majd azonnal eszembe jutott Joó Sándor klasszikus 
igehirdetése erről az igerészről. Jézus válaszában 
nemcsak azt mondja, hogy milyen pici a mi hitünk, 
hanem azt is, hogy az ő kegyelméből van hitünk.

Ne azt nézzük tehát, hogy mekkora a feladat, ne is arra

tekintsünk, hogy mekkora a hitünk, hanem inkább arra, 
hogy mekkora az Úr. Nem baj, ha pici a hitünk, ha azzal a 
kis hittel hisszük azt, hogy az Úr hatalmas. Nem az számít, 
hogy a hitünk mire képes, hanem, hogy Jézus mire képes.

Ezzel a „vékonyka dróttal” kell rákapcsolódni a mennyei 
áramforrásra, amely nem termeli, de akármilyen vékony is, 
vezeti az áramot. Jézus azt mondja, hogy fogjunk hozzá az
zal a kevéssel, amink van. Boross Géza professzor úr han
goztatta: Kezdj neki, és a lehetetlen lehetségessé válik.

Ezzel az igéből kapott üzenettel köszönöm meg a 
bizalmat, amit igyekszek ebben a tört ciklusban (bő 
másfél évben) megszolgálni. Igyekszem helyt állni, 
feladatomba mielőbb beletanulni, tisztelettel, szere
tettel, együttmunkálkodással gondolok azokra, aki
ket velem együtt jelöltek erre a tisztre. Olyan tapasz
talt szolgatársaimról van szó, akik életüket tették fel 
az úr ügyére. Élő reménységgel emlékezem meg köz
vetlen elődömről, Lukáts András főtiszteletű úrról, 
kedves barátomról. Hálával említem Tislér Géza fő
jegyző úr nevét, akinek lelkészi szolgálatom kezdetei
től sokat köszönhetek. Köszönöm szeretett reformá
tus anyaszentegyházamnak, azon belül egyházkerü
letemnek, egyházmegyémnek, a rám bízott gyüleke
zeteknek, hogy lehetőséget biztosítottak és biztosíta
nak a szolgálatra. Családomnak a hátteret.

Mivel a teológia tudományán belül homiletikával 
foglalkozom, ezért a homiletika egy kis szeleletéből ki
indulva szeretnék néhány gondolatot megfogalmazni 
szolgálatomat illetően. A homiletikának ez a szelete 
az un. „megszólító igehirdetés”. Eduárd Thurneysen 
hangsúlyozta ennek fontosságát.

Az Egyház a megszólítottak közössége: Az Egyház lé
te az Úr Jézus Krisztus és meghatározott emberek közöt
ti esemény - mondja a nagy Barth - akik számára Krisztus 
élete, szenvedése, halála és feltámadása Isten Igéjévé lett, 
amelyre ők emberi feleletet adtak. Ők felismerték a Krisz
tus-eseményt, a Megváltás-eseményt, amelyről szavaik
kal, cselekvésükkel és szenvedésükkel vallást tettek.

Minden, ami az egyházban, a megszólítottak közös
ségében történik, azért történik, hogy Jézus Krisztus, a 
megszólító Úr legyen a középpontban. Bármit teszünk, 
akár tanítunk, evangélizálunk, lelkigondozunk, pásztori 
munkát végzünk; akár építkezünk, adminisztrálunk, kon
ferenciákat szervezünk, tudományos munkát végzünk; 
vagy a világhoz, államhoz, társadalomhoz, nemzethez, 
kultúrához való viszonyunkat definiáljuk -  mindig ő le
gyen a középpont. Bonhoeffer ugyanezt hangsúlyozza: 
Nem a szervezetekben, nem a dogmákban, nem a litur
giákban, nem a jámbor szívekben jön létre az egyház, ha
nem Isten szavában, Jézus Krisztus hangja által.

Mivel Isten megszólított bennünket, nekünk is meg kell 
szólítanunk egymást. Nem azért hangsúlyozom ezt, mint
ha ez nem működne, hanem mert fontosnak tartom. Itt el
sősorban arra gondolok, hogy merjünk bízni egymásban. 
Még akkor is, ha a másik bizonyos dolgokat másként lát, 
akkor is a testvérem, közös az ügyünk, a Krisztus ügye.

Aztán merjük segíteni, bátorítani, bíztatni, erősíteni, vi
gasztalni, lelkigondozni egymást. Merjük tanítani, építeni, 
fejleszteni, a szolgálatban megújítani egymást. Merjük 
megosztani egymással közös dolgainkat, megbeszélni 
ügyeinket, őszinte szeretettel megvitatni problémáinkat.

Mindezeket összefoglalva: merjünk szeretetben szol
gálni egymásnak (Gal 5,13). Szükségünk van egymásra! 
Közös az ügyünk.

Mert csak így tudunk megszólítani másokat. Csak így 
tudjuk a világ többi részének eghirdetni, hogy Jézus 
Krisztus Úr. Ez folyamatos szolgálat. Ebben soha nincs 
szünet. Egy orvosnő említette nekem, hogy mekkora ha
tással volt rá egykori lelkipásztora, majd hozzátette: tud
juk-e, milyen meghatározóak lehetünk egy ember életé
ben?! Szolgálatunk lényegének tartom, hogy Krisztus 
evangéliuma Református Anyaszentegyházunk által to
vábbra is meghatározó legyen sokak életében.

Válasz a köszöntésekre
Egy mondattal szeretnék válaszolni a köszöntésekre. 

Egy német teológus (Nembach: Predigen heute) hangsú
lyozza pár éve megjelent könyvében azt, hogy a keresz
tyén szolgálat az öröm és a szenvedés kontextusában tör
ténik. Az öröm kontextusa azt jelenti, hogy meg kell lát
ni azt, ami van, ami jó, amit kaptunk, amiért hálát lehet 
adni. Tegnapi napi igénk szólt így: akinek van, annak 
adatik; vagyis aki tudja azt, hogy mije van. Aki pedig 
nem tudja, mije van, aki azt hiszi, hogy neki nincs, attól 
az is elvétetik, amije van.

A szenvedés kontextusa pedig a folyamatos, kitartó szol
gálatot jelenti. Amit megáld az Úr. Nem mindig látványo
san. De mindig élettel Tudjuk így szolgálni Kisztust egy
házkerületünk rendjében, örömmel és kitartó munkával.

Köszönöm a köszöntő szavakat.
Steinbach József

ALMÁDI NYÁRI FESZTIVÁL 2007.
Tervezett programok 

(A szervezők a programváltozás jogát fenntartják. Bővebb tájékoztatás a Pannóniától kérhető.)
Május 26-27-28. HORGÁSZPÜNKÖSD ÉS GYE
REKNAP - Horgászversenyek és sportrendezvé
nyek a Sportpályán ill. a Négyméteresen. Gyerekna
pi műsorok a Városház téren. Szervezők: Balzer 
Hungaria Kft., Sporthorgász c. lap, Számfira Ren
dezvényszervező Iroda, Pannónia Kulturális Köz
pont és Könyvtár.
Június 1—július 1. ALMÁDI (TAVASZI) TÁR
LAT 2007 - Almádi ill. a városhoz kötődő művészek 
közös tárlata a Pannóniában.
Június 2., szombat - Malomvölgyi Juniális a 
Vörösberényi Polgári Olvasókör szervezésében. 
Június 9., szombat (esőnap: 10., vasárnap) - 
LOVASKAVALKÁD ÉS KOVÁCSTALÁLKO
ZÓ. Helyszín: Vörösberény -  Mandulás.
Június 15-16-17., péntek-szombat-vasárnap - 
NYÁRKÖSZÖNTŐ HÉTVÉGE. Gombfoci és 
szektorlabdabajnokság a Pannóniában, tanévzáró 
koncert a Mephisto Együttessel a Városház téren.  
Június 23-24. szombat -  vasárnap - PÉTER PÁL 
NAPI VIGADALOM az Öregparkban.
Szervező: Molnárné Perus Zsuzsa.
Június 30. szombat - Templomünnep az Öregparkban. 
Július 1., vasárnap - Észak-balaton Éremgyűjtők 
Országos Találkozója a Pannóniában.

Július 6-7., péntek-szombat - FÚVÓSZENEKARI 
ÉS MAZSORETT TALÁLKOZÓ a Városház téren. 
Július 13-augusztus 17. között péntekenként REGI 
ZENE KONCERTEK a Vörösberényi Katolikus 
Templomban.
Július 14., szombat - Halászléfőző verseny a Sportpá
lyán. Szervező: Számfira Rendezvényszervező Iroda. 
Július 14-15., szombat-vasárnap - Balaton Kupa -
fekvenyomó verseny a Pannóniában.
Szervező: Hercules SE.
Július 21., szombat - HATTYÚ BÁL. Városi prog
ramok és utcabál a Városház téren. Szervező: Almá
diért Közalapítvány.
Július 22., vasárnap - Görög-világzenei est a Város
ház téren. Fellép a Mascaredes Együttes.
Július 26-27-28-29. ALMÁDI NAPOK -  
UtcaFesztivál az öregparki Szent István sétányon. 
Július 6-augusztus 5. Milos József fotókiállítása a 
Pannóniában.
Július 13-augusztus 5. Országos Ifjúsági Népi Kéz
műves Pályázat kiállítása a Pannóniában hímzés, 
csipke, viselet és népi ékszer kategóriában.
Július 5-27. VIII. Finn-M agyar-Erdélyi-Svéd  
Művészeti Szimpózium a Padlásgalériában. Szerve
ző: Tölgy Egyesület.

Augusztus 4., szombat - Balaton Lakodalmas a Sport
pályán. Szervező: Számfira Rendezvényszervező Iroda. 
Augusztus 4., szombat 21 óra - ÁKOS lemezbemu
tató a Wesselényi strandon. Szervező: Ákos Produkció. 
Augusztus 1-5., szerda-vasárnap - Pannónia 
Sakkverseny a Pannóniában. Szervező: Vörös
berényi Szabadidő Egyesület.
Augusztus 3., péntek - BALATON TÁRLAT 2007. 
megnyitója a Padlásgalériában.
Augusztus 10-szeptember 2. Fábián László grafi
kai tárlata a Pannóniában.
Augusztus 10-20. ALMÁDI BORFESZTIVÁL az 
öregparki Szent István sétányon.
Szeptember 1., szombat - Balatonalmádi Orientá
lis Hastánc Gála a Pannóniában.
Szeptember 6-8., péntek-szombat-vasárnap - 
Családi horgásznap a Horgásztanyán.
Szervező: Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület. 
Szeptember 7-30. Kovács Pál (Bakony Fotóklub) 
fotókiállítása a Pannóniában.
Szeptember 8., szombat - Szüreti felvonulás és mu
latság Vörösberényben.
Június-július-augusztus-szeptember: ALMÁDI 
SÉTÁK -  Ismerjük meg városunkat.
Aki a sétát vezeti: Kovács István.



Megkérdeztük 
a polgármestert
Gazdasági tervek négy évre

A testület elfogadta a város négy évre szóló 
gazdasági programját, amely a két önkormány
zati választás közti ciklusra vonatkozik. Mind
ez keret, meghatározza, kijelöli Balatonalmádi 
középtávú lehetőségeit. A legfontosabbak a 
nagyberuházások, amelyek egy részéről a múlt 
alkalommal már szóltam. Most azokat sorolom 
föl, amelyeket fontosnak tartok megemlíteni.

Döntenünk kell a megüresedett ingatlanok (a 
Napközi, a Váci iskola, a Panoráma klub) hasz
nosításáról, a kistérség bevonásával tovább kell 
folytatni a táj vízkincsének a föltárását a gazda
ságilag hasznosítható hévíz és ásványvíz után. A 
vízrendezés, csapadékvíz-elvezetés önkormány
zati feladat: kivitelezési tervek, önerő biztosítá
sával pályáznunk kell a megvalósítás pénzügyi 
fedezetének a biztosítására. A Séd, a Remete me
derrendezése, egész Budatava, az Arany János 
utca, a Galagonya-Iskola utca és az Óvári- 
Verseny utca csapadék-elvezetése tartozik ide 
elsősorban. Az utak, kerékpárutak, járdák fej
lesztését - a burkolatlan helyi közutak kiépítését, 
a burkoltak, de leromlott állapotúak felújítását -  
anyagi lehetőségeink függvényében pályázati 
pénzek igénybevételével folytatjuk.

Igyekszünk megkeresni annak a lehetőségét, 
hogy végre fölépüljön a Györgyi Dénes Általá
nos Iskola tornaterme, és hogy a Zeneiskola hely
séggondjai megoldódjanak. Az önkormányzat 
előkészíti az új óvoda építését, amely igény ese
tén bölcsödével bővülhet. Az egészségügyi ellá
tórendszer további hatékony működtetése érde
kében azt tervezzük, hogy a Baross Gábor utca 
44. szám alatti épületet (a volt Hegyi-házat) ki
váltva újat építtetünk (esetleg a volt Napközi he
lyén), vagy bővítjük a Baross út 32. számú ren
delőt (Központi rendelőt). Felül kell vizsgálni a 
város idegenforgalmi elképzeléseit, hogy Almá
di saját arculattal jelenhessen meg a Balatonhoz 
látogatók előtt. Folytatjuk a fürdők felújítását és 
a mederhomokozást is. Mindezek megvalósítása 
elsősorban pályázataink sikerétől függ.

Közvilágítás, almádi rádió

Megbeszélést folytattunk a közvilágítás fej
lesztésével foglalkozó céggel és az áramszolgál
tatóval. Mint kiderült, sok a jogos panasz, jó né
hány helyen nem égnek az utcai lámpák. Arra kér
jük a város lakóit, hogy ha a közvilágításban hibát 
észlelnek -  például nem ég a házuk előtt a villany- 
világítás, illetve nem javítják ki a hibát - Jelentsék 
telefonon (06/40/330-330). Elvileg két héten be
lül a szolgáltatónak ki kell cserélnie az izzót.

Valószínűleg június 1-jén bemutatkozik „Al
mádi rádiója”, a Part Rádió a 106,3 MHz-en. 
Almádiban lesz a székhelye, nyári időszakban 
a tervek szerint a W esselényi strandon „lát
vány” stúdiót állítanak föl, ahonnan élőműsort, 
országos és helyi híreket fognak sugározni. Az 
ORTT-től kaptak frekvencia-engedélyt hét év
re. Állandó stúdiójuk a városban lesz.

Május utolsó hétvégéjén a pünkösdi horgász
napokra várjuk az érdeklődőket, a város támo
gatásával több helyi szervezet munkálkodik a 
rendezvény sikere érdekében.

Keszey János

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Április 26-án ülésezett a városi önkormányzat. 

A fontosabb napirendekről az alábbiakban tájé
koztatjuk olvasóinkat.

A képviselő-testület elfogadta városunk önkor
mányzatának 2006. évi zárszámadását. Eszerint 
Balatonalmádi költségvetési bevétele tavaly 1,8 
milliárd, költségvetési kiadása 1,7 milliárd forint 
volt. (Lapunk a későbbiekben -  szakember tollá
ból - részletesebb összegzést szeretne közreadni a 
város múlt évi gazdálkodásáról!)

Az elmúlt esztendőben 379 millió forint volt a 
helyi adókból származó bevétel, több, mint egy 
évvel korábban -  derült ki a 2006. évi adóztatás
ról és adóbevételekről elfogadott beszámolóból.

A város oktatási nevelési intézményei -  általá
nos iskolái és óvodái -  eredményes munkát vé
geznek, derült ki a minőségirányítási rendszer 
módosítása kapcsán. (Lapunk e száma részleteket 
közöl az iskolai teljesítmény-mérésekről.)

A képviselők elfogadták a város négy évre szó
ló gazdasági programját. (Erről bővebben Keszey 
János szól Megkérdeztük a polgármestert című 
rovatunkban.)

Vita után a testület úgy döntött, hogy a város 
2,7 millióval az Öböl Tv-t, 360 ezer forinttal a 
Veszprém Tv-t támogatja a Balatonalmádit be
mutató műsorok készítésében.

A május elején megalakuló Balatonalmádi Tu
risztika Egyesület tám ogatására (tagdíjként) a 
képviselő-testület 2 m illió forintot szavazott 
meg.

Szent Erzsébet sétány a neve a továbbiakban az 
Öregparknak, Szent M argit park lett az eddigi 
Szent Jobb park (a kápolna-kert) -  döntött közte
rületi névváltoztatásról a testület.

Képviselői indítványra 600 ezer forint támoga
tást ítélt meg a testület a budatavai strand karban
tartására, mosdóinak korszerűsítésére.

A Töltés utcai alkotóház régóta húzódó ügyé
ben úgy döntöttek a képviselők, hogy a város hoz
zájárul az ingatlan eladásához.

Sürgősségi indítványként került a testület elé 
a berényi református templom ügye. A műemlék 
templom alapjainak megerősítése várhatóan 2,6 
millió forintba kerül. A város a megyéhez nyújt 
be pályázatot támogatás elnyerésére, ehhez ön
részként Almádi 300 ezer forintot tud vállalni, a 
további összeget a reform átus egyház terem ti 
elő.

A képviselő-testület döntött arról is, hogy 868 
ezer forinttal támogatja a közmunka-pályázatot. 
Ha eredményes lesz a pályázat, májustól fél éven 
át 10 közmunkás dolgozik városunkban.

K. Gy.

KÖZLEMÉNY
Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2007. április 26-i ülésén módosította a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának, a közterüle
tek rendjének általános szabályairól szóló 10/2001.(VII. 15.) Ör. rendeletet. A módosítás a díjmértékek 
emelésén túl magában foglalja -  az Önkormányzat Helyi Építési Szabályzatának, azaz a HÉSZ előírá
sainak megfelelően -  a reklámtáblákra vonatkozó előírásokat is. A HÉSZ rendelkezései szerint Bala
tonalmádi közigazgatási területén csak az alábbi idegenforgalmi, illetve vállalkozási célú információs 
tájékoztató táblákat lehet kihelyezni közterület-használati engedéllyel:

- a KRESZ szerinti tájékoztató táblákat,
- az Önkormányzat által elfogadott, közérdekű útbaigazító táblákat tartalmazó oszlopokra kihelye

zett szabványosított információs táblákat,
- valamint a nyitvatartási idő alatt az üzletek elé a közterületre kihelyezett mobil hirdető-berendezé

seket, más néven megállító táblákat, amennyiben azok nem az állami közút területén vannak és a 
gyalogos, valamint gépjármű-forgalmat nem akadályozzák.

Az átlagos -120 mm magasságú - információs tábla közterület-használati díja bruttó 1.008,-Ft -  július-au
gusztus hónapokban bruttó 1.310,-Ft -, amely a tábla elkészítését, kihelyezését nem foglalja magában.

2007. május 1-től engedélyt kell kérni a mozgóboltokra is. (Mozgóboltnak nevezzük az önjáró vagy 
gépjárművel vontatott, az üzlet feltételeinek megfelelő árusító helyet.) Az üzlet előtti kitelepülések, va
lamint a vendéglátó-ipari előkeltek esetében kedvezményes szezonális díj is megállapításra került.

A rendelet 2007. május 1-én lép hatályba és a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Hatályos 
szövege az Önkormányzat honlapján (www.balatonalmadi.hu) megtekinthető. A rendelet-módosítás - a 
módosított díjtáblázattal együtt- a Városháza hirdetőtábláján 2007. május 15-ig közzétételre kerül.

F E L H I V Á S
engedély nélkül kihelyezett reklámtáblák eltávolítására

Az elmúlt években az engedély nélkül kihelyezett reklámtáblák sajnos riasztó mértékben elszapo
rodtak. A szezon közeledtével a közterületeink rendjére még fokozottabb figyelmet kell fordíta
nunk. E közös érdekünk miatt

f e l h í v j u k
az érintett reklámozók figyelmét, hogy az engedély nélküli kihelyezett reklámtáblák eltávolításáról

2007. május 31-ig 
gondoskodjanak.

2007. június 1-ét követően az engedély nélkül kihelyezett reklámtáblákat a közterületekről üteme
zett menetrend szerint eltávolítjuk és a reklámtáblák reklámozói ellen szabálysértési feljelentést te
szünk. A közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának, a közterületek rendjének általános sza
bályairól szóló 10/2001.(VII. 15.) Ör. 33.§.(1) bekezdésében foglaltak szerint szabálysértést követ el 
és 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki közterületet engedély nélkül vesz igénybe.

Keszey János 
polgármester

http://www.balatonalmadi.hu


Jelentés
A 2004-2006 évi szennyvízcsatorna-hálózatbővítés beruházás teljes átvilágítására létrehozott 

ad-hoc bizottság tevékenységéről

(Kivonat)
1. Bevezetés
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2/2007. (I. 04.) Öh. számú határozatával a 20 04-2006 évi 
szennyvízcsatorna-hálózatbővítés beruházás teljes átvilágítására 
ad-hoc bizottságot (a továbbiakban Bizottság) hozott létre. A Bi
zottság tagjai: Bálint Sándor képviselő -  OKB elnök, dr. Dávid Gyu
la képviselő - SZEB elnök, dr. Kutics Károly képviselő - GB elnök, 
Szabó Jenő képviselő - PEB elnök, Kerekes Csaba GB külső szak
értő. A Bizottság első ülésén jelenlevő 4 tag 3 igen szavazat és 1 
tartózkodás mellett dr. Kutics Károlyt választotta meg elnökének. 
A Bizottság tagjai január hónapban egyénileg kezdték meg a 
munkát az iratok áttekintésével. A Bizottság 2007. február 15. 
és 2007. március 6. között 4 alkalommal ülésezett, beleértve 
a meghallgatásokat is. Meghallgatott személyek: Pandur Fe
renc képviselő, volt polgármester, Regenyéné Király Andrea 
pénzügyi osztályvezető, dr. Szűcs Sándor jegyző, Zana András 
műszaki osztályvezető. A Bizottság első ülésén jelenlevő 4 tag 
3 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett dr. Kutics Károlyt vá
lasztotta meg elnökének.

2. A Bizottság által megállapított tények
2.1. A céltámogatási pályázat beadásának körülményei
Az ÁSZ a beruházással kapcsolatosan 2006. március 23- 
április 13. között folytatott vizsgálatot Balatonalmádi Önkor
mányzatánál.
2.1.1. Az ÁSZ-jelentés rövid összefoglalója
A jelentés a beruházás lényeges mozzanatairól rögzít tényeket, 
s tesz megállapításokat.
Céltámogatási igénybejelentés:
„Az Önkormányzat a céltámogatási igénybejelentés során va
lótlan adatokat szolgáltatott, a beruházás összes költségét 
nem bontotta meg támogatott és nem támogatott műszaki tar
talomra, az üdülő ingatlanok és a telkek csatornázási munkái 
után is igényelt céltámogatási előirányzatot. Az Önkormányzat 
a törvényi előírást megsértette.”
Pénzügyi előkészítés és lebonyolítás:
„A beruházás pénzügyi előkészítését és lebonyolítását nem 
megfelelőnek minősítette a vizsgálat a nem támogatott műsza
ki tartalom után jogtalanul lekötött 75 809 500 Ft céltámoga
tási előirányzat miatt, valamint azért mert a pénzintézettel kö
tött finanszírozási szerződés sem tartalmazta a műszaki tarta
lom szerinti megbontást.”
A beruházás műszaki előkészítése:
„Nem minősíthető megfelelőnek a műszaki előkészítés, mert 
a felmerült szerződésmódosítási igényként jelentkező, döntő
en a 8514 m3 földmunkára jutó többletköltség várhatóan meg
haladja a fővállalkozói szerződésben vállalt ÁFA nélküli kivite
lezési ár 10 %-át.”
2.1.2. A pályázat beadásával kapcsolatosan a meghallgatá
sok során feltárt tények
A meghallgatott személyek nem vitatták az ÁSZ jelentés megál
lapításainak valóság-tartalmát. Azzal érveltek, hogy jogszabályi 
bizonytalanság miatt az ÁSZ-étól eltérő jogértelmezés is lehetsé
ges, hiszen volt már arra példa, hogy utólagos „parlamenti mél
tányossági döntés” az ő mostani jogértelmezésüket igazolta.
A beruházás kockázata:
A beruházás kezdetétől fogva Pandur Ferenc, dr. Szűcs Sándor és 
Zana András tisztségviselő tudatában volt annak a kockázatnak, 
ami abban rejlett, hogy a benyújtott céltámogatási igénybejelen
tésben az utolsó állandó lakos után még nyaraló-ingatlanokat és 
beépítetlen üres telkeket is besoroltak a „támogatható” körbe.
A Képviselő-testület nem megfelelő tájékoztatása:
A Céltámogatási igénybejelentés tekintetében mindhárom fent 
említett személy elismerte, hogy a képviselő-testületet nem tá
jékoztatták megfelelően a céltámogatás ilyen formában törté
nő benyújtásában rejlő kockázatról (arról, hogy lehet, „parla
menti méltányossági döntésre” lesz szükség az igényelt támo
gatási összeg felhasználásához).
Pandúr Ferenc és Zana András is egyértelműen kijelentette, 
hogy az előkészítés során a jogi kockázatokról a döntéshozó 
testületet nem tájékoztatták. (Vélhetőleg ez által a pályázat be
nyújtására vonatkozó igenlő döntéshozatal bizonytalanná vált 
volna.) Az igénybejelentés benyújtását tartalmazó előterjesz
tésből a Képviselő-testület arra következtethetett -  és arra is 
adott felhatalmazást -, hogy a Jegyző és a Polgármester min
den előírásnak megfelelő támogatási igénybejelentést nyújt be.
2.2. A kivitelezői díj megemelésének indokoltsága.
Az ÁSZ-jelentés megállapítja, hogy a fővállalkozó díjemelési 
igényét nem támasztotta alá építési napló szerinti dokumentu
mokkal: „A benyújtott többlet költségkalkuláció 62%-a többlet 
sziklabontás miatti igény, ami építési napló szerinti tételes do
kumentumokkal nincs alátámasztva.”

A meghallgatások során az átalánydíjas fővállalkozói díj meg
emelésének ügyében a Bizottság nem kapott érdemi magya
rázatot arra az ellentmondásra, ami az ÁSZ-jelentés idevágó 
része („A benyújtott többlet költségkalkuláció 62%-a többlet 
sziklabontás miatti igény, ami építési napló szerinti tételes do
kumentumokkal nincs alátámasztva.”), és a 2006. április 27- 
ei testületi ülés előterjesztése („A fenti műszaki okokból adó
dó többletköltségekről az építési napló alapján tételes felmérés 
és költségkalkuláció készült.”) között fennáll.
A Bizottság megvizsgálta az építési naplókat, és nem találta 
meg azokat a tételes bejegyzéseket, amelyek többlet sziklabon
tásra utalnak. A többlet-igény alapja egy Jegyzőkönyv (1. mel
léklet), amelyet a kivitelező, a műszaki ellenőr, a Műszaki osz
tály és a Polgármester írt alá, lényegében egy alku-folyamat 
eredményeképpen.
A díj-emelésre vonatkozó előterjesztésből a Képviselőtestület 
joggal következtethetett arra, hogy a díj-emelés építési napló 
szerinti tételes felmérésen és költségkalkuláción alapul, s en
nek megfelelően szavazta meg az előterjesztést.
A többlet-igény alapjául szolgáló dokumentumot terjedelmi kor
látra hivatkozva nem mellékelték az előterjesztéshez.
2.3. Az önkormányzatot ért anyagi hátrány pontos megálla
pítása
A Bizottság a Pénzügyi Osztály adatait alapul véve megvizsgál
ta a beruházás bevételi és kiadási oldalát. A kimutatás fonto
sabb adatai a táblázatban láthatók.
Megállapítható, hogy a beruházás mérlege veszteséges, a 
veszteség mértéke mintegy 46,03 millió Ft. Ez azonban nem azt 
jelenti, hogy Önkormányzatot csak ennyi veszteség érte, mivel 
további veszteségnek könyvelhető el a szerződés 70,43 millió 
Ft-os beruházási költség emelés 62%-a, azaz 43,7 millió Ft. 
Összességében a beruházás kapcsán a fentiek összege, azaz 46,03 
+  43,67 =  89,7 millió Ft tekinthető a teljes veszteségnek.
Az 1. táblázat 20. sorában látható, hogy a beruházás összes 
költsége 28,9 %-kal haladta meg a tervezettet, ami az előké
szítés ÁSZ által is kifogásolt hiányosságaira utal.

Megnevezés Összeg, Ft %
Bevételek 2007.márc.14-i állapot

1. Céltámogatás 266 474 789 48,25%
2.CÉDE 24 175 451 4,38%
3. BFT 16 010 000 2,90%
4. Lakossági befizetések 235 057 194 42,56%
5. Összesen (1 +  2 + 3 + 4 )  541 717 434 98,08%

Várható támogatások
6. CÉDE várható 6 603 000 1,20%
7. BFT várható 3 990 000 0,72%
8. Összesen(6+7) 10 593 000 1,92%
9. Mindösszesen bevételek (5+ 8 ) 552 310 434 100,00% 
Kiadások
10. Beruházás költsége (11 + 12)534  524 942 89,33%
11. Beruházás költségének

megemelt része 70 428 272 11,77%
12. Eredeti beruházási összeg 464 096 670 77,56%
13. Mindösszesen bevételek - Eredeti beruházási összeg (9-12)

88 213 764 14,74%
14. Mindösszesen bevételek - Beruházási költsége (9-10)

17 785 492 2 ,97%
15. Visszafizetett céltámogatás

tőkerésze 59 894 119 10,01 %
16. Visszafizetett céltámogatás kamata 3 921 000 0,66%
17. Összesen visszafizetvef (15+ 16)63 8 15119  10,67%
18. Beruházás költsége+ Összes visszafizetés (1 0+ 1 7 )

598 340 061 100,00%
19. Mindöszesen kiadások ( =  18)598 340 061 100,00%
20. Beruházás összköltsége a

tervezett összeg százalékában 128,93%
Egyenleg

21. Összes bevétel - Összes kiadás (9-19) 
-46 029 627 

3. Következtetések
A csatornaberuházás következményei a Város számára: pozi
tív következmény, hogy megépült kb. 14 km szennyvízcsator
na. Negatív következmény, hogy a Város költségvetéséből hi
ányzik legalább 46,03 millió Ft és ennyivel csökkennek a beru
házási lehetőségek. További negatívum, hogy olyan magán va
gyonok (nyaralók, építési telkek) gyarapodtak, értékelődtek fel 
(önkormányzati) közpénzből, amelyek állami közpénzből (cél

támogatásból) való gyarapodását tiltják a jogszabályok. Az ön- 
kormányzati közpénzből való szennyvízcsatorna építést ugyan 
nem tiltja jogszabály, de az ilyen jellegű közpénz felhasználás 
ellenkezik a céltámogatásra vonatkozó törvény szellemével.
4. A felelősség kérdése
- A pályázat előkészítésekor a hivatal egyes dolgozói és a pol

gármester is tisztában voltak a kockázattal, amiről a testüle
tet nem tájékoztatták megfelelően. Így teljes körű ismeretek 
nélkül döntött a testület, amely egyértelműen az előterjesztő 
polgármester felelőssége.

-A  jogszabálysértő pályázat elkészítésének felelőssége a 
jegyző és a feladatgazda (műszaki osztályvezető) között osz
lik meg -  korábbi precedensre hivatkozás és az erre alapuló 
jogértelmezés talán elfogadhatóbb lenne, ha ezt a kockáza
tot nem maguk az előkészítők (a polgármesterrel), hanem a 
testülettel közösen vállalják fel.

- Az átalánydíjas szerződés költségalapú elemekkel kiegészíté
se, elfogadtatása jelentős vagyoni hátrányt okozott az önkor
mányzatnak. Pandúr Ferenc és Zana András elfogadták a mű
szaki ellenőr javaslatát, amit dokumentumok nem támasztot
tak alá kielégítő mértékben, így a kivitelező és a műszaki ellen
őr közötti piaci alku („műszaki becslés”) eredménye a kialakult 
többletköltség. Ráadásul ez a többletköltség aránytalanul ma
gas. A kiviteli tervek súlyos műszaki „alábecslésének” felelős
ségét a kivitelezőre lehetett és kellett volna terhelni. Sem a mű
szaki ellenőr, sem a javaslatát elfogadó-támogató személyek 
(Pandur F., Zana A.) nem képviselték kellő felelősséggel a vá
ros érdekeit. Nem, illetve félretájékoztatták a testületet a szer
ződésmódosítási folyamatban, a testület alul/dezinformált volt 
a döntés meghozatalakor, hiszen az előterjesztések számítá
sokról és nem műszaki becslésről vagy alkuról szóltak.

- Összességében: egy félmilliárdos beruházás során mind a be
ruházáshoz mért arányaiban, mind az Önkormányzat költség- 
vetéshez mérten is igen jelentős összegekről (többletpályázat 
75 millió Ft-ja és a 70 millió Ft-os szerződésmódosítás -  azaz 
145 millió Ft kiadásról) született úgy döntés, hogy arról a kép
viselőket nem, vagy félretájékoztatták az előterjesztésekben. A 
polgármester teljes körű információval rendelkezett a folya
matban, tehát felelőssége egyértelműen megállapítható a tes
tület hiányos tájékoztatásában. Felelősség terheli továbbá a 
jegyzőt és a hivatal egyes dolgozóit is e tekintetben. Mentsé
gükre szolgál, hogy az előterjesztőt (polgármestert) mindvégig 
tájékoztatták az aggályokról. Felelősségük mégis nagy, hiszen 
a testület tájékoztatására lett volna lehetőségük a Képviselő- 
testület ülésein -  ha már a polgármester ezt nem tette meg.

5. Tanulságok, javaslatok
A pályázat előkészítés nagy hiányossága, hogy - a beruházási 
összeg és a feladat nagyságrendjére is figyelemmel - az egész 
projekttel kapcsolatos munka- és anyagi ráfordítás elenyésző ré
szét képezte volna annak a feladatnak a megoldása, hogy bizto
sítsák még az előkészítési fázisban a céltámogatás beadásának 
megfelelő jogszabályi előírásokat, nevezetesen:
• a végpontokon levő ingatlanok esetében az állandó lakosként 

való bejelentkezés elérését legalább azokon az ingatlanokon, 
ahol a tulajdonosok és/vagy bérlők úgy nyilatkoznak, hogy élet
vitelszerűen, vagy az év nagyobb részében ott tartózkodnak,

• azon utca szakaszok kivételét a támogatási kérelemből, ahol 
a fenti kondíció nem teljesül.

A végrehajtás során csak olyan pótmunkákat lett volna szabad ki
fizetni, amelyek teljesítését mind a helyszíni ellenőrzések, mind a 
műszaki dokumentációk egyértelműen és tételesen alátámasztják. 
Az Önkormányzat legfőbb képviselő-testületét teljes körűen tá
jékoztatni kellett volna a beruházással kapcsolatos anyagi és 
egyéb jellegű kockázatról.
Konkrét javaslatok:
- a jövőben a bruttó 50 millió Ft-ot meghaladó beruházások 

esetében az előkészítő fázistól kezdődően egy legalább 3 fős 
Ad Hoc bizottságot kell létrehozni a Képviselő-testület tagja
iból, amely számára biztosítani kell a részletes betekintést 
minden előkészítő dokumentumba, tervbe, gazdasági szá
mításba, előterjesztésbe;

- a bruttó 50 millió Ft-ot meghaladó beruházások esetében az 
önkormányzat független műszaki ellenőrt alkalmazhat, ha azt 
a Képviselő-testület szükségesnek ítéli meg;

- a pótmunkák ellenértékének maximális mértékét a szerző
dések megkötésekor az eredeti beruházási összeg adott 
százalékában kell meghatározni;

- a jegyző és a hivatal tisztségviselői kötelesek haladéktalanul 
tájékoztatni a Képviselő-testületet az adott beruházással 
kapcsolatos kockázatokról, aggályokról.

Balatonalmádi, 2007. március 14.
dr. Kutics Károly, az „ad hoc” bizottság elnöke



Veszprémvármegye
Balatoni nyári remények

A közelgő idegenforgalmi idény újdonságairól és az önkormányzat szerepvállalásáról tartott saj
tótájékoztatót Lasztovicza Jenő, a megyei önkormányzat elnöke, valamint Veiland László, a 
Veszprém Megyei Turisztikai Hivatal vezetője. A megyei közgyűlés elnöke hangsúlyozta, bár for
ráselvonás történt a központi költségvetés kényszerű megszorítása miatt az idegenforgalommal 
kapcsolatos kiadások esetében is, ennek ellenére bízik abban, hogy az elmúlt esztendőkhöz hason
ló támogatást idén is meg tudja majd adni a pályázati önrész biztosításával a megye. Lasztovicza 
Jenő reményét fejezte ki, hogy az idei balatoni idény eredményesebb lesz, mint az elmúlt évek
ben, és ebben kiemelkedő ösztönző szerepet játszanak majd az idegenforgalmi hivatal, a turinform 
irodák, és ezek szakemberei. A megyei önkormányzat első embere hozzátette, a közgyűlés 30 mil
lió forinttal járul hozzá a turisztikai hivatal tevékenységéhez, 14 millió forinttal támogatja a turin
form irodákat, valamint szerepet vállal az idegenforgalmi alapítvány működtetésében is. Veiland 
László, a Veszprém Megyei Turisztikai Hivatal vezetője elmondta, a szakkiállításokon való im
pozáns részvételükkel igyekeznek minél hatékonyabban megnyerni a vendégeket. A hivatalveze
tő hangsúlyozta, örvendetes, hogy mára a vendégek 70%-a belföldi, ez az arány 5 éve még 
40%-os volt. A sajtótájékoztató keretében mutatták be a Veszprém megyei rendezvénynaptárt, 
amely 250 eseményt jelez előre 55 településen, valamint egy másik kiadványt, amely 51 szolgál
tatót mutat be, amelyeknél használhatóak a népszerű üdülési csekkek.

Bóka István az év polgármestere!
A szomszédváros első embere, a térség ellenzéki országgyűlési képviselője lett idén az év pol

gármestere. Április 19-én Pécsett, a városi polgármesterek találkozóján vehette át dr. Bóka Ist
ván a díjat, amely Melocco Miklós Kossuth-díjas szobrászművész alkotása. (Az esemény továb
bi bakonyi-balatoni vonatkozása, hogy az alkotóművész készíti a veszprémi Megyeháza elé az 
1956-os emlékművet.) A díjat annak alapján nyerte el Bóka István, hogy az országos sajtóban 
megjelent szavazólapokon lehetett év polgármesterét választani, s a voksolók nagy többsége a fü
redi politikust tartotta 2007 kiemelkedő városvezetőjének. Bóka István 2002-től áll Balatonfüred 
élén, azóta hatalmas fejlődésen ment át a tóparti város -  ahogy előtte Alsóörs, mert Füredet meg
előzően ott volt polgármester.

Megyei idegenforgalmi kalauz
A Veszprém Megyei Turisztikai Hivatal gondozásában új idegenforgalmi kalauz jelent meg 

Üdülési csekkel Veszprém megyébe! 2007 címmel. A 10.000 példányban kiadott füzet 50 me
gyei szolgáltató részletes ajánlataira hívja fel a figyelmet. A kiadvány rövidesen elérhető lesz 
minden jelentősebb hazai idegenforgalmi kiállításon, valamint beszerezhető a megye tourinform 
irodáiban -  olvastuk a Megyeháza világhálós honlapján.

Tihanyi kálvária
Tihanyban jótékonysági megmozdulás volt április 21-én az 1927-ben IV. Károly király tiszte

letére emelt kálvária javára. A 63 vármegye adományaiból emelt keresztutat 1960-ban a hivata
los és hivatásos istentagadás, a magyar szellemiség üldözése jegyében lerombolták. A IV. Ká
roly Kálváriát a bencés apátság melletti dombon nemzeti összefogással szeretnék a 80. évfordu
lón megújítani a tihanyiak.

POLGÁRŐR HÍREK
Tisztelt Olvasók! Szomorú eseménnyel kell 

kezdeni áprilisi beszámolónkat. Életének 64. 
évében elhunyt Kovács Gyula polgárőr társunk. 
A város lakói gyakran találkozhattak Vele, hi
szen szinte minden nagyobb rendezvényen tel
jesített fontos szolgálatot. Három évig volt 
csendes, precíz, megbízható kollégánk. Fájda
lommal búcsúzunk Tőle.

Örvendetes eseményről is beszámolhatunk. Az 
Országos Polgárőr Szövetség közgyűlése a 
Veszprém Megyei PSZ-ben végzett kiemelkedő 
munkájáért Balogh Csabát, egyesületünk alelnö
két kitüntetésben részesítette; a Polgárőr Érdem
kereszt arany fokozatát vehette át. Gratulálunk!

Az elmúlt hónapban a rendszeresen végzett 
iskolai és közterületi szolgálatainkon kívül 
részt vettünk közös akcióban a rendőrséggel. 
Cél a közlekedés biztonságának javítása volt.

Április utolsó hetében a hagyományos köz
lekedési-, közbiztonsági vetélkedő lebonyolí
tásában segítettünk. Rendőrök és tűzoltók előtt 
adott számot tudásáról, ügyességéről a kör

nyék iskoláinak hét csapata. KRESZ, egész
ségügyi és tűzoltási tesztlapokat töltöttek ki, 
célba lőttek, kerékpárral szlalomoztak, kötélen 
másztak. Rácz Roland vörösberényi tanuló el
ső helyet szerzett egészségügyi ismeretekből 
és megnyerte a lézerpisztolyos lövészetet is. A 
csapat 3. lett. Egyesületünk szerény tágyjutal
makkal támogatta a rendezvényt.

Tisztelt Olvasók! Közeledik a nyár. A nya
ralók környékén már pezseg az élet, értékekkel 
telnek meg a pihenőházak, sok helyen építke
zés zajlik. Többször felhívtuk már figyelmüket 
arra, hogy ez az időszak kedvez a besurranó 
tolvajoknak. A felelőtlenül nyitva hagyott épü
letek csábítják az elkövetőket. Az építkezési 
területek is kedvelt célpontok, jól felkészült 
csoportok hidegvérrel, nappal „dolgozva" 
okoznak kellemetlen meglepetést az építtető
nek. Kérjük, figyeljenek jobban környezetük
re, óvják javaikat, hogy pihenésük gondtalan 
legyen! Ebben próbálunk mi is segíteni.

Rendőrségi nap a Pannóniában
Április 12-én első alkalommal - hagyományteremtő céllal - találkozhattak az óvodások a Balatonal

mádi Rendőrkapitányság néhány rendőrével. Már a belépéskor megilletődtek a gyermekek, hiszen nem 
túl gyakran láthatnak ilyen közelről igazi rendőrt -  ráadásul nem is egyet.

A termet a 8 tízfős csapat számára már előkészítették. Amikor helyet foglaltunk az asztalok körül, 
rögtön előkerültek a papírok meg a ceruzák, és jöttek a gyakorlatok. Minden csapat 3 feladatot kapott: 
a gyalogátkelőhely használatáról, a közlekedési lámpákról és a kerékpár láthatósági felszereltségéről. 
A csapatok nagyon bátran és jól oldották meg a feladatokat, mindenki felidézhette az ezzel kapcsola
tos ismereteit. Erre a tudásra nagy szükségük is van -  és lesz -  a balesetmentes közlekedés érdekében. 
Ezután a bátrabbak kiállhattak a többiek elé és néhány közlekedési tábláról is beszélhettek. A délelőtt 
végén pedig közös játékként vonatozással-énekléssel fejeztük be a találkozót. Minden óvodást meg
ajándékoztak a rendőr bácsik egy-egy kifestő füzettel.

Nagyon örülünk ennek a kezdeményezésnek, a gyermekeknek ez az élmény biztosan maradandó, ez
által jobban hasznosítható lesz a későbbiekben az önálló közlekedés során.

Balatonalmádi Napköziotthonos Óvodák

Rendőrségi 
hírek, intelmek

Az elmúlt hónap bűnügyi statisztikája viszonylagos nyugalmat 
tükröz, amennyiben a bűntető eljárások számát nézzük. A vizsgá
latok csaknem felét a vagyonelleni bűncselekmények teszik ki..

Betöréses lopásból kettő fordult elő, egy lakás és egy nyaraló feltö
rés történt. Nyaraló-feltörések kisebb számban fordulnak elő, ha a be
törő mozgást észlel a háznál vagy annak környékén. Általában biztos
ra mennek, és nem dolgoznak úgy, ha tanú van. A jó idő miatt a nya
ralótulajdonosok a hétvégeket már gyakrabban töltik itt, és ez meglát
szik a kerteken is, ami elriaszthatja a rossz szándékú érdeklődőket. 
Nagy segítség a bűnmegelőzési tevékenységben, ha észrevesszük, 
hogy idegen nézelődik a környéken, megkérdezzük, mit keres ott, jól 
megfigyeljük és a polgárőröknek szólunk róla. Külföldön, több or
szágban jól működik a SZEM mozgalom: SZomszédok EgyMásért. 
Tulajdonképpen ennek egy vállfaja a mi polgárőr mozgalmunk is.

A vagyonelleni bűncselekmények másik típusa az úgynevezett 
trükkös lopás. Ezek elsődleges célpontjai az idős emberek. A kor
ral járó gyanútlanságot, a megfigyelőképesség csökkenését, a be
zárt életmóddal járó tájékozatlanságot használják ki. Érdekes az a 
tapasztalat, hogy éppen a legbizalmatlanabb idős embereknek, akik 
a családtagjaikat is alig engedik be otthonaikba, milyen könnyen 
férkőznek a bizalmába ezek az idegenek.

Az elkövetők általában nem egyedül dolgoznak, akár az ország 
másik végéből ideautózó 2-3 fős társaság járja az utcákat, egy vala
ki pedig az autóban várakozik, hogy hamar eltűnhessenek. Céljuk, 
hogy mindenképpen bejussanak a lakásba, és amíg az egyik beszél
get a lakóval, elterelve annak figyelmét, addig a másik végigkutat
ja a lakást. Nagyon jól ismerik azokat a helyeket, ahova az emberek 
leggyakrabban rejtik el értékeiket: megtakarított pénzüket, ékszere
iket, értékpapírjaikat. Gyorsan dolgoznak, így mire az értékeitől 
megfosztott áldozat észreveszi, hogy valami nincs rendben, már ár
kon-bokron túl vannak. Nem jellemző, hogy erőszakot alkalmazná
nak, mert a határozott, meggyőző fellépés is elég céljuk eléréséhez.

Az a mese, amellyel bekopognak egy-egy idős ember lakta otthon
ba, nagyon változatos. Ma már ritkább, hogy valaki díj beszedésével, 
pénzfelváltással, hamis pénz kicserélésével, sorszám ellenőrzéssel, 
nyereményátadási céllal, jótékonysági gyűjtéssel, vagy valamilyen 
hivatalos szerv képviselőjeként jelentkezik. A tavaszi felújítások ad
ta ötletként szigetelést, ablakcserét, valamilyen munka elvégzését 
ajánlják fel. Ezek a történetek csak arra jók, hogy bejussanak a lakás
ba, feltérképezzék a helyzetet, és elkövessék a bűncselekményt.

Óvatosnak kell lenni a házalókkal és a „lomizók”-kal is. Azon túl, 
hogy mindkét tevékenység jegyzői engedélyhez kötött, ez a tevékeny
ség is alkalmas a terepszemlére. A házalóktól történő vásárlás legna
gyobb veszélye, hogy amikor az ágyneműt, ékszert, műszaki cikket 
vagy bármilyen más több ezer forintos árút kifizeti a vevő, a spórolt 
pénzét veszi elő, ezzel felfedi a rejtekhelyei és lehetőséget ad a lopás
ra. Előfordult, hogy amikor az idős néni kifizette az unokáinak szánt 
ágyneműt, a házaló eladó vizet kért. Amíg megkapta, alkalma volt a 
boríték eltűntetésére, benne a néni összes megtakarított pénzével. A 
lomizással foglalkozók is gyakran csak ürügyként szedik össze a ki
dobott holmit, hogy mellette bejutva a portára más, kidobásra nem 
szánt, használható dolgot is eltulajdonítsanak.

Ha már megtörtént a bűncselekmény, legfontosabb, hogy azon
nal szóljanak a rendőrségnek, és ne szégyelljék, ami történt. Ezek 
az elkövetők ebből élnek, és jól tudják, hogyan lehet az emberek jó 
szándékát kihasználni. Minél frissebb a bejelentés, annál többet ér, 
annál könnyebb az elkövetők mozgását követni, és az ellopott ér
tékek nyomára bukkanni. Az idő múlásával az ember elfelejthet 
fontos részleteket, és nem tud használható adatokkal szolgálni az 
elkövetőkről, a történtekről a vizsgálatot végző rendőröknek. A 
megkerülő elkövető felismerése is sokkal bizonytalanabb lesz.

Ahhoz, hogy megelőzzük a trükkös lopásokat, az általunk ter
jesztett szórólapról adunk néhány tanácsot:
- Idegent ne engedjen be a lakásába, házába, udvarra!
- Pénzt csak a postás hoz!
- Bizonyosodjon meg arról, hogy valóban a mondott szerv képvise

lőjéről van szó! Kérjen igazolványt!
- Idegen előtt ne vegyen elő pénzt!
- Értékeit, pénzét ne tartsa egy helyen!
- Ha túl olcsón kínálnak valamit, vagy nyereménnyel kecsegtetik, 

legyen gyanús!
- Közvélemény-kutatás több személy által, legyen gyanús!
- A szomszédok után kérdezősködő idegeneknek ne adjunk információt!
- A bejárati ajtót és kertkaput zárva kell tartani akkor is, ha otthon 

vagyunk!
- Figyeljenek egymásra, szomszédaikra!

Ha mégis trükkös lopás áldozataivá váltak, azonnal értesítsék a 
rendőrséget! Segélyhívószámok: 107 vagy 112. Balatonalmádi 
Rendőrkapitányság: 88-593-910.

Stanka Mária r. szds., megelőzési előadó



Későtavaszi kátyúkerülgető
Szorgalmasan kerülgetem a kátyúkat kisgyermekkorom óta, azaz több mint hatvan 
éve. Eleinte persze a rácsodálkozás, később pedig a szórakozottság vagy a figyel
metlenség okán többször közelebbi kapcsolatba kerültem vele. Kezdetben a szülői 
pofonok jótékony hatása révén, később a pofáraesés felettébb kellemetlen követ
kezményei nyomán alakult ki bennem a kátyúkerülés ösztönös szokása. Gyalog 
még csak megjárta, biciklivel is belejöttem, de autóval egyre nehezebb a kerülge
tés. No, nem a korosodás okán, hanem a kátyúk rekordszámú szaporodása miatt.

Majdnem félévszázados nyelvtanulási tapasztalattal a hátam mögött azért néhány 
furcsa dologra felfigyeltem: orosz nyelvben öt szó található a kátyúra a nagyszótár
ban, a magyarban négy, a németben három, az angolban egy. Ezek szerint a hol
landban két szónak kell lennie, amennyiben valamilyen törvényszerűség ezen a te
rületen is működik. Keletről nyugatra haladva viszont tényleg csökken a kátyúk szá
ma, és ez nem holmi nyelvészeti örökség révén alakult így. Útjavításban jártasabb 
ismerőseim cinikus megfogalmazása szerint az anyagmegmaradás elve nyugaton 
nem szenved akkora csorbát, mint keleten, azaz érthetőbben megfogalmazva: ott 
száz kilométeren sem lehet annyi matériát kilopni útépítések alkalmával, mint er
refelé egy kilométeren...

Amit a legtöbb nagyszótárból persze nem lehet megállapítani, az a valódi jelen
tés, mert a magyarban mást jelent a dagonya, a lik vagy a sártenger. A valódi táj
nyelvi variánsok is bájosak: bulyka, koboré, kotu, kotyka, illetve kottyanó. Nyelv
történészek szerint a kotu szóból származik maga a kátyu is, ami manapság olyan 
útfolytonossági hiány, amit beton burkolaton önterülő bitumennel vagy hideg emul
ziós aszfaltkeverékkel lehet eltüntetni. Ez az elméleti lehetőség a gyakorlatban saj
nos egyre ritkábban manifesztálódik, hacsak nem kampányidőszak veszi kezdetét, 
mert akkor aztán kiadják az ukázt, hogy „arccal a kátyú felé”, majd múzeumi út
hengerek lepik el az utak egy részét, kátyúz a politikus, meg a sleppje, amiről az
tán tudósít boldog-boldogtalan.

Nem minden kátyút 
keresnek fel sajnos a po
litikusok, a média is ha
nyagolja a többségét, 
legfeljebb a feltünőbbe
ket tüntetik ki figyel
mükkel. Kátyú pedig 
volt, van és ha nem te
szünk ellene semmit 
sem, akkor lesz is. Elve
télt ötlet, hogy mindenki 
patronálhatna egy kátyút 
és legott toldozgathatna- 
foldozgathatna kevéske 
szabad idejében. Elve
télt, mert a legtöbb kistelepülésen több a kátyú, mint az állandó lakos. Kivitelezhe
tetlen, mert egyetlen barátomnak sincs például egy árva úthengere sem, sőt mi több: 
a kiskertekben sem lenne üdvös aszfaltolvasztókat felállítani a kínai népi kohók min
tájára. Gyanítom különben, hogy a töméntelen utcával megáldott Balatonalmádiban 
is több a kátyú, mint a kúrtaxát fizető vendég.

Fogjuk fel akkor a kátyút vendégmarasztalónak, de nem a szó legcsúnyább értel
mében, mint ahogyan a mellékelt képen is látható. Nálam kajánabb polgárok mel
lesleg már el is nevezték a kátyút negatív fekvőrendőrnek. De nem erre céloztam a 
vendégmarasztalással. Akár hiszik, akár nem, egy kátyú lehet akár gondolatébresz
tő is. Alaposabban megszemlélve emlékeztethet bennünket például egy műalkotás
ra, térképre, ruhamintára vagy akármire. A feladat ezek után az, hogy kinek mi jut 
eszébe egy adott kátyuról s felidéződhet-e ugyanez a gondolat esetleg másban is. 
Amennyiben igen, akkor nyert ügyünk van! Kreatív városlakók segítségével lát
vánnyá, közkinccsé, sőt, mintegy reklámmá kell tenni azt a kátyút...

Nem emlékszem olyan nyaralóhelyre, ahol éppen a kátyúkkal csalogatnák a ven
dégeket ezidőtájt, ezért esetleg megpróbálkozhatnánk ezzel az újszerű megoldással. 
Mivel az UFO-láz lecsengőben van, gabonakörök sem keletkeztek eleddig úttesten, 
ezért ragaszkodjunk inkább a műalkotásokra emlékeztető kátyúrajzolatokhoz. Bármi
lyen bizarrnak is tűnik, de országos feltünést lehetne kelteni mondjuk francia impresz
szionista kátyúsorozattal, amelyet a Töltés utcán tárhatnánk a rendhagyó tárlatokra 
szakosodott turisták elé. A Rákóczi úton a XX. századi amerikai patchwork-mintákat 
lehetne keresgélni strandra menet, de középkori vörösberényi subamintákat, vagy te
rebélyes káptalanfüredi térképmintákat is föllelhet a lelkes keresgélő.

Szponzorokat is könnyen lehetne találni, csak utánozni kellene a lengyeleket, 
akik éppen most márciusban fotópályázatot hirdettek a legmélyebb kátyú lefényké
pezőjének a Gazeta Wyborcza hasábjain. A díjnyertes kátyú lefényképezőjét a 
Pirelli gumigyár legott egy téligumi-garnitúrával jutalmazta. Mi meg kezdhetnénk 
akár a Goodyear vagy a Michelin céggel, hacsak a Hankook nem előzi meg őket, 
ha már egyszer idetelepültek a Duna mellé. Jönnének a hazai tévések is a külföldi
ekkel vegyesen. Talán még legott fitymálnák az itteni kiskorú kátyúkat. Példálóz
nának más karakánabb kátyúkkal, mintegy lekicsinyelve a mieinket. A Fábry show- 
ban maga Sándor jelentené be, hogy a rózsaszín Cadillecen Kaliforniából hazafelé 
jövet mekkora ménkű nagy kátyúkat látott a szibériai utakon. Más adók más meg
mondóemberei pedig csak azért is kiállnának a mi kátyúink mellett. Lenne itt olyan 
forgalom, hogy még a Zimmer Frei mozgalom is feléledne.

Már ez a rögtönzött ötletroham is új turistaacsalogató távlatokat villantott fel, de mi 
lenne, ha komolyan rácuppannánk a témára? Egy biztos: autóval kevesebben jönné
nek, ezáltal nem romlana tovább utcáink, közeink és tereink burkolata -  már ahol van. 
Másodsorban több nyelven meg kellene tanulni a kátyú megfelelőit, mert a kiváncsi 
külföldieket el is kell majd igazítani. Harmadjára meg esetleg el is lehetne tüntetni eze
ket a fránya kátyúkat és akkor nem írnék össze ennyi marhaságot. Cz. S.

Utóirat. Amikor a cikkemet éppen befejeztem, nyugdíjas vasutas barátom vonult el 
a házunk előtt két unokájával. Csákány, kapa, lapát és vödör a kezükben. Mentek 
kátyút igazítani, mert valakinek csak kellene már tenni valamit...

Almádi Hiradó, 1889

Almádi: 
a rómaiak Pomeriuma?

Almádi - Kompolthy Tivadar 1889-es alkalmi lapjának ismeretlen (?) szerzője sze
rint -  a rómaiak Pomerium nevű jeles fürdőhelye, gyümölcsöskertje volt!

Nem akármilyen állítás. Forrást nem ad meg a cikk írója, úgyhogy történész le
gyen a talpán, aki bizonyítja, igaz-e, avagy mégsem. Csak az almádi kötődésű veszp
rémi polgárok Korona-beli farsangi közvacsorájának hangulatát fokozandó írta (ne
tán maga a kitűnő almádi-veszprémi-fiumei író-tengerész-szerkesztő) Kompolthy?

Mindenesetre tény s való: a veszprémi könyvtárban a Kompolthy szerkesztette 
hetilap, a Veszprémi Független Hírlap 1889-es évfolyamában rejtőzött eddig az 
Almádi Hiradó című lap egyetlen példánya. 1889. február 16-án este az ódon 
veszprémi Korona (szálló) nagytermében tartandó cigányzenés közvacsora napján 
jelent meg a nem mindennapi kiadvány. Nem akármilyen, mert a jelek szerint el
ső almádi sajtótermék szerkesztője és hangadó szerzője Kompolthy Tivadar volt.

Sok érdekesség mellett két fontos írást találhat a mai -  álmélkodó -  olvasó az 
Almádi Hiradóban. Az első nem akármilyen állításokat tartalmazó, névvel nem 
jegyzett (Almádiért! című) cikk a fürdőhely múltját, lehetséges jövendőjét vázol
ja föl. Ebből idézünk pár sort.

Mert Almádi története egy ezredévnél régibb.
A római birodalom fénykorában a pannoniai római légiók alapították. Pompás 

fürdejük volt itt s óriás gyümölcstermelő telepet létesítettek itt. P o m e r i u m  volt 
a neve. Innen ered a mai Almádi elnevezés is.

Később a magyar honfoglalás első századában, szerzetesek kedvencz helyévé 
lett Almádi. A r e m e t e - l a k o t  maiglan is kegyelettel szemléli a nép ott a 
R e m e t e -  v ö l g y  magas sziklaoldalában.

A kolostor romfalait, a hatalmas boltívek csarnok-oszlopait ma is láthatjuk a 
Barcza-, Somody-szőllők hajiokai körül. Rég elavult idők néma krónikájaul.

S megjegyzi, akit érdekel, bővebben tájékozódhat a veszprémmegyei archívum
ban (nyilván a Vármegyeház levéltárában). Majd annak értékelésébe fog, mennyi 
értetlenséggel találkozik a Balaton-mellyék szellemi és gazdasági föllendítésére 
törekvő ember; s hogy mindezek ellenére győzelemre visszük a Balaton-kultuszt.

A másik írás, az Almádi Hiradó tárcája (Menjünk ki Almádiba!), Kompolthy Ti
vadarnak a megyeszékhelyi hetilap egyik 1883-as számában látott először napvi
lágot, s most, az „első almádi hírlapban” közkívánatra adatott ki újra. Ebben írja 
Kompolthy, hogy Almádi 14 évvel korábban „kedvenc tuszkulánumává” (csöndes 
menedékhelyévé) lett, majd a maradiságot, butaságot nevetségessé téve tanulságos 
történetet ad elő a Váradi Rhédey-kert születéséről.

Az alkalmi lap további híradásai közt olvashatjuk, hogy az Almádiért tartott 
veszprémi közvacsorán három zeneújdonság is elhangzott. Ezek: „Almádi indu
ló”, szövegét és zenéjét írta: Kompolthy Tivadar, ajánlva az almádi fürdő-rész
vénytársaságnak; „Almádiért”, polka-mazur, szerzette s Véghely Dezső alispán
nak az 5-ös bizottság elnökének ajánlta Szentkuthy Géza; „Almádi visszhang ”, ke
ringő, Véghely Dezsőnek ajánlta Kiss Jancsi”.

Szóval a világhírű almádi cigányzenész húzta a közvacsorán a talpalávalót! (Hogy 
kik adományoztak egy-két üveg bort, süteményt, pecsenyét, sonkát és kenyeret, mi
egyebet, pár forintot a közvacsorára, terjedelmes névsor mutatja a lap végén.)

Ha áprilisi számunkban jelenne meg a városunk római eredetét fölelevenítő híradás, 
azt tetszenének hinni, bolondozunk... Hogy Kompolthy és csapata honnan vette e 
Pomerium (és remete-kolostor rom) dolgot, nem tudni. Mert Pomerium-Almádiról ed
dig nem hallottunk, a pálos remeték rendházának létezését pedig többnyire legendának 
tartják, nem hogy romjait csodálták volna a XIX. század végén. Annyit sikerült -  a vi
lágháló segítségével -  kinyomozni, hogy Rómában „pomerium”-nak hívták a város 
szent határát, Róma jogilag ezen a beépítetlen, szántatlan részen belül létezett. Más
részt pedig: a „promerium” (állítólag) gyümölcsöst, gyümölcskertet jelent.

Róma város mezsgyéje aligha húzódott az almádi Öreghegy alatt, ám gyümölcsös
kertnek éppen megfelelt a Balaton-mellyéken letanyázó veterán légionáriusoknak...

Kompolthy (vagy hírlapíró-társa) valamely korai, Almádival foglalkozó latin 
nyelvű okiratban találkozott a Pomeriumnak olvasott Promeriummal? Vagy csak 
egyszerűen „ilyen a provinciai nyelv”?

Május végén a Velence-tartománybeli Bibionéban akár azzal is kezdhetjük: va
gyunk mi, almádiak, olyan latinok, mi ti...

Az évi 6 millió vendégtől (amennyien egy nyáron megfordulnak az állandó lako
sok száma tekintetében velünk azonos súlycsoportba tartozó talján testvérvárosunk
ban) ments meg Uram minket! A jelenlegi 1-200 ezernek persze -  főleg, ha egész év
ben tartana a vendégjárás -  a többszörösét el tudnánk látni. Ne adj’ Isten Pomeriumra- 
Promeriumra hivatkozva. A jelek szerint -  nagyot -  még csak lódítanunk sem kell.

(Sarusi)

Községcímer turulmadárral -  Erdélyben
A Kovászna megyei Lemhény község cimerét fogadta el a román kormány -  adja 
hírül az erdélyi magyar sajtó. A címerpajzson zöld hármas-halmon fekete turul
madár áll, az alsó részén lévő arany vízimalom-kerék a település egykori 
gazdagságára utal, amikor a Lemhény-patakon még 32 vízimalom működött. Az 
érvényben lévő jogszabályok szerint valamely közigazgatási egység címerét kor
mányhatározat hagyja jóvá a helyi, illetve megyei tanács javaslatára, az Országos 
Címertani Bizottság jóváhagyása után.

A román kormányt -  eszerint -  nem zavarja a magyarok ősi jelképe, a turul...



DUDA VILLA

A XIX. század végén és a XX. 
század első évtizedében épült 
villák jelentős része nem jelent 
meg képes levelező lapokon. Ér
dekes, hogy amelyiket valame
lyik nyomda kiadta a hosszú éve
ken át számtalan kiadást megélt. 
A címben említett villa sem talál
ható a kiadottak között, annak el
lenére, hogy ismert birtok volt. 
Birtoklástörténetileg a követke
zőket tudhatjuk meg, kiindulva 
az 1858 évi kataszteri iratok és 
térképek adataiból, amelyek az 
alábbiak.
A birtok tulajdonosa Segesdi Jó
zsef veszprémi lakos és részei a 
következők:

3826 helyrajzi szám rét gyümölcsfákkal 109 négyszögöl
3827 ” ” lakóépület 44 számú 37
3828 ” rét gyümölcsfákkal, pincével 156
3829 ” ” szőlő gyümölcsfákkal 2k.hold  1355

Összesen 3 katasztrális hold 57 négyszögöl 
Az akkori almádi birtokviszonyok között nem túl nagy a birtok. Ennek el

lenére három útról volt megközelíthető, mai nevükön Dugonics út, Pinkóci út

és a Hunyadi út. Ez azért érdekes, mert az akkori utak valamennyien ma is lé
teznek További változások:
- 1882. augusztus 27-én, az almádi telekkönyv megnyitásakor a birtokos 

Segesdi József özvegye született Pulai Julianna és kiskorú gyermeke Segesdi 
József. A birtok nagysága is változott 4 k.hold 556 négyszögölre növekedett 
vétel útján.

- 1898. augusztus 28-án eladásra kerül birtokból 1 k.hold 719 négyszögöl Du
da Ferenc és felesége Livora Terézia számára

- 1898. augusztus 28-án szintén eladásra kerül 1 k.hold 719 négyszögöl Kern 
Ferenc és felesége Livora Izabella

- 1901. május 25-én tett bejegyzés szerint: 1901. január 31-én kelt községi iga
zolás alapján, az ingatlanon újonnan épült 235 népsorszámú villa kitüntette
tik
Előző adatból követke

zően megállapítható, 
hogy a villa 1900-ban 
épült. Hozzá kell tenni, 
hogy ez nem tekinthető 
abszolút biztosnak, 
ugyanis nem egy esetben 
megjelent az újsághír, 
hogy X.Y villája a sze
zonra felépült, a telek
könyvben pedig néhány 
évvel későbbi bejegyzés 
utal erre. Lehet, hogy az 
akkori adózási szabályok 
miatt történtek ilyen ese
tek?
- 1902. július 9-én kelt 

bejegyzés szerint öz
vegy Kern Ferencné született Livora Izabella férje részét megörökölte.

- 1918. március 18-án történt bejegyzés szerint Duda Ferenc és felesége 
Livora Terézia megvették ezt a birtokrészt 3500 koronáért.
Nagyon sok adás-vétel és örökösödés történt a birtokkal kapcsolatban, még

hozzá családon belül. Ezek egy része érdektelen az épülettel összefüggésben, 
ezért mellőzésre került.

A Balatonalmádi nagy
község házjegyzéke 
1923. évi összeírása sze
rint a 123 új házszámú 
birtok Duda Ferenc (Fe
renc fia), a 125/a új ház
számú birtok pedig Duda 
Ferencé.

Balatonalm ádi nagy
község kataszteri birtok
íveinek 1923. évi listája is 
érdekes adatokat tartal
maz. N evezetesen, a 
125/a házszám ú birtok 
Duda Ferenc tulajdona és 
a következő részekből áll. 
Kert 857 n. öl, rét 80 n.öl, 
szőlő 1 k.hold 736 n.öl, 
földadó mentes 151 n.öl. 
A 123 házszám ú Duda 
Ferenc (Ferenc fia) tulaj
dona és kert 223 n.öl, sző
lő 1 k.hold 623 n.öl. föld
adó fizetése alá nem tarto

zik 44 n.öl. Az épület által elfoglalt terület volt annak idején földadó mentes 
terület.

Az egykor 126/a házszámú, Duda-villaként ismert épület a Dugonics utca 
24 szám alatt áll. Őrzi eredeti architektúráját, amit a néhány hete készült fény
képek is igazolnak.

Schildmayer Ferenc

1858 évi térkép részlet

1923 évi térkép részlet



Kopár István

Jó széllel hazafelé
(Részlet az 1990/91-es földkerülő vitorlázásról készült Kihívás című könyvéből)

[...] Pontosan 19 évvel ezelőtt a Rába tengerjáróval Törökországból tartottunk 
Svédország felé, takarmánynak való olajpogácsával tömött raktárakkal. Útvo
nalunk az Észak-Atlanti-óceán hírhedt viharzónáján, a Vizcayai-öblön át veze
tett. A Fekete-tenger nagyságú öbölben ránk tört vihar felvehette a versenyt a 
déli féltekén tomboló társaival. A legnagyobb baj az volt, hogy az 1951-ben 
épült Rába (ex-Duisburg) a túlkorosságon kívül a második világháborút köve
tő békeszerződések diktátumainak jegyeit is magán viselte. Védekezésül a né
met ipar, illetve hadiipar talpra állása ellen, a győztesek szigorú szabályokkal 
sújtották a német hajóépítő ipart is. A bennünket ez idő tájt leginkább érintő kö
vetelmény a hajó azonnali elsüllyeszthetősége volt. Ez a gyakorlatban nem je 
lentett mást, mint hogy a Rába négy -  egyébként vízmentes -  válaszfala a hajó 
hosszirányában át lett vágva, emellett a rakományt a megcsúszás ellen a raktár
ba épített függőleges válaszfalakkal kellett volna óvni. A biztonság alapköve
telményeit felrúgó diktátumnak tudható be, hogy a Rába testvérhajója, a Bran
denburg, viharba kerülve, kereken két perc alatt süllyedt el a La-Manche-on...

A Brandenburg tragédiája gyakran jutott eszünkbe, amikor a spanyolorszá
gi Finisterre-fokot elhagyva, teljes erejével csapott ránk az északnyugati vi
har. Az egyébként kitűnő építésű, tengerálló hajó mozgása mind légiesebb lett, 
vagyis a hullámtól felrepítve, egyre több időt töltött a levegőben. A 4600 ton
nás, 110 méter hosszú acéltömeget nehéz balerina-szerepre bírni, de most 
megrakottan is játékszerként zuhant és emelkedett a növekvő hullámzásban. 
Két nap után a farfelépítményben lakó legénység testületileg költözött át a kö
zépfelépítmény lakóterébe, elismerve vereségét a hajófar akrobata ugrásaival 
szemben. A hajó bal oldalát ért hullámütések a fedélzeti szerelvényeket, kor
látokat papírszalvétaként hajtogatták, s a kinti közlekedés a kifeszített vezető
kötelekbe kapaszkodva is egyre veszélyesebbé vált. A felépítmény faajtajaira 
páncélajtókat csuktunk, de a tenger így is behatolt a lakótérbe. A főzés és az 
étkezés leegyszerűsödött, a szakácsot két ember fogta az egyfogásos étel el
készítése közben, míg mi testünket a lakótér különböző szögleteibe kimere
vítve kanalaztuk ki a csajkaszerű edényeket.

Egy hete vergődtünk már a normális körülmények között két nap alatt át
szelhető öbölben, amikor egy este megtörtént a baj. Hirtelen a megszokottnál 
erősebb hullámpofon tagiózta jobbra a hajót, óriási csattanás közepette. A sza
lonajtót föltépve és kirohanva, meglepő látványban volt részünk. A far felé 
nyíló folyosó két és fél hüvely vastag tölgyfa ajtaja félbe törve, jéghideg ten
gerpatak hátán rohant felénk, miközben a fedélzetmester Foxi-maxis mozdu
latokkal birkózott az ajtóval, hogy a jeges árt kirekessze... Akkor már a felső 
szintekre vezető lépcsőkről is zuhogott a víz, szalonunk tengeri környezeté
ből csak a halak hiányoztak... A legnagyobb döbbenetet azonban a hajó meg
változott helyzete váltotta ki, a Rába ugyanis jobbra dőlt, és nem volt hajlan
dó fölemelkedni. Nem hiába kiváló tengerész a magyar, pánik helyett gyors 
munkába kezdtünk. Csatárláncba állva vödröztük WC-kbe, fürdőkbe a folyo
só vizét, miközben egy-egy hullám -  a kéményen keresztül -  már a gépházba 
is behatolt...

A sorsdöntő pillanat akkor következett be, mikor a hajót hátszélbe próbál
tuk fordítani; hiszen a megcsúszott rakomány és a hullámzás okozta dőlésszög 
meghaladta a kritikus értéket. A borulással számolva a hajóács föloldotta a fe
délzeti faanyagot, hogy vízbe esve legyen mibe kapaszkodnunk, rádiósunk pe
dig nyomban felvette a kapcsolatot egy közelben tartózkodó angol cirkálóval.

Az első tiszt vezetésével lapátokat markolászva másztunk le tizennégyen az 
első raktárba. Az elemlámpák fényénél Liliput lakóiként süllyedtünk el az olaj
pogácsa tengerébe, reménytelenül turkálva a végtelen masszában. Séfünk szót
lanul, megfontolt dinamizmussal lapátolt, szólózása magával ragadta a csapa
tot. A megcsúszott tonnákat először a hajó középvonalába, majd a bal oldalá
ra lapátoltuk, számolva közben azzal is, hogy boruláskor az olajpogácsába ful
ladhatunk. Hajnalra tenyerünkön a vízhólyagokat vérhólyagok váltották fel, s 
rövid pihenőidőnkben zsákként zuhantunk a poros rakományba... Délelőttre ki
egyenesedett a Rába, s mi napvilára került gályarabként csoszogtunk a fedél
zetre... Az angol hadihajó egyébként mentésre készen reggelig a sarkunkban 
maradt; tengerészet és emberség című tárgyakból jelesre vizsgázva. Segítőnk 
aggodalma nem volt alaptalan, hiszen a viharban több hajó süllyedt el, illetve 
sérült meg. Utólag adtunk igazat a görög tengerészeknek, akik -  régi babona 
szerint -  a Vizcayai-öböl átszelése közben sosem borotválkoznak...

A 19 évvel ezelőtt történteken hosszan elmélázva, a Horn-fokkal a hátam 
mögött is kirázott a hideg. A kellemetlen emlékeket egy igazi, születésnapi 
ebéd megfőzésével űztem el. A fogások: ausztrál tyúkhúsleves kukoricával és 
pirítóssal, temesvári szelet a maradék honvédségi készletből olasz tésztával, 
végül csokikrémes keksz és egy pohárnyi ausztrál desszertbor zárta a sort.

Március 8-a azért is maradt meg emlékezetemben, mert a hosszú, izgalmas 
napok után -  akár csak egy születésnapi zsúron -  nyugodtabb körülmények 
között cserélhettük ki élményeinket rádión keresztül a BOC-versenyzőkkel. 
Az egyik ausztrál fiú mesélte, hogy a 65 csomós szélben Buttercup nevű ha
jójának hátsó részén szinte minden darabokra törött. Josh Hall, az egyik an
gol versenyző pedig arról számolt be, hogyan menekült a Horn-foknál a me
zőnyre vigyázó chilei naszád védőszárnya alá. Joshnak eltörött a baumja, ezért 
a Horn-fok helyett a hajót célozta meg, ahol viszont forró zuhannyal és hideg 
sörrel várták. Másnap reggel hó borította be hajója fedélzetét, és az angol fiú 
nagy átéléssel beszélt a környéket szegélyező hófödte hegycsúcsok szépségé
ről. A chileiek segítettek neki a baum megreparálásában, aztán folytatta útját. 
Bevallom egy kissé meg is botránkoztam a BOC-versenyszabályainak lazasá
gán, a Salammbo „versenyrendezősége" csupán egyetlen kikötés alatt enge
délyezte külső segítség igénybevételét.

Március 9-10.
E napok legfantasztikusabb eseménye, hogy hőmérőm higanyszála meg

mozdul, és nagy keservesen eléri a +5 °C-t. A madárvilág színesedik, az al
batroszokon kívül megjelennek a búvármadarak is. Az óceánt nagy tömegű 
zöld növényi uszadék borítja, s nem tudom mire vélni, hogy e zöld szigeteken 
gyakran látni döglött madarakat.

Az esőben legyöngülő szél időt enged egy kis rádiózásra, de most nemcsak 
a rádióamatőröket hallgatom, hanem a falklandi rádió műsorát is. Március 10- 
én mindössze 40 mérföldre hajózom el a szigetek fővárosa, Port Stanley mel
lett. Az út során talán sehol nem fogott el ennyire a vágy, mint itt, hogy part
ra szálljak. A nagy populációktól leszakadt kis közösségek élete, mikrovilága 
mindig is izgatott. Természetesebbnek, emberközelibbnek véltem életüket, er
ről győznek meg a színes, tartalmas rádióműsorok is. A közélet megélénkül, 
mivel a falklandi háború évfordulójára jeles vendégként az edinburghi herce
get várják. A közösség életét egyfajta meghitt intimitás jellemzi. A szigetek 
között közlekedő repülőjárat érkező és induló utasait név szerint ismertetik a 
rádióban, és mókás dolog egy munkahelyi pályázat túlságosan részletező fel
tételeit hallgatni egy olyan világban, ahol mindenki mindenkit ismer...

Március 11-15.
A szurkoló örömével jegyzem be az adatot: március 11-én 09.13-kor az 

Alba Regia befut Punta dél Esté-be. A Horn-fok szerencsés megkerülése után 
a BOC-mezőny a Húsvétot is ott tölti, és március 30-án indulnak el a verseny 
utolsó, Newportig vezető szakaszára.

Az időjárás változatos; olykor néhány órára lecsendesedik a szél, a hullám
zás, s ritka ajándékként nyitva hagyhatom a bejárati ajtó felső részét. A kajü
töt kellemesen járja át a 10 fokra felmelegedő levegő. Számításaim szerint át
léptem az 50. déli szélességét, s ez ünnepi alkalom a hajmosásra és a fürdés
re. Az ilyesmivel tanácsos gyorsan végezni, mert biztosra vehetem, hogy kis 
lazítás után ismét üvölteni kezd és 100-120 km/óra sebességre gyorsít az 
északnyugati szél, a kifejlett swellek (holthullámzás) mellett. Nemcsak a ten
geri, hanem az elektromágneses hullámok is rosszat hoznak. Döbbentes hír 
járja be az étert: Yoko Tada japán BOC-versenyző öngyilkosságot követett el 
Sydneyben. A verseny feladására kényszerülve életét is feladta...

A Horn-fok



A viharos szél két napra délnyugati-nyugati irányt vesz fel; ereje -  akárcsak 
a hullámzás -  nem csökken, s ez a Salammbót rekordteljesítményre ösztönzi: 
24 óra alatt 180 tengeri mérföldet teszünk m eg! Hiába, az istállóba tartó ló job 
ban húz!... Szépséghiba, hogy a meg-megújuló esők újra megakadályozzák 
nedves holmijaim kiszárítását. Valósággal kínoz a vágy egy forró fürdő után... 
A szürke, komor időben színes esemény, hogy egy megtermett cápa kereszte
zi a hajó útját. A ragadozó hossza lehet vagy 6 méter. Egy alkalommal, kb. 
800 méterre a hajótól két bálna fújását is láttam, de sajnos nem jöttek köze
lebb. Nyemcsek Karcsinak elmesélem rádión, hogy egy eddig nem látott ma
dár jelent meg a hajó felett. Kíváncsi kérdésére igyekszem pontos leírást adni 
a madárról: galamb méretű, de annál karcsúbb, ánizsgomba színű, fejformája 
pedig a Boing 747-esre emlékeztet. Karcsi tanújelét adja fantáziájának: mint 
mondja, szinte maga előtt látja a madarat...

Március 15-én a zord időjárás sem akadályozhat meg a Salammbo fel
lobogózásában. Piros-fehér-zöld zászlócskámat ugyan csaknem leszakítja a 
szél, mégis az ünnepi lobogódísz mellett hallgatom meg magnóról a Himnuszt 
és a Szózatot...

Március 16-22.
A hajó pozíciója március 16-án: 41°00’ déli szélesség, 41°04’ nyugati hosz

szúság. A greenwichi időtől már csak 3 óra az eltérés. A kellemes, 10 csomós 
nyugati szélben alig hullámzik a tenger. E napok legnagyobb öröme, hogy 
minden átmenet nélkül 16 °C-ra melegszik fel a levegő. Végre kinyithatom a 
lezárt raktereket, és a fedélzetre kikerülhetnek a bent megpenészedett holmik. 
Kimondhatatlanul élvezem, hogy eddigi „szkafanderemet" lenge vászonnad
rágra és rövidujjú trikóra cserélhetem. Ilyen kellemes hajózásban és elmúlt fél 
évben egyszer sem volt részem. A hajó alig dől, szokatlan, hogy a kabinban 
egyenesen állhatok, ezért aztán a fejemet mindenhová beütöm...

A boldogság azonban nem felhőtlen, a hajón egyre több dolog rom lik el, 
mondja föl a szolgálatot. Kiesnek a szextáns árnyékoló üvegei, és sorban 
szakadnak el a kevlár-kötelek. Ahogy gyöngül a szél, egyre kevésbé tölt 
szélgenerátorom ; a sokáig használaton kívüli napelemm el sem megyek 
sokra, mert egyik pólusa teljesen elkorrodált. Az egyik orrvitorla alsó éle 
két és fél méter hosszan leszakadt, az egyik behúzó kötél terelőcsigájának 
háza pedig eltörött. Nem voltak rendkívüli igénybevételnek kitéve, egysze
rűen kezdenek a dolgok elfáradni. M ost napokra lesz varrnivalóm! Éjsza
kánként már csak a petróleum lám pa fényénél olvasok, takarékoskodni kell 
a gázolajjal.

Március 18-án átlépem a 38. déli szélességet. Hosszú idő után újra látok re
pülőhalakat, viszont ritkul a madárvilág. Hiányukért a látogatóba érkező del
finsereg látványa kárpótol. A legnagyobb hullámok gerincén arc vonalba fej
lődve egyszerre dobják magukat több méter magasba, s vízbecsapódásuk 
hangja olyan, mint a puskaropogás. A bemutató után a vándortársulat nemes 
egyszerűséggel eltűnik...

A következő napokban nyoma vész a tavaszias időjárásnak is; kb. 50-60 
km/óra sebességű északkeleti szél korbácsolja fel a tengert, miközben fülledt 
párás az idő. Március 21-től a Nap északi deklinációjú, megpróbálom minél 
előbb utolérni. Nem lesz könnyű, mert a passzátszelek leszálló ágában vagyok, 
s -  mint a következő napokban beigazolódik -  errefelé össze-vissza fújnak a 
szelek. De legalább rádión jó  hírek érkeznek. Piroskát három gimnáziumba is 
fölvették, francia vitorlás barátom, Michel pedig sikeresen megkerülte a Horn- 
fokot, és kikötött a Falkland-szigeteken...

E napok a leltározás jegyében telnek, számba kell vennem élelm iszerkész
leteimet. A helyzet nem túl rózsás. Van még 15 doboz szardíniám, 15 doboz 
húskonzervem. Száraztésztából, rizsből, krum plipüréből és levesből van 
még bőséggel. Ivóvízből 150 liter maradt, és ez a Gibraltárig hátralévő két 
hónapra elég lesz, de a fürdésekre szánt félvödörnyi vízadagokat alighanem 
csökkentenem kell. A leltár után kissé irigykedve hallgatom a rádión, m i
lyen gazdag húsvéti program várja a BOC-versenyzőket Uruguayban, revü
től a vízisig.

Március 23-31.
Szokatlan, baljóslatú időjárás köszönt be. Az összefüggő, alacsony felhő

zet miatt nem lehet égitestet mérni, az erős délnyugati swellek sebes vágtá
jukban felpermetezik a vizet a Salammbo vitorlájára. Egy-egy éjszaka sejtel
mes ködbe burkolódzik a Hold, és igen hűvös van. Nyomott hangulatom 
egyik oka, hogy sehol semmi élőlény, még madarat sem látni. Adéli-délke
leti szél azt a gyanút kelti bennem, ez már a passzát övezet lehet, egészen ad
dig, amíg szembe nem kezd fújni a szél. A becsült pozíció szerint minden
esetre túljuthattam  a 29. déli szélességen, a 31. nyugati hosszúságon. A 
Salammbo napi teljesítményével megvagyok elégedve, március 23-án példá
ul 131 mérföldet haladtam. Úgy érzem, szükségem van valami aktivitásra, 
jobb ötlet híján kopaszra nyírom magam. Az édesvizű zuhanyt nem kell hiá
nyolnom, a gyakran szakadó esőben elegendő kiállni a fedélzetre. Ételeim 
választéka mind szegényesebbé válik, marad a napi egy tál étel, például a 
zöldborsós rizs.

Március 26-án 36-40 csomós befújások ugráltatnak, miközben olyan meleg 
van, hogy még az óraszíj is fűt, igaz, hogy ezen kívül nincs is más rajtam... A 
még Cagliari-ban vásárolt és minden viszontagságot eddig túlélt virágom, el
lentétben velem, imádja a hőséget, és mind jobban magához tér. Napközben 
sűrűn hűtöm magam a tengerből vödrözött vízzel, éjszakánként viszont saját 
levemben fortyogok a hőségtől. Ezért március 28-án forradalmi lépésre szá
nom el magam, bár ízületeim ropognak, rövid éjszakai pihenőimet a fedélze
ten töltöm. A gyönyörű, teliholdas, csillagoktól zsúfolt égboltot a cockpitben 
leterített hálózsákomból szemlélem. Ennek az estének a „számlapján" ponto
san fölöttem, a 12-es óraállásnál a Nagykutya Siriusa van, hajnalban pedig a 
Skorpió Antares csillagát látni.

Az éjszakai égbolt látnivalóin kívül semmilyen más élvezetet nem nyújt a 
vitorlázás. A szinte leálló szélben lelassul a hajó, igaz, így legalább befejez
hetem az elszakadt vitorlák varrását.

Március utolsó előtti napján kínos meglepetés ér. Tartalékként eldugott kó
lás és sörös dobozaim után kutatva fölcsavarozom a fenék trepniket. Legna
gyobb megdöbbenésemre a dobozok látszólag épek, de teljesen üresek. Csak 
nagy nehezen fedezem fel rajtuk a pontkorrózió nyomát. Most már értem, mi
től olyan barnás színű a fenékvíz...

Március 31-április 3.
Szélcsönd és szemerkélő eső váltja egymást, viszont van biztosan számított 

pozícióm; 20°40’ déli szélesség, 24° 18’ nyugati hosszúság. A nappali hőmér
séklet eléri a 32 fokot. Kezdek bagolyéletet élni: amikor süt a nap, elbújok a 
kabinban, míg sötétben jórészt kint tartózkodom...

Éjszakánként rendszeresen „tévézek" : a kormányállásban fekve bámulom 
a csillagok végtelen világát. Mint hipnotizált médiumot csodálatos utazások
ra invitál a látvány. Látni vélem Lobót, a farkasvezért, aki ugyancsak megigé
zetten feszíti fejét az éjszakai égbolt felé, s elnyújtott énekbe kezd... Látom 
magamat is, de nem a jelenben, hanem ősi időkből feltűnt alakként. Kőbaltás 
emberhorda tagjaként bőrdarabokba csomagolt súlyos sótömböt cipelek, és tá
guló orrcimpákkal szimatolom a villámpörzsölte szavanna illatát... Aztán fel
gyorsul az időgép, s fürgejárású lovon ügetek, talán éppen Augsburg felé. Bőr
zsákomban ezúttal szárított hús kövek között őrölt pora van, amely nem sok
ban különbözhet a Salammbón párolt leves-alapanyagoktól. A képzettársítás 
visszarepít a jelenbe. Dr. Juba kapitány hipotézise ju t eszembe, amely szerint 
a szárazföldeken vándorló, kalandozó magyaroknak és a tengerek örök ván
dorainak közös jegyei vannak. Az elmélet az Osztrák-Magyar Monarchia ha
ditengerészetének átfogó elemzésén alapszik. E szerint -  meglepő módon -  
nem a szlovén, dalmát, olasz, hanem a tengerrel nem rendelkező magyarság 
adja a legjobb marinájókat (tengerészeket) a flottának, s ennek gyökerei az ősi 
múltba nyúlnak vissza. A nomád vándor életmódot folytató és a tengeri, óce
áni életformát választó emberek csodálatának egyetlen közös tárgya lehetett: 
az égbolt, amely információkat, útbaigazítást is nyújtott a vándoroknak. Le
het abban valami, hogy a génekben rögződött az a kreatív rögtönző készség, 
amely a helyváltoztató életmódú embereknek mindig is a sajátja volt...

A valóság és a képzelet szülte képek és gondolatok teszik egyedülállóvá 
ezeket az éjszakákat. Eddig sehol nem tapasztalt csönd nehezül az óceánra, le
vegőbe, vízbe, anyagba és tudatba ivódik a béke és a nyugalom. Ahogy egy
re északabbra tart a hajó, mind több otthonról látható csillagkép tűnik föl. A 
Bika és a Szekeres egyre magasabban látszik, a Dél Keresztje a Kentaurral 
napról napra alacsonyabban. Örülnöm kellene, vagy inkább bánkódnom? A 
csillagfényes éjszakákon győz a honvágy, a család, a barátok, a haza hiányá
nak érzése, ugyanakkor ösztöneim mintha azt diktálnák, hogy kár siettetni az 
időt, kár ilyen gyorsan kirohanni a paradicsomból...

A Salammbo révbe ért



Békesség nektek!
E szavakkal köszöntötte feltámadása után Jézus a tanítványo
kat, belépve a Cenaculum terembe, majd így fordult a hitet
lenkedő Tamás apostolhoz: Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd ke
zemet! Nyújtsd ki a kezedet, és tedd oldalamba! S ne légy hi
tetlen, hanem hívő! Tamás fölkiáltott: Én Uram, és Istenem! 
Jézus csak ennyit mondott: Hittél, mert láttál Boldogok, akik 
nem látnak, mégis hisznek. (Jn 20,27-29)

Jézus tehát minket is boldognak nevez, mert bár közel két
ezer év távlatából szemléljük a hit fényében a feltámadást, még 
erősebben hisszük, hogy Ő élt és él, közbenjár értünk a Meny
nyei Atyánál. Ez a hit kap hangot minden évben a Nagyhét 
Szent Három Napjának liturgiájában és szimbólumaiban. De 
hogy megértsük a Húsvét titkát és azt, hogy egy szenvedéssel 
teli esemény hogyan lehet az egész világon több milliárd em
ber számára a gyász és az öröm ünnepe egyszerre, meg kell is
mernünk a szimbólumok mélységét. A Szent Három Nap min
den mozzanata oly mélységes üzenetet hordoz, amelyet csak 
akkor érthetünk meg, ha lelkileg is nyitottak vagyunk, azaz 
nem csak nézünk, hanem látunk is.

Látjuk Jézust ott ülni apostolaival Nagycsütörtökön az Utolsó 
Vacsora termében, amint elkölti az ószövetség húsvétjának áldo
zati bárányát. Azt a bárányt, amelynek vére Egyiptomban meg
mentette a halál angyalától a választott népet a kivonulás éjsza
káján. Tudja, hogy mindannak be kell teljesedni, ami a próféták
nál róla írva van. Az Ő véres keresztje váltja meg a világot a Sá
tán és vele a bűn uralmától. Ő az Isten Báránya az igazi áldozati 
Bárány, aki elveszi a világ bűneit, akiben nem törnek csontot, akit 
Isten már az ősszülők bűnbeesésekor megígér az egész emberi
ség bűneinek váltságára. Krisztus jelenvalóvá teszi egyszeri és 
örök áldozatát az Oltáriszentségben minden kor embere számá
ra, testét és vérét adva a kenyér és a bor színe alatt, megerősítve

és megtartva az Őt követőket újabb eljöveteléig. Ez az öröm for
dul át a szenvedés gyászába még ezen az éjszakán, amikor az ol
tár megfosztatik díszeitől, és az Oltáriszentségben jelenlévő Jé
zus kivonul az Úr házából, az orgona és harangok, az öröm szó
nokai is elnémulnak, hogy annál erősebben zúgják majd bele 
Nagyszombat éjszakájába: „Krisztus feltámadt Alleluja!”.

Nagypénteken a fájdalom sötétsége járja át a templomot, ez 
Jézus kereszthalálának emlékezete. Ő áll a puszta oltáron ke
resztjén megfeszítve. Az ember önkéntelenül is átérzi, hogy mi
lyen csupasz és mégis ékes ez a ravatal. Ez a pillanat többet 
mond minden szónál, a két pislákoló gyertyaláng előre hirdeti 
Nagyszombat fényét, amikor a feltámadt Krisztus, mint a világ 
világossága bevonul a templomba, az őt jelképező húsvéti gyer
tyában, és ahogy a feltámadás híre elterjedt az apostolok között, 
úgy terjed tova a templomban a kis gyertyákon a láng is, így vi
lágítva be ezen örvendetes éjszakát.

Az őskeresztény kortól Nagyszombat éjszakája az, amikor 
a katekumenek, a hittanulók megkeresztelkednek, ahogy Jézus 
újra életre kel a halálból, a keresztségben mi is úgy éledünk új 
emberré lélekben. Így volt ez idén is - 7 felnőtt testvérünkkel. 
Ezen a csodálatos éjszakán újból megszólal az Úr dicsőségé
nek szózata, a Glória, felzúgnak a harangok és az orgonával 
kísért ének hangja visszavonhatatlanul hirdeti: Jézus él, feltá
madt, győzött a halál felett. A Húsvét ünnepének csúcsa ez, 
meghalt és él, Ő, aki a Kezdet és a Vég, az Alfa és az Omega.

Jézust nem lehet nem észrevenni. De Testvér, egyet ne fe
ledj: érted is állt a kereszt, érted is felment Krisztus a Golgo
tára, kezét egy fájdalmas végső imára kitárta, így véve el tő
led bűneid. Megjárta érted az alvilágot, hogy így gyújtson 
benned világot, hisz ő a végtelen, tiszta szeretet.

Karáth Gábor, hittanár

Tisztelt Szülők!
A katolikus h ittanosok s zá m á ra  jú lius 9 - 1 3 -ig  k irán d u láso kat szervezün k!

Általános tudnivalók: Az indulás időpontja általában reggel 800, az érkezés este 1 8 00 óra körül.
A kirándulások bárm elyikére lehet jelentkezni külön-külön is, és az egész hetire is.
Öröm mel várjuk a szülők jelentkezését is, akik szeretnék gyerm ekeiket elkísérni.
A költségekről a későbbiekben adunk tájékoztatást.

Tervezet: Hétfő (július 9.) -  Úti cél: Veszprém . Várnegyed, Állatkert, fagyizás.
Kedd (július 10.) -  Úti cél: Pápa. Katolikus plébániatem plom, Bencés tem plom , Kékfestő m úzeum , Eszterházy- 

kastély, Élményfürdő, cukrászda.
Szerda (Szt. Benedek napja, július 11.) -  Úti cél: Bakonybél. Bakonybéli kirándulás, látogatás a bencés kolostor

ba, kézműves tevékenységek m egtekintése, szalonnasütés.
Csütörtök (július 12.) - Biciklitúra-útvonal: Balatonalmádi - Felsőörs (prépostsági-tem plom ) - Paloznak (tem plom , 

kálvária) - Csopak (strandolás, lángos).
Péntek (július 13.) - Úti cél: Balatonalmádi. Strandolás, vetélkedők, játék a plébániakertben, ebédkészítés bográcsban. 

Szeretettel várjuk m inden gyerm ek jelentkezését, azokét is, akik nem hittanosok!
Érdeklődni lehet: Karáth Gábor: 0 6 /2 0 /8 2 3 0 9 1 0 .

Misztika napjainkbanMinden ember lelke mé
lyén él a vágy a misztika 
után. Mi sem bizonyítja 
ezt jobban, mint a sokféle divatos út, amin elindulnak ma 
is a keresgélő emberek: horoszkóp, agykontrol, buddhiz
mus, varázslás, jósnők felkeresése, angyalok üzeneteinek 
kutatása és az egyre népszerűbb zarándoklatok, például 
Santiago de Compostellába.

A misztika és a csodák itt vannak körülöttünk, nem a bibli
ai idők vagy a középkor messzeségében. Egészen közel kis vá
rosunkhoz áll egy zarándokhely, mely a XX. századi misztika 
egyik fontos üzenetét hordozza. A XX. század első évtizedei
ben egy egyszerű, iskoláit be nem fejező lengyel apácának, 
Faustyna Kowalowska nővérnek voltak látomásai. Azt az üze
netet kapta, hogy irányítsa a figyelmet az isteni irgalmasságra, 
és adja át a két világháború borzalmait átélő világnak. Faustyna 
nővér üzenetének lényege, hogy az isteni igazságosság helyett 
lehetősége van az embernek az isteni irgalmasságot választa
ni. Az utolsó pillanatig, a senki által még el nem mesélt halál

tusa legutolsó percéig, vá
laszthatja az ember az ir
galmasságot. A legutolsó 

pillanatig dönthet arról az életéről, mely a halál után kezdődik. 
De ha nem az irgalmasságot választja, az igazságosság követ
kezik helyette. És ki az, aki közülünk bűn nélkül van?

Magyarországon az isteni irgalmasság első szent helye 
Várpalota lett, melynek plébánosa befogadta a Lengyelor
szágból érkezett képet. A képet a nővér utasítás alapján ké
szítették, hogy emlékeztessen a fontos üzenetre, és egy em
ber elindult vele, hogy plébániát keressen, mely befogadja. 
Várpalota fogadta be, így lett szent hellyé, és az isteni irgal
masság ünnepén sokan zarándokoltak Várpalotára a húsvé
tot követő vasárnapon. A székesfehérvári püspök a zarándo
kok figyelmét arra hívta fel, hogy ma legfontosabb az isteni 
irgalmasság utánzása. Különösen a magukat kereszténynek 
tartók számára nem az ítélkezés, gyűlölködés, rágalmazás, 
hőzöngés a követendő út, hanem az ima a többi emberért.

Szabó Kalliopé

Köszönet a tavaszi takarításon résztvevőknek!
Ebben az évben a Magyar Közút Kht. felajánlotta segítségét a városon átmenő közutak menti hulladék összegyűjtésére és 

elszállítására. Az akcióhoz biztosított zsákok, kesztyűk és a közutak menti munkavégzésnél kötelező láthatósági mellények 
„emberükre találtak” 2007. április 21. szombat délelőtt.

A Györgyi Dénes Iskola és a Vörösberényi Iskola az előző napon nagy gyermeklétszámmal dolgozott az iskola tágabb kör
nyezetének és kedves kirándulóhelyüknek megtisztításán. Szombaton délelőtt a felnőttek szerényebb számban gyűltek össze, 
azonban a városon átmenő 71-es, Veszprémi út, Felsőörsi út és Thököly utca kellemesebb látványt nyújtott fáradozásuk után.

Vasárnap, a Föld napján a BX TSE természetjárói szabadították meg a Köcsi-tónál kialakított pihenőhelyet az elszóródott hul
ladéktól. (Egy tippet hallottam tőlük: a kirándulásra magunkkal vitt elemózsia csomagolását tegyük vissza a zsákunkba-zsebünk
be! Otthon biztonságos hulladékgyűjtőbe dobhatjuk ki.) Köszönjük, hogy idejüket és erejüket a városra fordították azon a napon!

Nagyon fontos feladat még a felhagyott hulladéklerakó környezetében, az erdőben lerakott illegális hulladék összegyűjté
se. Június 2-án, ugyancsak szombat délelőtt szervezünk takarítást azon a területen. Találkozás a Veszprémi útról leágazó be- 
kötőútnál. Eszközök: akinek van, hozzon magával munkáskesztyűt. A gyülekezési helyen osztani fogunk eszközöket, de re
mélem, hogy nem tudunk eleget vinni a zsák-, kesztyűkészletből! Közösen többre megyünk! Mindenkit várunk! (Tájékozta
tás: Némethné Kovács Júlia környezetvédelmi referens, tf.: 430-337.)

Szeretet morzsa
Családmese dióhéjban

Hol volt, hol nem volt,
Az Öreghegyen innen,
A Balatonon túl:
Ott, ahol a kurta farkú  
Mangalica túrt...

Volt egy fiú  és egy lány.
A fiú  cserzett bőrű,
A lány arca halovány...
A küngösi pusztáról 
Indult a kisbéres,
A kajári mezőről 
A kék szemű kötényes.

Ballagtak, ballagtak,
S egy nyári nap hajnalán, 
Megtelepedtek az 
Öreghegy oldalán.
Megfogta őket 
A csodálatos halom,
A völgy alján csillámló 
Zöldes-kék Balaton.

A hegynek ezen részét 
Úgy hívták, hogy Babos,
M ert mint tudott, ő  volt 
Az előző tulajdonos.

A családfa ágain bimbózott 
Józsi, Laci, Zoli, a csöppnyi Marika,
S a legidősebb testvér,
Tündér szép Ilona.
M ind megfértek -
Bizony -  a szoba-konyhába 7

Ahányon csak voltak 
Túrták a vörös agyagot,
És termeltek benne 
Szőlőt, meg barackot...
És megannyi mást,
Karácsonykor mindig 
Együtt várták a Mikulást!

Utóhang

A z utak valahol 
Egyszer véget érnek...
Ahogy szaporodtak 
Egymásra az évek...
Előbb két gyermek,
M ajd maga kisbéres,
Ót pedig követte 
A kék szemű kötényes.
M ajd Ilona ment el,
A legdrágább testvér,
Csak Zolival, Lacival 
Döcög még a szekér...

Ja: és az is kiderült,
Hogy nem terem  
Szőlő és barack -  
Csak teniszlabda 
A vörös salakon...
És semmi sem örök,
Csak az Öreghegy,
A SZERETET,
Meg a zöldeskék Balaton...

Itt a vége,
Fuss el véle!

Varga Laci bácsi



Hogyan olvasnak, írnak és számolnak 
iskolás gyermekeink?

Az utóbbi években egyre többször halljuk, hogy lemaradunk a nemzetközi felméré
sek sorrendjében olvasásból, sőt még a sikertantárgynak számító matematikából is. 
Pedig világhírű tudósok nevelődtek kis hazánkban, akikre méltán büszkék lehetünk 
mindmáig.

Mi hát az igazság? Ekkora lenne a baj?
Nem véletlen, hogy évenként felmérések születnek, eleinte csak merítés-szerűen 

kijelölt iskolákban, az utóbbi években pedig tervezetten a 4., 6. és 8. évfolyamokon.
2006. május 31-én anyanyelvből és matematikából került sor országos mérésre a fent 
említett korosztályban. Ennek eredményeiről országos értékelés és elemzés készült, 
melynek természetesen részesei városunk iskolái is.

Örömmel büszkélkedhetünk, hogy intézményeink eredményei jobbak az országos, 
sőt a hozzánk hasonló városok teljesítményeinél is.

4. osztály
Olvasás
Az olvasásképesség, vagyis a szövegértő, élményszerző olvasás kritikus feltétele az 

optimálisan fejlett olvasástechnika. Elsajátítására főként első és második osztályban van 
lehetőség, majd begyakorlottságára a következő két évben. Rohanó világunkban azonban 
kevesebbet olvasnak gyermekeink, a modem technika lebilincselően hat rájuk, elveszi 
figyelmüket, idejüket az olvasásban való elmélyüléstől. Nem véletlen tehát, hogy a 
következő évektől az oktatási törvény 6. osztályig terjeszti ki az alapkészségek fejlesztését 
az úgynevezett nem szakrendszerű oktatás %-os arányainak megnövelésével.
A vizsgált területek Országos átlag Városunk átlaga Kiemelkedő
Az olvasás készség kiépülése: 78 82
A gyakorlottság fejlődése: 39 30
Az írásminőség kialakulása: 64 66 Györgyi D. Ált Isk 74
A gyakorlottság fejlődése: 48 52 Vörösberényi 61
Átlag: 57,2 57,5

Matematika
Az elemi számolási készség elsajátítási szintjének kialakulását és gyakorlottságát 

vizsgálták a négy alapművelet és a mértékváltás terén, hiszen ezek nélkül homokra épül 
a matematika tanítása, mert a kutatások azt mutatják, hogy ebben az életkorban az elemi 
számolási készség szorosan összefügg az intelligencia fejlettségével.

A gondolkodási kulcskompetencia négy alapképessége közül a rendszerező 
képességet és a kombinatív képességet vizsgálták.
Vizsgált terület Országos átlag Városunk átlaga Kiemelkedő
Elemi számolási készség: 88 93
A gyakorlottság fejlődése: 58 72 Györgyi D. 82
Számírási készség: 91 93
Mértékegység váltó készség: 52 68 Györgyi D. 75
Összeadás 100-as számkör: 96 98
Kivonás 100-as számkör 90 95
Szorzás 100-as számkör: 95 97
Osztás 100-as számkör: 91 96
Elemi gondolkodás készsége: 33 45 Györgyi D. 55
Elemi gondolkodás gyakori. 55 52 Vörösberény 59
Elemi rendszerező képesség: 35 47 Györgyi D. 55
Kombinatív képesség kialak. 29 38 Györgyi D. 58
Átlag: 67.75 74,5

8. osztály
Szövegértés
Fogalmazhatnánk úgy is, hogy a tanulás alapja, hiszen az olvasottak értelmezése 

nélkül tanulni sem lehet. Míg az alsótagozatban az olvasástechnika biztos alapjai épül
nek ki, és számos szövegfeldolgozó feladattal találkozik a kisdiák, felsőben már szinte 
elvárásként jelentkezik, hogy tudjon lényeget kiemelni, összehasonlítani, 
következtetéseket levonni, szöveget átalakítani, s nem utolsó sorban szöveget alkotni. 
8. osztályra a szövegfeldolgozással és alkotással kapcsolatos készségeknek magasabb 
fokát kellene elsajátítani.

A PISA felmérések legszomorúbb eredménye, hogy a magyar gyermekek teljesít
ménye elmarad a fejlett országok legtöbbjében élő kortársaikétól.

Országos átlag: 497. Városunk átlaga: 505. Kiemelkedő: Vörösberény 528. 
Matematika
Az alapműveleti számolási készségek meghatározó szerepet töltenek be mind az 

általános értelmi képességek fejlődésében, mind az iskolai matematika elsajátításában, 
tanulásában.

Optimális elsajátításukig további feltétel a számolási eljárások, a numerikus 
nehezítés fokozatai, a számolási analógiák ismerete és tudatos alkalmazása az alap
műveleti készségek fejlesztése során. A 8. évfolyam felmérése elsősorban ezek alka
lmazási képességeit vizsgálta.

Országos átlag: 494. Városunk átlaga: 515. Kiemelkedő Vörösberény: 539.
A felméréseknél természetesen nem hagyható figyelmen kívül az osztály összetétele, 

képességei, hiszen vannak kifejezetten tehetséges évfolyamok. Mögöttük azonban 
mindig ott van a pedagógus, a hozzáadott értékkel, teljesítménnyel, melyet városi ered
ményeink is tükröznek.

Napjainkban a tanítás, tanulás kapcsán legtöbbször a problémákról beszélünk. 
Háttérbe szorul az öröm, ami ezt a tevékenységet kíséri. Pedig nagyon jól tudjuk, hogy 
amit örömmel végzünk, az fele annyi erőt igényel és legalább dupla annyi eredményt 
hoz! Fontos ezzel foglalkoznunk, hiszen pedagógusként, diákként napjaink nagy részét 
ez tölti ki. Amikor célunk az élethosszig tartó tanulás, akkor nem feledkezhetünk meg 
arról sem, hogy csak akkor leszünk belülről is motiválva, ha ez örömet szerez! 

Szent-Györgyi Albert Nobel-díjásunk szavaival:
„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni,
Hogy felébredjen a tudás vágya,
Megismerje a jól végzett munka örömét,
Megismerje az alkotás izgalmát,
Megtanulja szeretni azt, amit csinál,
És megtalálja a munkát, amit szeretni fog.”

Rásky Mihályné közoktatási szakértő

Föld napja
Használjuk a saját kukáinkat, 

saját hulladékgyűjtőnket!
Balatonalmádi határában virágzó 
kosborok és lelkes természetbarátok 
között jöttünk össze a Föld Napján, 
április 22-én. Több civil szervezet is 
képviseltette magát, közte örömmel 
üdvözöltük az almádi Cimbora klu
bot, a megyei szervezett természet- 
járókat, a Káptalanfüredi Fürdő
egyesületet, a szomszéd falu iskolá
sait, akik kerékpárral jöttek 
Szentkirályszabadjáról. Az ünnep
lők száma 150 körül alakult.

Föld napi köszöntő után a tansétát 
szakvezetéssel tekintettük meg, 
majd következett a túra, ahol túravezetői és földtani ismereteket oktatott a két túra
vezető. A megjelentek között volt a megyei túravezetői tanfolyam hallgatósága is, 
nekik terepgyakorlat volt e nap. Minden részvevő emlékkitűzőt kapott a rendező 
Bauxitkutató Természetjáró Egyesülettől. Tájismereti totó, év madara és év fája 
rejtvények mellett több zsák szemetet is összegyűjtöttünk.

Többek javaslatát eljutattuk az önkormányzat környezeti szakemberéhez, tekin
tettel arra, hogy a szemét nagy része a tűzrakóhely mellett gyűlik, mert sajnos a 
piknikelők nem képesek jóllakottságukban a tisztaságot megőrizni. Elfelejtik, 
hogy ide nem jár kukás autó, ez külterületi kirándulóhely, s ezért nincsenek hulla
dékgyűjtők. Javasoljuk tehát tábla elhelyezését, amelyben kérjük, hogy a kirándu
lók az élelmiszerek, italok csomagolóanyagát, használt alufóliájukat, papírtányér
jukat stb. szállítsák vissza saját kukájukba!

Sajnos a tanösvény ismertető-tábláiból négyből kettő cserére szorul, mivel graf
fiti, bicska és egyéb károsodás miatt a tájékoztató felület használhatatlan. A kőbá
nya előtti térség bozótosodik, s kaszálás helyett erőteljes szárzúzásra szorul. En
nek hiányában visszaáll a 2003 előtti állapot, vagyis megszűnik a vöröskő feltá
rásra való rálátás, a kedves, ligetes megjelenés, a tájképi hatás.

A Köcsi-tó környékének kiemelkedő botanikai értéke az agárkosbor, amely a 
tájrendezést követően tömegesen terjed és helyenként gyönyörű virágszőnyeget al
kot. Az agárkosbor rokonaihoz képest a gyepből 10-12 cm magasságával törpenö
vésűnek számít, virágai sötét bíborvörösek, bár az idén egy-egy rózsaszín példány 
is látható. Élőhelyét nálunk a figyelmetlen kirándulók taposása veszélyezteti, 
egyébként zavartalanul pompáznak. Védett növény, egy tő természetvédelmi érté
ke 10 000 forint.

A Föld napi rendezvény támogatói voltak: a vállakozó, aki kullancs ellen per
metezett, Balatonalmádi Város Önkormányzata s a Pannónia KKK.

K. Gellai Mária

Tegyük rendbe házunk táját!

FELHÍVÁS
A tavaszi időszak a növényápolás ideje. Az ingatlan-tulajdonos kötelessége az 

ingatlan határán lévő növényzet visszavágása oly módon, hogy a szomszédos in
gatlan használatát ne korlátozza, a közterületen az akadálymentes közlekedés biz
tosított legyen, a légvezetékek üzemképes állapotát ne veszélyeztesse, közterüle
ten hulladék ne keletkezzen.

Ezen kötelességünk teljesítése különösen fontos a keskeny utcákon való bizton
ságos közlekedés lehetőségének megteremtése érdekében. Az ilyen keskeny utcák
ban fokozott jelentősége van annak, hogy a közterületre, az ingatlan határán kívül, 
csak a polgármesteri hivatallal egyeztetett módon ültessünk növényeket!

Egyes utcákba az útpadka szélessége majdnem akkora, mint maga az úttest -  ezen 
az útpadkán biztosítandó a kerüléshez, előzéshez szükséges hely. A terepszintből 
kiemelkedő szegélykővel kirakott bejárók, elkerített virágágyások balesetveszélye
sek, a bekövetkező kár esetén a kártérítés az ingatlantulajdonost terheli. Az ilyen, 
közterületen, engedély nélkül elhelyezett tárgyak előzetes értesítést követően és 
kártérítés nélkül eltávolíthatók! Az ingatlanok előtt a közterület gondozását (gyom
talanítását, tisztítását) a közút széléig az ingatlantulajdonosnak kell elvégeznie.

A növényápolási munkák során összegyűjtött növényi részek leginkább környe
zetbarát és szomszédbarát kezelése a komposztálás! A megvalósításhoz tanáccsal 
szolgálnak a kertbarát körök, a polgármesteri hivatal, Kardosné Irénke a Horváth 
József Honismereti Kör elnöke. A Kommunális Szolgáltató Kft.-nél vásárolható 
komposztáló (kb. 1 m3 térfogatú, műanyag gyors érlelő), ennek egy mintadarabja 
a polgármesteri hivatalban megtekinthető. Aki a komposztálással nem kíván baj
lódni, az vásárolhat a szolgáltatónál (és néhány üzletben) „zöld” zsákot a biológi
ailag lebomló hulladékok számára. Szállítási napon az ingatlan elől elviszik.

Aki a fenti optimális lehetőségeket nem kívánja választani, az április végéig a 
száraz avart, kerti hulladékot elégetheti a saját ingatlanán belül, kis mennyiségen
ként, délelőtt 10 óra és délután 3 óra között. Ez a megoldás nem környezetbarát és 
főként nem szomszédbarát! A száraz kerti hulladék (és minden más hulladék!) nyílt 
téri égetése május 1. és szeptember 30. között tilos!

Tegyük rendbe házunk táját! Ön hogyan készül a nyárra?
Némethné Kovács Júlia 

környezetvédelmi referens



Süssünk-főzzünk!
-  Öhlmann Ági rovata -

József napi kajszilekváros csülkös zöldbab leves -  Baracskai féle
Hozzávalók, amelyek a társaság létszámától függően természetesen többszörözhe

tők: 1 füstölt csülök, 1 nagy fej vöröshagyma, 30 dkg zöldbab (lehet fagyasztott is), 2 
dl tejföl, 2 paradicsom, 1-1 nagy (!!!) csokor petrezselyem és kapor (ajánlatos jó előre 
lefagyasztani, hogy mindig kéznél legyen), 2 gerezd fokhagyma, olaj, 1 teáskanál pi
ros paprika, csipetnyi só (vigyázat, a füstölt csülök eleve sós!), 1 evőkanál kajszilekvár.

Az előző nap hideg vízben áztatott füstölt csülköt friss vízben olyan puhára főzzük, 
hogy könnyen kicsontozhassuk. A húst „laskára” vágva félretesszük. A nagyon finom
ra vágott vöröshagymát olajon sárgára fonnyasztjuk (kis víz hozzáadása után legalább 
kétszer zsírjára sütjük), majd a tűzről levéve belekeverjük a pirospaprikát. Ezután a 
paprikás hagymát hozzáöntjük a csülök főzőlevéhez (Ha túl zsírosnak ítéljük a főzőle
vet, vagy a társaságot gyengébb gyomrának, a tetejéről kanalazzunk le a zsírból.)

A megtisztított és fölaprított zöldbabot beleszóljuk a paprikás csülöklébe és puhá
ra főzzük. (A fagyasztott zöldbab főzési ideje természetesen rövidebb.) Ha a zöldbab 
már puha, beletesszük a csülökhúst, megszóljuk a nagyon finomra metélt zöldpetre
zselyemmel és a kaporral. Beletesszük a bőrétől megszabadított és fölszeletelt para
dicsomot is, majd ízesítjük még az összezúzott fokhagymával.

A levet annyi vízzel egészítjük ki, hogy az ösztérfogat kb. 2,5 liter legyen, illet
ve jó tartalmas, sűrű levest kapjunk. (Inkább az érzékünk, tapasztalatunk legyen a 
döntő.) Jól összeforraljuk, majd a kajszilekvárral simára kevert tejföllel behabar
juk. Egy pillanatnyi forralás után a tűzről levéve 15 percig befedve hagyjuk, hogy 
az ízek jól összeérjenek. A sósságát is ellenőrizzük, mert ha netán a nagy óvatos
ság miatt sótlan lenne - bár ez nem valószínű -, klasszissal rontja a végeredményt.

Ez a leves nagyon kiadós, utána már csak egy könnyű tésztát kínálunk, mondjuk 
egy kerti körülmények között is gyorsan elkészíthető sajtos pogácsát.

Pizza
Sokan kedvelik a pizzát. A családom nem szereti a készen vásárolt tésztát és a 

szószt. Én így készítem.
TÉSZTA. 25 dkg liszt, 2 dkg élesztő. 1 dl víz, 1 evőkanál étolaj, só, késhegynyi cukor.
Az élesztőt kevés cukros vízben fölfuttatjuk. A liszttel, olajjal, az élesztős vízzel, 

sóval aránylag kemény tésztát készítünk. Megkelesztjük. (Akinek van kelesztő tál
ja, abban hamarabb kel.) Lehet két kerek pizzát készíteni, vagy gáz tepsiben, akkor 
kockákra vágjuk. A formát jól ki kell olajozni, szinte tocsogjon a tészta az olajban.

SZÓSZ. Kis fej hagymát kevés olajon megfonnyasztunk, gerezd fokhagymát 
szétnyomkodunk, rátesszük, majd egy doboz paradicsompürét öntünk rá. Fűszere: 
só, bors, majoránna, oregánó. Tehetünk bele sonkát, gombát, zöldséget, vagy kol
bászt. A tetejére bőven szórunk reszelt sajtot. 15-20 percig sütjük.

Almádi horgásznapló
Sokat és sok helyen beszéltünk az elmúlt időszakban a balatoni halőrzésről. 

Most végre történt valami. Április utolsó előtti hétvégéjén a Balatoni Vízi-ren
dészeti Rendőrkapitányság az egész Balaton térségére kiterjedő ellenőrzést 
tartott. Az összehangolt akcióban 62 ellenőrrel, 13 vízi járművel és 16 gép
kocsival a Balaton-felvidéki Nemzeti Park természetvédelmi őrszolgálata és 
a Balatoni Halászati Zrt. is részt vett. Több mint 1600 főt ellenőriztek, közü
lük 52 ellen indult eljárás különféle vétségek miatt. Ez a szám bizakodásra ad
hat okot, hisz a vétkesek száma csupán 3 százaléka az ellenőrzötteknek. Szak
értők szerint a Balaton térségében évről évre csökken az orvhorgászok, orv
halászok száma. De szerintem azt azért nem szabad elfelejteni, hogy akik a 
legtöbb kárt okozzák, azok nem napközben, nyíltan tevékenykednek, és őket 
nehezebb megfogni. Mindenesetre dicséretesnek tartom, hogy végre történt 
valami. Ilyen nagyszabású ellenőrzés az elmúlt két évben nem volt, de remél
jük a jövőben gyakrabban sort kerítenek rá. (Hírforrás: www.vizek.hu)

A fent említett internetes oldalon találtam egy másik, számunkra szintén ér
dekesnek tűnő hírt. A Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) kétszázmillió forint 
értékű részvénycsomaghoz, s ezzel egyharmadnyi tulajdonhoz juthat a 98 szá
zalékban állami tulajdonú Balatoni Halászati Zrt.-ben egy márciusi kormány- 
döntés értelmében. Ezzel a tóparti településeken keresztül részben a horgász
egyesületek is beleláthatnak, beleszólhatnak a cég működésébe. A BFT elsőd
leges célja a horgászturizmus fejlesztése. Európai Uniós támogatással vala
mint saját forrással igazi horgászparadicsomot szeretnének nyújtani az ide lá
togató horgászok számára.

Március 31-én és április 14-én lezajlottak az első közösségi munkák. A veze
tőség és a jelenlévők elégedetten nézhettek végig az összegyűlt társaságon, hisz 
nagyon sokan vették ki részüket a tanya körüli munkákból. Az első időpontban 
a megjelentek rend betették a stéget, lefestették a kaput, kerítést, valamint az épü
leteket. A másik csoport kitakarította a vitorláskikötő felőli bokros részt, kivág
ták, elhordták a száraz ágakat, így átláthatóbbá téve az eddig uralkodó kaotikus 
helyzetet. Természetesen ezek csak a nagyobb, látványosabb munkák, a bejáró
ba, parkolóba friss murva került, és sok apró dolgot is elvégeztek a szorgos ke
zek, akik gazdái a kemény munka után jó  étvággyal fogyaszthatták el az ebédet.

A fontosabb tavaszi munkálatok így befejeződtek, legközelebb szeptemberben 
kerül sor meghirdetett közösségi munkára. Természetesen aki ezeken a napokon 
nem ér rá, évközben bármikor ledolgozhatja a 4 órát, amit leigazolnak számára.

Számfira Balázs

Megint a játszótérről...
Felkeltette érdeklődésemet az aggódó szülők levele az Almádi Újságban, amit 

a könyvtárban teljes terjedelmében elolvashattam. Örülök aktivitásuknak, s néhány 
észrevételt had fűzzek hozzá az új játszótérrel kapcsolatban.

Ennek a játszótérnek legnagyobb előnye a fák árnyékoló hatása volt. Így nyáron 
a déli napsütésben is levegőn lehettek gyermekeink. (Ellentétben a móló melletti 
játszótérrel, ami nyáron egész nap használhatatlan a tűző nap miatt.) A játszótér 
átalakításakor kivágtak egy kis fát, amelynek pótlása kifejezhetné az önkor
mányzat figyelmes gondoskodását. Optimális helye a hintához közel, a kerítésen 
kívül dél-nyugati irányban lenne.

A gumi járólapokat beborította az azt körülvevő kavics. Ez roppant bale
setveszélyes. A gyermekek rendszeresen megcsúsznak, elesnek. Pillanatnyilag a 
terület jobban hasonlít korcsolyapályára, mint egy biztonságos játszótérre. A ka
vics kikoptathatja a gumilapokat, ami a játszótér egyik legdrágább részét képezi. 
Pár hete lesöpörtem az egész járólapot, másnap kezdhettem volna elölről, hiszen 
ha valaki rálép a laza kavicságyra, az máris továbbszóródik. Ha egy homokozó 
kaviccsal van körülvéve, a gyermekek elegyítik a két anyagot, ha tetszik, ha nem. 
A homokozó alja már most tele van kaviccsal, pedig még homok sincs benne!

A szülők levelében olvashatunk a padok hiányáról, illetve arról a furcsa 
helyzetről, hogy a játszótéren csak 3 év feletti gyermekeknek tervezett játékok talál
hatók. Erről nekem a játszóteret körülvevő kerítés jutott eszembe. Ha nem ilyen kis 
részt kerítettek volna be, hanem a régi játszótér teljes területét, akkor a gyermekek 
játszhatnának a füves területen is, padok is elférnének, s a későbbiekben 3 év alat
ti gyermekek számára készített játszóeszközök felállítására is lenne hely.

Tisztában vagyok az Európai Uniós előírások korlátaival, mégis reménykedem 
abban, hogy a képviselőtestület fel tudja használni a segítő szándékú szülők gyakor
lati tapasztalatait. Hiszen mindannyiunk érdeke, hogy Balatonalmádi első korszerű 
játszótere ne a vitától, hanem az elégedett gyerekzsivajtól legyen hangos!

Kunné Solti Éva

A 94 éves Kovács Kálmán a Balatonalmádi Kertbarát Kör tiszteletbeli tag lett

Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

KÖZLEMÉNY
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a regionális átalakítás következtében a 
közép-dunántúli régió mindhárom megyéjében (Fejér-, Komárom-Esztergom- és 
Veszprém megyében), 2007. május 2-ától valamennyi munkaügyi kirendeltségen 
egységes ügyfélfogadási rendet vezetünk be. A Veszprémi, Ajkai, Balatonalmádi, 
Balatonfüredi, Pápai, Sümegi, Tapolcai, Várpalotai és Zirci Kirendeltségeken az 
alábbi ügyfélfogadási időben várjuk Tisztelt Ügyfeleinket: hétfő 8-14, kedden 
nincs ügyfélfogadás, szerda, csütörtök 8-14, péntek 8-12. További információ a 
www.afsz.hu honlapon található.

http://www.vizek.hu
http://www.afsz.hu


Boróka túra a Balaton-felvidéki 
nemzeti parkban

Az almádi bakancsosok (BXTSE) nyílt túrán vehettek részt, amelynek során két 
természetvédelmi őr lelkes magyarázatainak kíséretében megismerhettük a dörgicsei 
Kő-hegy, a mencshelyi Halom-hegy botanikai és földtani értékeit. Túravezetők Mé
száros András és Simon Pál, természetvédelmi őrök, kisegítőik Knauer Anna turisz
tikai- és Baross Gábor geológus-szakemberek voltak.

Dörgicsén a Péter-templomtól indultunk a sárga sávval jelzett úton, s hamarosan 
erdei gyöngyköles, fagyai, orgona, kőris, nehézszagú (azaz lábszagú) gólyaorr, bab
levelű varjúháj került elénk. Érdeklődéssel hallgattuk, hogy az orgona, fagyai, kőris 
nem prédája a gyapjas pillének... A hegyoldalból egyre tekintélyesebb mészkőszik
lák tárultak fel, rajtuk sárga pillangós virágával ékeskedett a bokros koronafürt. Vé
dett szubmediterrán, balkáni növény, vidékünk a legészakibb előfordulása. A szur
dokszerű hegyoldalban a kőzet egyre csupaszabb, egy kisebb barlang is feltárult, ami
kor hirtelen váltással felkaptatunk a platóra, a híres dörgicsei Ördögszántásra.

A gyökérkarros, szabdalt, bokatörő felszínű karrmezőt túránk névadó cserjéje, a bo
róka is díszítgeti. Bár leginkább a pompásan virágzó vadkörtefák vonták magukra fi
gyelmünket. A karrmező nehezen tartható „tisztán”, bemutathatóságát rontja a szapo
rodó cserje. Legeltetni kéne, kecskéket kellene rajtuk tartani. Közben megkóstoltuk a 
sóskaborbolyát, s meghallgattuk a geológus-nótát, illetve magyarázatát, „mert mi az, 
mi kezdettől fogva létezett? A kő, a kő, a kő!”. Talpunk alatt, s a hegyoldalban is a tri
ász Füredi mészkő szaruköves rétegei észlelhetők, piszkosfehér rétegeit szürke vagy 
barnásvörös szarukő (tűzkő) lencsék, foltok díszítik, jól rétegzett, vékonypados kifej
lődését építőkőnek bányászták Balatonfüredtől Dörgicséig. A környék templomait, a 
házak, kerítések lábazatát errefelé ebből a fehér mészkőből faragott kőből építették. 
Egy felhagyott kőbánya (ahol, érdekes módon, a vastagabb pados kifejlődés jellem
ző) után erdőben menetelt csoportunk, ahol a tölgyfa fagyöngy elleni küzdelmében ki
fejlesztett vastag gumós ágvégeit bámultuk meg. A gyertyános-tölgyesből elérkeztünk 
utunk hídépítészeti remekéhez, a középkori (régebben római eredetűnek tartott) híd
hoz, majd a XII.: századból származó kisfalud-dörgicsei pusztatemplomot tanulmá
nyoztuk. Az emberek akkoriban bizony kisebb termetűek voltak, amit az alacsony -  
165 cm magas -  boltív is bizonyít. A rom falmaradványában, csakúgy, mint a környé
ken másutt is, valóságos geodiverzitást élvezhetünk, hiszen a fehér mészkő mellett vö
rös homokkő, fekete bazalt és tufa is építőanyaga volt az egykori mestereknek.

Gyepes, hagyásfás (vackor) területen baktatunk a boróka-kóstolóba. Igen, megkínál
tak boróka-bogyóval. Őshonos fenyőfélénk éppen virágzott, porfelhője néhányunkat né
mi orrfolyásra serkentett. Azután még láttunk egy kétszínű növényt, a tavaszi ledneket, 
amelyik virága színével elárulja a méheknek, hogy őt már nem, vagy őt még meg kelle
ne látogatni... Mindenki ismeri a fényes levelű kapotnyakot, de a levelek alatt rejtőzkö
dő virágát most megmutatták nekünk. Egy vaddisznó-wellneszben, vagyis dagonyában 
kardoslepke illegette magát, a szélénél pedig bogiáros szellőrózsa sárgult. A Halom-he
gyi Kossuth-kilátó elragadó panorámájával mindig élmény, a Balaton, a hegyek koszo
rújában a Hegyestű csücske, Badacsony, Tóti-hegy, Gulács, Szt. György-hegy mind az 
elmúlt idők bazaltvulkanizmusáról árulkodva magaslott a tájban. S hogy morzsolgas
sunk egy kis hólyagos bazaltot, közelebbről is beleszagoljunk a tűzhányók látványos vi
lágába, lesétáltunk a kilátó alatti felhagyott bazaltbányába is. A környék tűzhányóit a je
lenleg is fortyogó Stromboli salakos kitöréseihez hasonlítják. A salakos, hólyagos, más
hol törmelékes bazaltban sötétszürke lávabazalt is benyomult, tanújelét adva a különbö
ző összetételű és idejű kitörések (a legerősebbek 3,6-3,2 millió éve) emlékeinek. Sajnos 
az erdősülés és a gépkocsitetemek már nagyon rontják a látványt. Milyen jó bemutató- 
hely lehetne egy kis gondozással! Visszafelé egy kiváló egerésszel, az erdei siklóval ta
lálkoztunk, megcsodálhattuk a védet hüllő fényes testét és kígyózó mozgását.

Jó volt ez a túra, kiadósat gyalogoltunk (7 km, 200 m szintemelkedés), megismer
tük a szép dörgicsei tájat!

(A túravezetők ismertetései alapján a természetjárók jegyzetét készítette:)
K  Gellai Mária

Bakancsos BXTSE hírek

A bakonyi erdők tavaszi teljesítménytúrájáról
Hatalmas tömeg mozdult a Bakony 

első tavaszi teljesítménytúráján, márci
us 31-én. 752 induló jelentkezett 
Veszprémben és Herenden, hogy gya
logosan teljesítse az 50, illetve 25 km- 
es távot, a megadott szintidőn (12, 6 
óra) belül. Különösen sokan érkeztek 
az Eszak-Dunántúl 5 megyéjéből, mi
vel a részükre meghirdetett TT Kupa 

sorozatnak is a részét képezték e túrák. A rendezők ezúton is hálásan köszönik a túrá
zók sportszerű magatartását, valamint minden segítőjük támogató részvételét. Nagyon 
kellemes tavaszi, napos időjárás segítette a bakancsosokat, sok környékbeli gyermek, 
megyebeli diák, egyetemista mellett az ország távolabbi részéből is jöttek, próbára té
ve állóképességüket, lábuk tűrőképességét. Régi ismerősöket is üdvözölhettünk, köz
tük olyanokat, akik szinte mindegyik bakonyi teljesítménytúrán részt vettek. Az elmúlt 
évtizedekben a Bakonyban (1985 óta), Tihanyban és a Vödör-völgyben majdnem 
18.000 teljesítménytúrázó indulását biztosította a rendező balatonalmádi Bauxitkutató 
Természetjáró Egyesület, s reméljük, nemsokára a húszezredik indulót köszönthetjük!

A következő teljesítménytúra Aszófő, Tihany, Aszófő (Gejzirit 20 TT), illetve Örvényes, 
Zádor-vár, Tihany, Aszófő között (Gejzirit 33 TT) 2007. április 28-án lesz. K. Gellai Mária

Szomszédolás Berényben
Március idusa tájékán apró dolgaink miatt beugrottam vörösberényi kert- és borbará

tainkhoz. Jókor érkeztem, mert Horváth Jóska éppen a 31-ikei borverseny előkészületeiről 
beszélt. Az előcsarnokban voltam, mikor „két-életű” társaim (itt is, ott is tagok) invitáltak 
hangosan, hogy dugjam be a képem a nagyterembe. Az elnök úr szívélyes meghívását hall
hattam a borverseny második felvonására, a társadalmi zsűrizésre.

Hogy miben különbözik a hivatalos és a társadalmi zsűrizés? Óriási a különbség. A 
hivatalos zsűri kortyol, öblöget és köp. A társadalmi zsűri pedig kortyol, öblöget és 
nyel. Hát ennek a meghívásnak itt a Balaton-felvidéken 10 emberből 11 nem tudna 
ellenállni. Én sem. Feleségemmel döntöttünk. Elmentünk. A bátyus bállal egybekötött 
rendezvényen a kertbarátok körében jól ismert Bakonyvári Sanyi harmonika játéka 
szórakoztatta a fokozatosan emelkedő hangulatú társadalmi zsűrit.

A délelőtti zsűrizésen 21+1 bor várt a megmérettetésre. A borversenyek gyakor
latában ismert a belövőbor fogalma. Kóstolásával és bírálatával a zsűri egy etalont 
hoz létre, amelyhez a többi bort lehet viszonyítani. Saját gyakorlatomból tudom, hogy 
tanár társaimmal mi is gyakran alkalmaztunk hasonló „belövést” a dolgozatok 
javításánál, sajna’ bor nélkül...

Az Almádi Kertbarát Kör korábbi borversenyének zsűri elnöke, dr. Borsi Lőrinc itt is 
részt vett a bíráló bizottságban. Elmondása szerint nem talált jelentős különbséget az 
almádi és berényi borok között. Mindkét versenyen illatban, aromában gazdag, kristá
lypohárba való nedűvel találkozott. Hasonló volt Pál Jánosnak, a tavalyi almádi bor- 
fesztivál alkalmával rendezett borverseny zsűri elnökének, a tokaji borvidék ismert 
borászának is a véleménye. Nagy öröm, hogy a sok évtizedes vegyi anyag szennyezés 
sújtotta terület kihevert ezt a szomorú örökséget. Ma már a borminőség a jóistentől, a 
gazdától függ. Természetesen nem szabad kihagyni a természet jótékony segítségét sem, 
hiszen a szakemberek szerint a tavalyi kiváló évjáratként vonul be a borászat történetébe.

Hogy ne csak a szépről és a jóról számoljak be, Herczeg Sanyi kifakadt az ered
ményhirdetésénél, hogy szorgalma és izzadtsága ellenére kénytelen azokkal 
versenyezni, akik vásárolt szőlőből eredő borral versenyeznek. Nem először merül 
fel ez a kérdés, de sokat beszéltünk erről. Nehéz jó megoldást találni. Lehet, hogy a 
bortermelőket és a borkészítőket külön kategóriában kéne indítani?

Érzem, hogy igaza van a Sándornak, mert pincéjétől 50 méterre van a házamtól. Látom 
és hallom a kapálógépének, motoros permetezőjének hangját és tanúja vagyok szorgal
mas igyekezetének. Amikor egy-egy pohár bort elfogyasztunk, tudom, hogy abban az ő 
verejtéke is benne van... Félre bánat! Sanyi! Gratulálok az ezüstérmedhez!

Mindkét versenyen jelen voltak termelőként a hölgyek is. Nem csupán a gyengébb nem 
képviselőjeként és nem csak a buli végén a pohármosásnál, hanem termelőként is. A szig
orú, de nagy ritkán igazságtalan zsűri Berényben Mohos Andrea, Almádiban Silló Piroska 
borát jutalmazta ezüstéremmel. Kedves Lányok! Hajrá! Már csak egy lépés az arany...

És végül lássuk a medvét!
VÖRÖSBERÉNYI BORVERSENY 2007 - arany fokozatot elért borászok és 

boraik: 1. Czeti Tibor juhfark, 2. Egyed Antal vegyes fehér, 3. Pelyva József olaszri
zling, 4. Vereczkei Adalbert olaszrizling, 5. Demeter András kékoportó, 6. Lefler 
Endre vegyes vörös, 7. Esső Ferenc zweigelt.

ALMÁDI BORVERSENY 2007 - arany fokozatot elért borászok és boraik: 1. 
Farkas István zweigelt, 2. Englert Sándorné olaszrizling, 3. Esső Ferenc vegyes vörös, 
4. Győri Miklós medina rozé, 5. Lipóczi István olaszrizling, 6. Kerekes László zweigelt, 
7. Magasmarti Ferenc olaszrizling, 8. Mester-Csiki Ferenc olaszrizling, 9. Kiss Béla 
vegyes fehér, 10. Buda Zsolt cabemet sauvignon, 11.Csontos János rizlingszilváni.

Megragadva az alkalmat végezetül szeretnék beszámolni egy érdekes és számomra 
megható eseményről. Az ember életében egy súlyos betegség, baleset vagy halálozás 
komoly, gyakran hosszantartó traumát okozhat, de nem hiszem, hogy igazán el tudjuk 
képzelni, milyen lehet az, amikor valaki a látását veszíti el. Most szembesültünk ezzel. 
Az Almádi Kertbarát Kör új tagja, Nagypál Sándor 6 éve vesztette el látását, de kertjét, 
gyümölcsösét, szőlőjét azóta is maga műveli. Isten hozott Sándor köztünk!

Lőrincz József, az Almádi Kertbarát Kör elnöke

Egy almádi diákolimpikon
Liliké, a kis másodikos úszóbajnok vidáman és büszkén 

mutatja nekem az oklevelét, a Balaton Úszó Klub felirat
tal ellátott pólóját, mesél a diákolimpiáról és arról, hogy 
nem izgult, és hogy csak nagyon nehezen sikerült eldönte
ni a versenybíráknak, hányadik is lett a korcsoportjában.

Kenyeres Lili 4 éves kora óta úszik. Első edzője, édesap
ja Kenyeres Tibor volt, aki 18 éves korától dolgozik úszó
edzőként. Korábban Kaposváron vezetett egy 80 fős csapa
tot. Mindig az utánpótlással, a legkisebbekkel foglalkozott. 
Ebben a tanévben már Fűzfőn dolgozik, de a versenyedzést 
nem folytatja, hogy maradjon ideje a családjára.

Lilit nem akarta versenyzővé nevelni, de a kislány 
olyan sok időt követelt magának az örökké dolgozó apu
kától, hogy észrevétlenül megtanult úszni. Így az úszás 
és versenyzés Lili életének természetes része lett, de 
csak annyira, amennyi a vidám, kiegyensúlyozott gyer

meklétbe még belefér. Lili az edzéseket ebben a tanévben már itt Fűzfőn folytatta 
Epres Imre vezetésével. Tavaly is szép sikereket ért el, hiszen korcsoportjában or
szágos 2. lett 100 méteres hátúszásban a magyar úszóranglistán. Az idén először 
indult a diákolimpián, ahová minden megyéből egy gyermek jut tovább korcso
portonként. Így Veszprém megyét ő képviselte. A versenyen az első 6 diákolim
pikont díjazták. Lili a korcsoportjában 6. lett az országos versenyen hátúszásban, 
így nemcsak családja és az iskolája, a Vörösberényi Általános Iskola lehet rá büsz
ke, hanem Almádi is, hiszen városunknak van egy kis olimpikonja.

Szabó Kalliopé



Május 26-28.

Pünkösdi horgásznapok
Május 26. szombat
9-13 óráig BALZER HUNGÁRIA Kft. 
Sikeres Sporthorgász meghívásos hor
gászversenye
7,30 órától regisztráció, megnyitó, sorsolás 
Néhány neves résztvevő: színészek 
(Straub Dezső, Józsa Imre, Trokán Péter, 
Reviczky Gábor stb.), zenészek (Szűcs An
tal Gábor, Tátrai Tibor, Székely Zoltán), a 
veszprémi kézilabdások, a vízilabda válo
gatott tagjai, olimpikonok, Besenyei Péter 
műrepülő világbajnok, a testvérvárosok 
csapatai és még sokan mások.
14 óra eredményhirdetés 
Helyszín: Négyméteres partszakasz
15 óra Fradi Öregfiúk - Veszprém me
gyei „öregfiúk“ labdarúgó mérkőzés
18 óra A horgászversenyen résztvevő, 
neves színművészek műsora
19 órától Viktória együttes hangversenye
-  UTCABÁL
Helyszín: Sportpálya

Május 27. vasárnap
8 - 1 3  óráig Gyermeknapi horgászver
seny
13,30 óra eredményhirdetés 
Helyszín: Négyméteres partszakasz 
14 óra senior strandfoci torna 
Helyszín: Sportpálya

Május 28. hétfő
10 órától folytatódik a senior strandfoci 
torna
17 óra eredményhirdetés 
Helyszín: Sportpálya

Szervezők:
Balatonalmádi Város Önkormányzata 

Balzer Hungária Kft 
Sikeres Sporthorgász szerkesztőség 
Számfira Rendezvényszervező Iroda 

Információ:
Számfira Rendezvényszervező Iroda -  

Tel.: 30/288-75-75

BERÉNYI ESTÉK ELŐADÁSSOROZAT
Szervező: VÖRÖSBERÉNYI POLGÁRI OLVASÓ KÖR 

„Azért olyan szép a világ, mert a szíve Magyarország”
(II. rész) 

címmel tart előadást 
Born Gergely, kutató tanár
a Vörösberényi Kultúrházban

2007. május 17-én, csütörtökön, 18 órai kezdettel 
Az előadás ingyenes 

Adományokat tisztelettel elfogadunk

Művészetbarátok 
Egyesülete -  
balatonalmádi csoport

Alapítva 1973 Májusi műsor
Május 24-én, csütörtökön 17 órakor megtekintjük a Pannóniában levő 
Vízimúzeumot, ahol Gönczy György tart ismertetőt mind a múzeumról, 
mind pedig a balatoni halakról, illetve a környezetvédelemről. A belépés 
díjtalan. Várjuk a Nyugdíjas Pedagógus Klub tagjait, valamint Balatonal
mádi minden érdeklődő polgárát. Láng Miklós

BALATONALMÁDI 
PANNÓNIA KULTURÁLIS 
KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 

2007. MÁJUSI AJÁNLÓ
Balatonalmádi 8220 Városház tér 4. * Tel.: 88/438-011; 438-956; 574-455 

Fax: 88/431-772 * E-mail: pannoniakultura@invitel.hu; * Honlap: www.pkkk.hu 
Nyitva tartás: hétfő -  péntek: 1 0 -1 9  óráig * szombat: 1 4 -1 9  óráig 

AZ INTÉZMÉNY VASÁRNAP ZÁRVA TART!

Május 11., péntek, 19 óra - LATIN DUÓ. Tátrai Tibor és Szűcs Antal Gábor kö
zös gitárestje. Helyszín: Pannónia nagyterem. Belépő: 1. 000 Ft. Belépőjegyek má
jus 7-től vásárolhatók az intézmény portáján.
Május 12., szombat, 15-18 óra között - BABARUHA BÖRZE. Helyszín: Pannó
nia földszintje -  bejárat a Tourinform Iroda mellett. Érdeklődni a 30/749- 10-86-os 
telefonszámon lehet.
Május 25., péntek, 17 óra - Veszprémi Hagyományőrző Egyesület légjáró tago
zatának ejtőernyőzés-történeti kiállítása. A tárlat augusztus végéig tekinthető meg. 
Bővebb információ: Horváth Balázs. Tel.: 20/573-4849.
ALMÁDI NYÁRI FESZTIVÁL 2007. Programok pünkösdtől szüretig minden hét
végén! Keresse az ALMÁDI NYÁRI FESZTIVÁL programfüzetét, amely várható
an május közepén jelenik meg! Figyelje plakátjainkat, szórólapjainkat!
Május 26-27-28. HORGÁSZPÜNKOSD. (Lásd külön!)
Május 27., vasárnap 15 órától ALMÁDI VÁROSI GYERMEKNAP. Gyermek
napi matiné a Kabóca Bábszínházzal. 15 óra -  gyereknapi játszóház. 16 óra -  báb
előadás. 17 óra -  kalandjáték. És persze sok-sok móka gyermekeknek és gyereklel
kű felnőtteknek! 18 órától -  REGÉLŐ Holló Együttes zenés gyermekműsora. A vi
dám zenés összeállításban magyar költők énekelt versei (Weöres Sándor, Csoóri Sán
dor, Nemes Nagy Ágnes... ), illetve a világ legszebb gyermekdalai csendülnek fel. Az 
előadás szereplői mindvégig a gyermekek, akikkel vagy a színpadról, vagy a színpa
don együtt játszik, énekel az együttes. Helyszín: Városház tér -  platánsor. Bővebb in
formáció a Pannónia elérhetőségein kapható.
Június 1., péntek 18 óra - ALMÁDI (TAVASZI) TÁRLAT 2007. Almádi művé
szek közös kiállítása. A tárlat rendezője: N. Csathó Gizella látványtervező. A tárlat 
díszvendége:  Hunyady István festőművész. Helyszín: Pannónia előcsarnoka és kis
terme. A tárlat július 1-jéig tekinthető meg az intézmény nyitva tartási idejében. 
Június 2., szombat - MALOMVÖLGYI JUNIÁLIS. Helyszín: Vörösberény-Ma
lomvölgy. Szervező: Vörösberényi Polgári Olvasókör. Információ: Mester Ferenc -  
70/20-30-269.

MEGHÍVÓ
Szövőtábor felnőtteknek 

A Pannónia Kulturális Központban 
Fodorné László Mária, a népművé
szet mestere vezetésével kézi vá
szonszövő tábor indul felnőtteknek 
(kezdőknek és haladóknak egy
aránt), mely a szövés minden munka- 
folyamatába beavatja az érdeklődő
ket. A táborok időpontja: 2007. júli
us 9-14. és július 16-21. További tá
jékoztatás: 30/ 282-53-34.

Felhívás
A Nők A Balatonért Egyesület az 
idei évben is meghirdeti a Virágos 
Városért cím versenyt. Egynyári 
virágokkal teli teraszok, ablakok és 
kertek nevezését várjuk. Szívesen 
fogadjuk bárkitől a javaslatot szom
széd vagy ismerős, akár középület 
díjazására. Jelentkezni az Ottila 
Étteremben, vagy az 574-365 tele
fonszámon lehet.
Örömmel teli virágosítást kívánunk!

Kápé Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 
Kölcsönt adunk

készpénzben 
110.000 Ft-ig.

Fedezet nem kell, 
a pénzt otthonába házhoz visszük.

Részletfizetés havonta. 

Példa 100.000 Ft hitel törlesztésére: 

7 hónap futamidő 21682 Ft havi részlet. 

THM: 179-276% 

Helyi tarifával hívja az alábbi számot

06 40 200 633
Vagy küldje el sms-ben a "KP" szót a 

06 70 388 0448 
telefonszámra és visszahívjuk! 

Hívását hétköznap 

8.00-18.00 között fogadjuk.

A hirdetés nem minősül ajánlattételnek.
A KáPé Hitel Zrt. a kölcsönt saját feltételei szerint 

bocsátja rendelkezésre.

mailto:pannoniakultura@invitel.hu
http://www.pkkk.hu


Kedves balatonalmádiak, 
és minden segíteni szándékozó!

Ezúton kérjük támogató segítségét minden jó szívű magánszemélynek és vállal
kozónak, aki szívén viseli a településünkön élő gyermekek sorsát! Minden forint 
számít, minden felajánlás, bármekkora összeg is, reményt ad a nyári tábor megva
lósításának lehetőségéhez!

A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ gyermekjóléti csoportja 2000. 
évtől minden nyáron tábort szervezett a Balatonalmádiban élő, szociálisan hátrányos 
helyzetű családban nevelkedő gyermekek számára, az elmúlt években összesen 240 
gyermeknek volt lehetősége táborozni! Célunk az volt, hogy minden rászoruló gyer
mek részesülhessen olyan élményekben, amelyeket családi helyzetük miatt nem tud
tak volna elérni. Táboraink fókuszában az egészséges életmód (rendszeres testmozgás, 
táplálkozás, személyi higiénia, mentális egészség), a környezettudatos viselkedés ki
alakítása, hazánk természeti kincseinek és történelmi nevezetességeinek megismerése 
volt. Eljutottunk Döbröcére, Békésszentandrásra, Vinyére, Dötkre és Kőszegre.

Az elmúlt 6 esztendőben a táborok anyagi forrásainak megteremtése több pá
lyázati pénzforrásból (Szociális Minisztérium, Megyei Közgyűlés, Veszprém Me
gyei Kórház), magán személyek adományaiból, valamint a Kéznyújtás. Érted Köz
hasznú Alapítvány támogatásából jöhetett létre. Ebben az évben sajnálatos módon, 
a mai napig nem került kiírásra pályázati lehetőség nyári táborok támogatására, így 
programunk megvalósítása rendkívül bizonytalanná vált!

A városban élő gyermekek és szüleik folyamatosan érdeklődnek és várják az 
idei évben is az elmaradhatatlan nyári programot. Sajnos anyagi források hiánya 
miatt a táboroztatás 2007-ben veszélybe került! Amennyiben lehetőségük van rá, 
kérjük, felajánlásaikkal segítsék elő, hogy az idén is örömet tudjunk szerezni a gye
rekeknek a tábor megszervezésével! Felajánlásaikat a Kéznyújtás. Érted Közhasz
nú Alapítvány bankszámlaszámára várjuk! (Az adókedvezmény igénybevételéhez 
minden adakozó számára igény esetén igazolást adunk.)

Kéznyújtás. Érted Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18938216-1-19
OTP Bank számlaszáma: 11748083-20022727
Támogató segítségüket minden táborozni vágyó gyermek nevében előre is kö

szönjük!

A Veszprémi Autós Motoros Iskola kft.
elméleti tanfolyamot indít:

(személygépkocsi, motorkerékpár, smkp kategóriában)
2007. május 10-én 16 órakor.

Az elméleti tanfolyam helye: az iskola ügyfélfogadó helyisége 
Balatonalmádi, Jókai u.1. (Ipartestület-Szolgáltatóház)

Diákok figyelem! Ha a nyáron jogosítványt szeretnétek, 
és nem most érettségiztek, 

az elméleti tanfolyamot már most kezdjétek el, 
így elkerülhetitek a nyári zsúfoltságot.

Érdemes nálunk tanulni, mert 
2006-ban az almádi elméleti tanfolyamok eredményessége 83% volt. 

Iskolánk kedvező áron folyamatosan indít tanfolyamot „C“ „ C + E “ kategóriában is. 
Erről, és egyéb kedvezményekről érdeklődjön irodánkban vagy telefonon. 

Ügyfélfogadás: H, Sz, P: 8 -1 2  K, Cs: 1 3 -17  Tel.: 0 6 /2 0 / 4 7 1 -6 9 8 8

Lapos tetők és palatetők

bontás nélküli javítása
A legkorszerűbb anyagokk al, 10-12 éves garanciával

A  referencia munkával, rövid határidővel vállaljuk.

Telefonon történt egyeztetés után ingyenes helyszíni felmérés.

Tel.: 30/6323-185 30/385-6957

A kar Ön

n a p i  4  ó r a  m u s l i c á v a l
hav i több  m int

1 0 0  0 0 0  F t - o t  k e r e s n i ?
A UPC Magyarország Kft., az ország egyik legnagyobb 

távközlési vállalatának Balatoni Kirendeltsége
v á l l a l k o z ó i  i g a z o l v á n y  végzettséggel és 

é rté kesítési gyakorlattal rendelkező

MUNKATÁRSAT KERES 
másodállásban is végezhető munkára Balatonfüred, 

Balatonalmádi, Csopak és Fűzfőgyártelep térségében. 

Amennyiben szeretne egy sikerorientált csapat tagja lenni, 
ambiciózus és hosszú távra tervez, jelentkezzen az 

alábbi elérhetőségen: a 08-70/458-4693-as telefonszámon, 
vagy a Szokolikne.KalmarJudit@upc.hu email címen.

Váth-unoka a névadó

Fodor Sára Tájház Várpalotán
Almádi jeles írójának, Váth Jánosnak az unokája, Pacsuné Fodor Sára a közel

múltban hunyt el. A Várpalotán fontos helytörténeti munkát is végző -  Almádihoz 
haláláig ragaszkodó -  Fodor Sára emlékét a szomszéd város szeretné megőrizni, 
ezért róla nevezték el a jellegzetes dunántúli parasztportából kialakított tájházukat. 
A keresztelőt május ll-én  délután négy órakor tartják. A névadó ünnepélyen a 
helytörténeti gyűjteményben emlékkiállítás nyílik, amely bemutatja Váth János 
unokájának életművét. A kiállítás egy hónapig tekinthető meg pénteken és szom
baton délelőtt tíztől délután négyig - más napokon előzetes egyeztetéssel is láto
gatható a palotai tájház.

Mint Várpalotán megtudtuk, várják az almádiakat június elején is a trianoni em
léknap alkalmából tartandó rendezvényekre. A június 2-4-én sorra kerülő emlék
ünnepségen jeles színészek, zenészek, közéleti személyiségek is jelen lesznek, 
meghívták a Kárpát-medence tíz legidősebb határon túli magyarját, s itt hirdetik 
meg az Ezer lovassal Párizsba 2008 nevű megmozdulást.

w w w .autobonto-slofok.hu

€ 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 

i n g y e n e s !

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

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

ALMÁDI 

KÖZPONTJÁBAN  

VITORLÁS, 

Horgászcsónak 

KIKÖTŐ HELYEK  

KIADÓK

VITORLÁS,
HORGÁSZ és
KÉZMŰVES
GYEREKTÁBOROK
Napközis,
ill. bentalvós

túra és horgászközpont

BALATONALMÁDI
TÚRÁK - VITORLÁS- ÉS NYÁRI TÁBOROK, ERDEI ISKOLÁK, 

OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOK EGÉSZ ÉVBEN!!!

w w w .m a r a t h o n .h uiroda@marathon.hu 

70/383-6670

Infó:
sport@marathon.hu

70/383-6770

Családi házak, nyaralók 

külső és belső felújítását, 

terméskő faragását, rakását, burkolását, 
támfal, kerítés építését rövid határidőre 

vállalom.
Böhm Ferenc kőműves mester.

Tel./fax: 88/438-964, 06/20/ 9437-376

http://www.autobonto-slofok.hu
http://www.marathon.hu
mailto:sport@marathon.hu


Sziluett
sport szépség egészség

nyugalom-sziget kft.
balatonalmádi, baross g. u.18.
e-mail: jni@sziluett-almadi.hu tel.06.88.430.301

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szom bat

08.00-
09.00

Torna Spinning Torn a Spinning Fit ball 08.00-
09.30

09.00-
10.00

Hatha
Jóga

10.00-
11.00

H atha
Jóga

Spinning

11.00-
12.00

Spinning

16.00-
17.00

17.30-
18.30

Step
aerobik

17.00-
18.00

Spinning Spinning Urofitness Spinning Fitness

18.30-
19.30

Zs írégető Spinning S tep
aerobik

Spinning Fitness 18.00-
19.00

20.00-
21.30

Salsa Hatha
Jóga

M odern
tánc

Az Almádiért Közalapítvány

2007. július 21-én szombaton

ismét megrendezi hagyományos jótékony célú bálját, a

Hattyú bált
a Balaton legszebb és legnagyobb hajóján, 

a Szent Miklós hajón.

A bál előtt az Öregparkban várjuk a vállalkozó kedvű lakosokat 

vidám utcai jelmezes felvonulásunkra. A beöltözni kívánók 

részére a jelmez megvarratásához ingyen anyagot tudunk biztosí

tani, vagy az elmúlt évekhez hasonlóan kész ruhákból is 

választhatnak.

A bállal és a felvonulással kapcsolatban bővebb információt 

nyújt: Szabóné 88/583-930, 30/2776-566.

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 18 00,- Ft/q 17 00 ,- Ft/q
AKÁC 2 0 00 ,- Ft /q 1 9 0 0 , - Ft /q

SZÉN
Fűtőérték KJ/Kg ÁR

Lengyel feketeszén 2 2 0 0 0 -2 5 0 0 0  3 0 4 0 , - Ft/q
Tisova dara /cseh/ 1 4 6 6 5 -1 5 5 0 0  2 1 5 0 ,- Ft /q
Tisova dió /cseh/ 14 6 6 5 -1 5 5 0 0  22 3 0 ,- Ft/q
Sokolovi kocka /cseh/ 1 4 6 6 5 -1 5 5 0 0  20 5 0 ,- Ft /q
Ledvicei dara /cseh / 1 8 0 0 0 -1 9 0 0 0  2 6 2 0 , - Ft/q
Ledvicei d ió /cseh / 1 8 0 0 0 -1 9 0 0 0  2 7 5 0 , - Ft /q

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

SZEREZZEN JOGOSÍTVÁNYT HELYBEN!

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

Diákkedvezmény! Részletfizetési lehetőséggel.
Számítógépes oktatás, és számítógépes vizsgára való felkészítés! 

Tanfolyamnyitó: 2007. 5 .10 ., 18 óra 
Tanfolyamkezdés: 2007. 5 .15 ., 16 óra 

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

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

Farkas László; Balatonalmádi 
0670 /  3674 - 827. 
www.pcdok.hu
E-mail :pcdoktorinfo@gmail.com

- Számítógépek javítása, 
helyszini kiszállással is

- Komplett számítógépek 
összeállítása, beüzemelése

- Új és használt alkatrészek
- Programok telepítése
- Szaktanácsadás, Adatmentés
- Otthoni, irodai vezetékes, 
és vezeték nélküli hálózatok 
tervezése, kivitelezése

Felhívás SZJA 1% felajánlásra

A városunkban működő alapítványok és társadalmi szervezetek, amelyek 

szívesen fogadják a velük szimpatizáló adózók SZJA 1% felajánlásait, a 
következők:

1. „ALMÁDIÉRT” Közalapítvány; adószám: 19262259-2-19,

2. „Együtt-Egymásért” Nyílt Közalapítvány; adószám: 18919879-1-19,

3. Közbiztonsági Közalapítvány; adószám: 18938649-1-19,

4. Almádi Zeneiskoláért Alapítvány; adószám: 18938591-1-19.

ÚJ ALM ÁDI ÚJSÁG  
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APRÓHIRDETÉS
Sövénytuja eladó! Termelőtől különböző méretű és fajtájú tuja és boróka eladó. 
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