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A sóhajok hídjáról szóló megemlékezést egy haj-
dan volt patakkal kell kezdenem. Ez a patak
Vörösberény irányából, a mai Martinovics utcán
lévõ medrében csörgedezett Almádiba. A forrásá-
nak helyét nem tudom, a patak valahonnan a haj-
dani Sárkuta vasúti megálló melletti völgybõl
igyekezett Almádiba. Túlnyomórészt nyílt patak-
mederben csordogált, de egyes helyeken, mint a
kis kápolna mellett, ahol a Veszprémbe vezetõ or-
szágutat keresztezte a közlekedés érdekében áthi-
dalást kapott. A kb. 20 m hosszú burkolt szakasz
után ismét nyílt mederben csordogált. Egyes he-
lyeken gyalogosoknak szolgáló áthidalásokkal tar-
kítva a Postás Üdülõ elõtt, majd medret váltva a
Zsák vendéglõ és a Pannónia étterem mellett csörgedezett a part irányába. A
vasutat keresztezve – amelynek sínhálózata a jelenleginél sokkal rövidebb volt
– igyekezett a Balaton felé a Sóhajok Hídjánál lévõ torkolati helyhez. Itt kell
kitérni arra, hogy a vasút alatt átérvén a park területére a kis patak egy tavacs-
kán keresztül folydogált a tó felé.

Abban az idõben – a 70 évvel ezelõtti idõkre gondolok – a tavacska csó-
nak kikötõként mûködött. Itt csónakot lehetett bérelni és a patak medrén és
vizén keresztül kijutni a tó szabad vizére.

Itt lép be a történetbe a Sóhajok Hídja. Ugyanis a hídra azért volt szükség,
hogy alatta a csónakok nehézség nélkül kijussanak a nyílt vízre. Ez az igény
megmutatkozik a híd feltûnõ íveltségén. A parkban sétálók számára sokkal egy-
szerûbb áthidalás is elegendõ lett volna. Ma már a csónakháznak nyoma sincs,
emlékezetem szerint a második világháború ideje táján szûnt meg. A tavacskát
is feltöltötték, mert nem volt víz utánpótlása, ugyanis a patak forrásának vizét a
városi vízellátás céljára hasznosították. A patakban ma már csak jelentéktelen
vízmennyiség csordogál. Régen, nagy esõk idején annyira megáradt, hogy kilé-
pett medrébõl és a Martinovics utcában lévõ házak pincéit is elöntötte.

Ha már a Sóhajok Hídjánál tartunk, nem mulaszthatjuk kitérni a mellette
lévõ, elsõ világháborús emlékmû szerepére. Az emlékmû nemcsak az elsõ vi-
lágháborúban elesett hõsök emlékét örökítette meg, hanem ezen kívül társa-

dalmi találkozóhely célját is betöltötte. Ez a cél
olyan formában valósult meg, hogy a környék
horgászai az emlékmûvet körbevevõ alkalmas
magasságú párkányzatra telepedtek és onnan ju-
tatták felcsalizott horgaikat a parttól mintegy 25-
30 m távolságban úszó meglehetõs nagyságú hí-
nármezõ szélére. Ez a hínármezõ kedvenc tartóz-
kodási helye volt a pontyoknak és a horgászok
többnyire kielégítõ zsákmánynyal térhettek haza.

Akkoriban persze még nem volt peremfutós or-
só, hanem csak egyszerû un. tároló orsókat használ-
tak. A bedobás, tehát a hínármezõ szélének távol-
ságát megbecsülve annyi zsinórt kellett lehúzni az
orsóról a bedobás elõtt, amennyi megfelelt a hínár-

mezõ szélének. A horognak bedobása a hínármezõ szélére nagy gyakorlatot igé-
nyelt. Ezzel a feladattal abban az idõben többen is birkózgattak. Így Makkai szá-
zados a veszprémi hadkiegészítõ parancsnokság vezetõje, Kálmán könyvkeres-
kedõ, a veszprémi Pósa könyvesbolt tulajdonosa, valamint Budai Péter bácsi, a
háború után Erdélybõl Almádiba menekült gimnáziumi tanár, akikre név sze-
rint vissza tudok emlékezni. Persze jóval többen is megjelentek délután négy óra
tájban az emlékmûnél és miután végeztek a horgászást elõkészítõ mûveletek-
kel, elfoglalták szokott helyüket az emlékmû betonkoszorúján, és szivarra, pi-
pára gyújtva élénk beszélgetésbe kezdtek. A beszélgetés közben idõnként csúz-
lival fõtt kukoricát lövöldöztek be a hínár szélére, de egyeseknek egy hosszú
szárú kanaluk volt és azzal juttatták be a kukoricát a kiszemelt helyre. 

Ma már nem divat a horgász körökben az emlékmû adta lehetõséget ki-
használni. A hely szerepe azért is csökkent, mert a víz a régi hínárfolt helyén
erõsen leapadt, ennek valamint a jégzajlásnak következtében a hínárfolt ki-
pusztult. Amellett az idõk folyamán a régi partvédõfal helyett a park új
partvédõfalat kapott, amely már beljebb került a mederbe, így az alkalmasab-
bá vált a horgászok számára. Innen a horgászok a modern peremfutós orsók-
kal messzire be tudják dobni a csalit a mélyebb vízrészre, amely eredménye-
sebb halfogást tud biztosítani.  

Somos István

Régi-régi történetek

A „Sóhajok” Hídja

2008 a víz éve! Örömmel tölt el a tudat, hogy a Balaton nagyszerûen regenerál-
ta önmagát. Jó minõségû és elegendõ mennyiségû víz ostromolja szeles idõben
Almádi partjait. Húsvétkor erõs déli szél korbácsolt hatalmas hullámokat, he-
lyenként elárasztva a part menti területeket. A borzongatóan szép látványon kí-
vül nincs is semmi baj ezzel, legfeljebb tengeri élményt varázsolt a sétálókban.

A március 15-ei csõtörés a ligeti vízmûvek területén már komolyabb gondola-
tokat ébresztett bennem. Természetes, hogy csõtörés bárhol lehet. Kevésbé termé-
szetes azonban, hogy mintegy fél évszázad távlatából nem emlékezhettünk arra,
hogy a Szent Erzsébet ligetben céltudatos földfeltöltés, terepkarbantartás vagy ép-
penséggel bel- és csapadékvíz elvezetés történt volna. Az említett napon jól nyo-
mon követhetõ volt a sok-sok évtizedes karbantartás hiánya a közkedvelt parkban.

Vízben álltak a szobrok, sétányok, parkolók részei, de veszélyeztetve vol-
tak az épületek is. A tervszerû parkgazdálkodás megakadályozná, hogy eltûn-
jenek a valamikor szépen megfaragott szegélykövek. Süllyedés eredménye,
hogy letöredeznek az épített utak szélei, láthatóvá válik az amortizáció.

Természetvédelmi területrõl lévén szó, én szeretném, ha a mai kisgyerme-
kek nemcsak múlt idõben emlékeznének a szépséges ligetre! Jó volna tudni,
hogy még látni fogják az új nemzedékét az itt fészkelõ bagolynépességnek,
mókusoknak és menyétcsaládoknak, a télen táplálékot keresõ rókáknak.

Biztos vagyok abban, hogy egyetértenek velem, a parkot óvni, védeni, de
ugyanakkor módszeresen karban is kell tartani!

2008 a víz éve. Örömmel tölt el e tény, mert vízimádó vagyok, szeretem a
Balatont. Az olyan kisebb tavak láttán, mint a Penny és a közlekedési lámpák
közötti területen, pontosabban a 71-es fõúton keletkezettek azonban bosszú-
sággal töltenek el. Sok autós társam gondolkodhat ekképpen, nem is beszélve
azokról a gyalogosokról, akik simán áldozattá válnak egy-egy figyelmetlen
autós okozta, nem szándékos sáros fröcskölésének.

Esõs idõben nem szenvedtünk hiányt az elmúlt idõszakban. Az említett tavak
keletkezésének, melyek jól láthatóak a hivatalból, több oka is lehet. Szintezési
problémák miatt rossz a lejtés, vagy egyszerûen csak nem folyik le a csapadékvíz.
Az is elõfordulhat, hogy nem akarjuk észrevenni. Ebben az esetben viszont a biz-
tonságos közlekedésért felelõsöknek, vagy a közútfenntartóknak kellene szót
emelniük. Ne várjuk meg a balesetet, mert félõ, hogy majd felelõs sem találtatik!

Valamikor a „T” alakban összeszögelt deszkával ragyogóan szinteztek ele-
ink. Évszázada álló épületek, mûködõ csatornák kilométerei bizonyítják ezt
nap mint nap. Nekünk itt Balatonalmádiban ez nem sikerült a XXI. század-
ban. Sebaj! Még idén maradjon minden a régiben, mert a víz éve van. Jövõre
azonban próbáljunk ezen változtatni. A mi városunk, Balatonalmádi, megíté-
lésem szerint ennél igényesebb kell, hogy legyen!

Szabó Zoltán

Tûlevél
A víz. Mi jut eszébe az embernek? Olyan természetes, hogy van, ezért hir-

telenjében nem is mint értékre gondolunk. Kinek jut eszébe rögtön:
- a föld legnagyobb felületét borítja,
- testünk nagy részét alkotja,
- nélküle elpusztulnánk, akárcsak az élõ világunk,
- a hírekbõl halljuk csak, hogy van, ahol nincs, van, ahol napi 2 korty vi-

zet kell beosztani, vagy ennyit sem,
- van, ahol a pocsolya is érték?
Világnap? Mi szükség rá? Emléket annak állít az ember, aki, ami már nincs,

mert valószínûleg életében nem becsültük meg!
Ennek a napnak a feladata, hogy figyelmeztessen arra, mekkora érték az,

ami ma nekünk még természetesen van, de pazarlóan bánunk vele. Szándéko-
san oda kell figyelnünk, hogy a csap ne csöpögjön, a fogmosásnál ne folyas-
suk a vizet stb. Egyesületünk felelõssége, hogy errõl beszéljünk, akik a Bala-
ton szeretetére és megóvására igyekszünk nevelni. Becsüljük szeressük a vi-
zet, a Balatont, mert késõ szomorúan emlékezni, hogy volt! Óvjuk a Balatont,
mint a vizek jelképét, mert nem olyan természetes másoknak, hogy a lágyan
simogató hullámaiban felüdülésre lelhetünk, mint nekünk, akik itt élünk. 

Gyakran csak kihasználjuk és nem adunk cserében semmit, csak szemetet,
betonszegélyt, kerítést, és önzõ módon azt gondoljuk, hogy a közös nemzeti
kincsünk pénzzé tehetõ magántulajdon, aminek megóvása a kerítésen túl nem
a feladatunk, hanem az a közösség feladata.

Nem emlékezni, hanem a tavaszt, az éltetõ vizet köszönteni jöttünk össze
sok-sok vendéggel a mólónál március utolsó vasárnapján virágkoszorúnkkal.

Minden tavasszal köszönteni szeretnénk minden vizek nevében a Balatont,
ezt a csodás tavat, ami sehonnan nem nyújt fenségesebb látványt, mint ideér-
kezve a Megyehegy tetejérõl és Kenese felöl érkezve. Álljon meg egyszer és
csodálja meg Ön is! Soha többé nem tud szívdobbanás nélkül a településre ér-
kezni, ettõl lesz itthon, ezért vágyik mindig ide vissza.

A nap emlékére egy sorszámozott hajót engedtünk útjára, melyet idõköz-
ben kifogtak már Siófokon, és jelentkeztek a jutalomért, melyet nagy szere-
tettel átadtunk. A délután folyamán a gyerekek megismerkedhettek a Csiga
mese kifestõvel, melyet hazavihettek ajándékba, és kifestve visszajuttathatnak
hozzánk. Vizes játékokkal tölthették a Szent Erzsébet ligetben a délutánt a fel-
nõttek és a gyerekek egyaránt. Köszönjük a Vörösberényi Általános Iskolá-
sok versmondását és segítségét a rendezvényen!

Várunk jövõre is minden kedves vizet tisztelõt, szeretõt egy kellemes dél-
utánra!

Szokola Julianna 
Nõk A Balatonért Egyesület

A víz világnapja
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Szabadi iskolaügy
Szentkirályszabadja önkormányzata, miután fölmond-

ta a szerzõdést az iskolájukat mûködtetõ alapítvány-

nyal, megkereste városunkat, hogy hozzunk létre in-

tézményi társulást a vörösberényi és a szabadi iskola

fenntartására. Ugyan a szomszéd település vállalta

volna a Vörösberényi Általános Iskolában fölmerülõ

többletköltségeket, de a bizonytalan létszámadatokból

nem láttunk garanciát arra, hogy Szentkirályszabadján

helyben megoldható legyen a diákok tanítása. Köny-

nyen elõfordulhatott volna, hogy a szabadi gyerekek-

nek ide kellett volna járniuk Berénybe. A vörösberényi

iskolában a helyszûke miatt nem biztos, hogy helyet

tudtunk volna biztosítani nekik. A négy évvel ezelõtt

történt almádi iskola-összevonás (amely a Váci meg-

szûnésével járt, s az épület ma is üresen áll – a szerk.

megjegyzése) sem zajlott zökkenõmentesen. Mind-

ezek miatt az almádi képviselõk többsége (8:5 volt az

arány) nem akarta újabb konfliktusnak kitenni a vá-

rost, a berényi iskolába járó gyerekeket, és szüleiket.

Többek között ezért nem szavaztuk meg az intézmé-

nyi összevonást.

2007-es pénzmaradvány
A képviselõ-testület elfogadta az önkormányzat 2007.

évi zárszámadásáról szóló beszámolót, amelybõl kide-

rült, hogy a pénzmaradvány 444 millió forint. Ennek

nagy része feladattal terhelt. Így ez nem azt jelenti,

hogy ekkora összeggel rendelkezhet szabadon az ön-

kormányzat. A jelentõs tavalyi pénzmaradvány azt bi-

zonyítja, hogy a város gazdálkodása kiegyensúlyozott,

egyensúlyban van, pénzügyi helyzetünk megfelelõ ala-

pot adott a feladat-ellátásra. Az év közben hozott dön-

tések elõsegítették vállalt feladataink, kötelezettsége-

ink teljesítését, azt, hogy stabil az önkormányzat pénz-

ügyi helyzete.

OTP-lépcsõ
Teljesen jogosak azok a lakossági észrevételek, ame-

lyek a megújult OTP-fiók lépcsõjét bírálják! Az átépí-

tés rövidesen megtörténik. Az önkormányzat kezdemé-

nyezésére a mozgássérültek és a babakocsival közleke-

dõk rámpán keresztül juthatnak majd be a fiókba, a lép-

csõt pedig az Állomás felé fordítják a kivitelezõk, hogy

az építmény ne zavarja a sétálóutca forgalmát. 

Egészségház-tervek
Eredményt hirdetett a testület a kistérségi járóbeteg-

ellátó egészségház építésére kiírt tervpályázaton. A

nyertes tervezõ a Balatonalmádiban jól ismert Györ-

gyi család leszármazottja. Egyébként a pályázatra há-

rom terv érkezett, mindhárom megtekinthetõ a Pannó-

niában.

Az egészségházat a Petõfi utca 2. szám, a volt nap-

közi helyére tervezzük. Akkor épülhet föl, ha sikeres

lesz a pályázatunk a beruházás költségeinek elõterem-

tésére. 

További fejlesztési terveinkrõl, elképzeléseinkrõl

fogok beszámolni a május 15-i lakossági fórumon,

amelyre szeretettel várok minden érdeklõdõt!

Keszey János 

Megkérdeztük a polgármestert Önkormányzati hírek

Lakossági fórum
Meghívó

Balatonalmádi önkormányzata tisztelettel meghívja a város polgárait a május

15-én 17 órakor tartandó lakossági fórumra, amelynek témája Balatonalmádi

fejlesztési lehetõségei a pályázatok tükrében. Helyszín: Pannónia Mûvelõdési

Központ és Könyvtár nagyterme.

Keszey János
polgármester

A képviselõtestület áprilisban két rendkívü-
li és egy rendes ülést tartott. Az április 8-ai
rendkívüli ülésen az SCD Holding kérelmét

tárgyalta a testület. A holding kérelmének

lényege: a testület járuljon hozzá a tavaly

decemberben aláírt településrendezési szer-

zõdés egy pontjának módosításához. A

szerzõdés ezen pontjában a felek rögzítet-

ték, hogy a képviselõtestület nem kívánja

átsorolni a Kristóf Kemping területét „kem-

ping” besorolásból (amelyben kizárólag

„kereskedelmi szálláshely” létesíthetõ)

„üdülõházas” övezeti besorolásba, amely-

ben viszont már „lakó-apartmanokat” is le-

het létesíteni. Az SCD Holding kérelmére

összehívott rendkívüli ülésen a holding kér-

te a területi átsorolást. A testület hoszszas

vita után – melyben a képviselõk egy része

támogatta, más része elutasította a kérés tel-

jesítését – levette a kérelmet a napirendrõl. 

Az április 14-ei rendkívüli ülésen a pá-

lyázat révén megvalósítandó Balatonalmá-
di Egészségügyi Központra kiírt tervpályá-

zatról döntött a testület. A meghívásos terv-

pályázatra beérkezett munkák közül a bírá-

ló bizottság is, és a képviselõtestület is a

Földes László építész-tervezõ vezette cso-

port tervét találta legjobbnak, szoros ver-

senyben a második helyezett Németh Ta-

más építész-tervezõ csapatának munkájá-

val. 

Az április 24-ei rendes ülésen a testület

30 napirendi pontot tárgyalt, a fontosabb

döntések a napirendek sorrendjében az

alábbiak.

Új városi rendõrkapitány. A testület

elõtt bemutatkozott Pataki György alezre-

des, aki az augusztusban nyugdíjba vonuló

Grúber Sándort váltja e tisztségben.

Zárszámadás. A testület elfogadta a

2007-es zárszámadást, s megállapította a

pénzmaradvány összegét (444 millió forint

a helyesbített, millió forint a módosított

pénzmaradvány).

Adók. 2007-ben 493 millió forint adóbe-

vétele volt az önkormányzatnak, 59 millió-

val több, mint 2006-ban. Az emelkedés

döntõ részét (43 millió forint) az iparûzési

adóbevétel növekedése jelentette annak el-

lenére, hogy nem volt emelés ebben az adó-

nemben.

Iskolák intézményfenntartó közös társu-
lása. Szentkirályszabadja képviselõtestüle-

te azzal a javaslattal fordult Balatonalmádi-

hoz, hogy – mivel az ottani iskola alapítvá-

nyi fenntartója nem kívánja (nem tudja) to-

vább mûködtetni az általános iskolát – ala-

kítsanak intézményfenntartó közös társu-
lást a Vörösberényi Általános Iskola és a
Szentkirályszabadjai Általános Iskola fenn-

tartására. A képviselõtestület – éppen csak

a szükséges 8 szavazattal – nem találta idõ-

szerûnek a kérdés megvitatását, jelezve ez-

zel, hogy meg kívánja õrizni a Vörös-

berényi Általános Iskola önállóságát.

Média-koncepció. A testület munka-

anyagként fogadta el az EuroBridge Hunga-

ry Kft. által a város számára készített mé-

diakoncepciót. 

PKKK igazgatói álláspályázat. Jogsza-

bály-értelmezési problémák miatt a testület

a következõ ülésére halasztotta a Pannónia

Kulturális Központ és Könyvtár igazgatói

állására kiírandó pályázat megvitatását.

Egészségügyi Központ. A testület 100

millió forint önrész biztosítását igénylõ pá-

lyázatot nyújt be a tervpályázaton nyertes

terv alapján kb. 500 millió forintból megva-

lósítható egészségház felépítésére.

Településrendezési terv. A testület –

részben lakossági kezdeményezések

alapján – belterületbe vonások, mûvelési

ág módosítások és egyéb település-rende-

zési javaslatok vizsgálatával bízta meg a

településrendezési terven dolgozó terve-

zõket.

Csónakkikötõ a volt gázcsere-telepen. A

testület további egyeztetést javasolt a terü-

let tulajdonosának fejlesztési elképzelései-

vel kapcsolatban.

Váci iskola ingatlana. A testület az in-

gatlan hasznosítására kiírt pályázatot - mi-

vel a beérkezett egyetlen ajánlat nem telje-

sítette maradéktalanul a kiírási feltételeket

– érvénytelennek és eredménytelennek

nyilvánította.

Pályázati pótelõirányzatok. A testület

önrészt igénylõ útburkolat-felújítási, illetve

parkfelújítási pályázatokhoz szavazott meg

összességében 44 millió forint pótelõirány-

zatot a szükséges önrészek biztosítására. 

Bálint Sándor
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Balatonalmádi Város Képviselõ-testülete a 2007. évi zárszámadáshoz kapcso-

lódóan elfogadta az adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról szóló beszá-

molót. Ezúton szeretnénk tájékoztatni a lakosságot a 2007. évben befolyt he-

lyi adók és gépjármûadó összegérõl, a költségvetési tervelõirányzat teljesülé-

sérõl.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának a helyi adókat szabályozó mó-

dosított 24/1995. (XI.30.) számú rendeletének  2007. évre  vonatkozó válto-

zásai a költségvetési koncepcióban elõirányzott bevételi tervhez igazodott:

egy helyi adónem, az idegenforgalmi adó mértéke emelkedett 300 Ft-ról 330

Ft-ra vendégéjszakánként. A kedvezmények, kedvezményezettek köre elõzõ

évhez képest változatlan maradt.

2007. évben összesen 492.809.971 Ft adó  folyt be, 58,6 millió forinttal
több, mint elõzõ évben; a költségvetésben elõirányzott adóbevételi terv
összességében 111 %-ban teljesült. 

A helyi adóbevételeken belül legnagyobb az építményadó aránya 47%, az

iparûzési adó aránya 35%, az idegenforgalmi adóé 12%, a telekadóé 6%.

Adónemek 2007. évi terv 2007. évi tény Tervteljesítés
eFt eFt %-ban

Építményadó 188.000 194.233 103 %

Iparûzési adó 120.040 147.317 123 %

Idegenforgalmi adó 44.000 48.626 110 %

Telekadó 23.000 25.926 113 %

Helyi adók összesen 375.040 416.102 111 %

Gépjármûadó 65.000 69.457 107 %

Adóbevételek összesen 440.040 485.559 110 %

Pótlék 1.500. 6.212 412 %

Bírság 500 1.039 208 %

Mindösszesen 442.040 492.810 111 %

Szabó Jenõ Kovács Piroska Rózsa 
pénzügyi bizottság elnöke jegyzõi jogkört gyakorló aljegyzõ

Tájékoztató a 2007. évi
adóbevételek alakulásáról

Április 11-én a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ balaton-

almádi kirendeltsége immáron 11. alkalommal rendezte meg állásbörzé-

jét az Együtt a holnapért mottó keretében a  Pannóniában. Rendezvényünk

célja volt, hogy teret adjunk a munkáltatóknak és a jövõbeni munkaválla-

lóknak a személyes és közvetlen találkozásra, valamint a munkaügyi szer-

vezet helyszínen biztosított szolgáltatásai révén elõsegítsük a sikeres ál-

láskeresést.

A rendezvényt Keszey János polgármester nyitotta meg, majd Árva Fe-

renc projektmenedzser tartott rövid tájékoztatót a TÁMOP 1.1.2 alpro-

gramjáról, melynek célja a hátrányos helyzetû álláskeresõk foglalkoztatá-

sának elõsegítése.

Az állásbörze ideje alatt 26 munkaadó több mint 100 állásajánlatá-

ról kaphatott tájékoztatást a megjelent 300–350 érdeklõdõ. A felkínált

munkalehetõségek többsége térségünk adottságaiból következõen az

idegenforgalomhoz és a vendéglátáshoz kapcsolódott, de megfelelõ

számú álláslehetõséget kínáltak az építõ- és a feldolgozóiparban is.

Rendezvényünkön megtalálhatóak voltak a szakképzettséget nem

igénylõ munkakörök mellett a közép- és felsõfokú végzettséghez kötött

szabad álláshelyek is. 

Szervezetünk részérõl segítséget nyújtottunk a felmerült munkajo-

gi kérdések megválaszolásában, az érdeklõdõk tájékozódhattak az Eu-

rópai Foglalkoztatási Szolgálat külföldi álláskínálatáról, a képzési és

átképzési lehetõségekrõl, valamint a lehetséges támogatási formákról,

ellátásokról. A humán szakszolgálat munkatársainak segítségével pe-

dig megismerkedhettek az önéletrajzírás fortélyaival, és tájékoztatást

kaptak a munkaügyi központ egyéni és csoportos humán szolgáltatá-

sairól.

Jáger László kirendeltségvezetõ
KdRMK Balatonalmádi Kirendeltsége

Állásbörze
Balatonalmádiban

Hirdetés

A nyári hónapokra idegenforgalmi adóellenõrt kere-

sünk. Részletes információ: Víghné Horváth Beáta,

Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal, adóügyi osztály.

Tel.: 88/542-456.

Felhívás
Balatonalmádi Város Önkormányzata az alábbi ingatlanok hasznosí-

tását meghirdeti hosszú távú bérbeadásra:

- a Balatonalmádi, Rákóczi u. 43. alatt (Fórum Üzletközpont mögött)

található telephelyen elhelyezkedõ bruttó 1369 m2 alapterületû raktár-

épületet egyben (kérjük, akkor is jelezzék igényüket, ha a csak a raktár-

épület egy-egy részére tartanának igényt!),

- a Wesselényi-strand keleti részén lévõ, I/B jelû, 21,18 m2 területû,

I/C jelû, 24,55 m2 területû, szerkezetkész kereskedelmi és vendéglátói-
pari egységeket.

Pályázat meghirdetése útján történõ bérbeadásra: 

- Városház tér 4. sz. alatti Piazza kávézó, pályázat beadási határide-

je 2008. május 9-én, pénteken de. 10.00 óra,

- Baross G. u. 4. sz. alatti üzlethelyiség (volt vegyes üzlet), pályázat

beadási határideje 2008. május 14-én, szerdán 14.00 óra,

- Veszprémi u. 81. sz. alatti üzlethelyiség (volt cukrászda), pályázat

beadási határideje 2008. május 14-én, szerdán 14.00 óra.

Érdeklõdni a 88/542-461 telefonszámon, a pmhivatal@balatonalma-

di.hu e-mail címen lehet. További részletes információk a www.bala-

tonalmadi.hu honlapról letölthetõk.

A Wass Albert emlékmû állításához az Almádiért Közalapítvány számlájára

a mai napig beérkezett elsõ hozzájárulásokat a szoborbizottság ezennel köszö-

nettel nyugtázza. Ezek az alábbiak: Bakonyvári és Vastagh család (Amerikai

Egyesült Államok) 10.000, Balikó Eszter 5.000, Kovács András 2.000, Láng

Miklós 1.000, dr. Luzsa György 3.000, Rusz Pál (Svédország) 10.000, Szirti

Árpád (Kanada) 10.000, Zerkowitz Tamás 10.000 forint. Befizetõlap a Város-

házán kapható. 

M. G. 

Gyûjtés a Wass Albert-szoborra
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Veszprémvármegye Rendõrségi hírek

Milyen változások történtek a
rendõrkapitányságon?

Részvénytársaság mûködteti a kórházat
Legkevesebb  530-570 millió forinttal több pénz jut a munkavállalóknak évente a

kollektív szerzõdésben biztosított jogok szerint az ésszerûsített mûködéssel  -

hangsúlyozta Császár László, a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház

Nonprofit Zrt. igazgatósága elnöke szerzõdés aláírásakor a megyei kórházban. A

Veszprém Megyei Közgyûlés decemberi döntése értelmében gazdaságossági

okok miatt 2008. április elsejétõl zártkörû részvénytársaság mûködteti a megyei

kórházat, mely továbbra is a megyei önkormányzat tulajdonában marad. Az egész-

ségügyi intézmény éves mûködési költsége nyolc milliárd forint. A vezetés célul

tûzte ki, hogy a munkavállalók egyetlen napot sem dolgozzanak kollektív szerzõ-

dés nélkül, melynek megkötése április elsején meg is történt.

Dr. Rácz Jenõ, a megyei kórház fõigazgatója kiemelte: munkavállalóiknak az

összes korábbi garanciát biztosítják, melyrõl valamennyi illetékessel megállapod-

tak. A zrt.-ben történõ mûködés biztosítja a kórház hatékony mûködését, a fejlesz-

téseket is, mely jelentõs tényezõ a jelenlegi kiszámíthatatlan gazdasági körülmények

között. - Elindultunk azon az úton, melyet a közgyûlés tavaly év végén kijelölt - fo-

galmazott Császár László. A kórháztól minden tevékenység a zrt.-hez került át. A

kollektív szerzõdést  három évre kötötték meg, a felekkel együttmûködve, részletes

egyeztetés után állították össze. Semmilyen téren, így a bérek és juttatások terén sen-

ki nem került hátrányos helyzetbe, sõt, több területen javítottak a feltételeken.

Utazási vásár
Magyarországon kiemelt turisztikai fogadóterület Veszprém megye. A kereske-

delmi szálláshelyeken éves átlagban 500 ezer vendég, mintegy 1,6 millió vendég-

éjszakát tölt el - mondta egyebek mellett Talabér Márta, a Veszprém Megyei Ön-

kormányzat Közgyûlése alelnöke a hagyományos megyei utazási kiállítás idején

a Megyeházán április 11-én rendezett tanácskozáson. Az alelnök hozzátette: öröm

számunkra, hogy folyamatosan nõ a belföldi vendégforgalom, amely napjainkban

az összes vendégszám több mint hetven százaléka. Kevesebb külföldi látogat el

hozzánk, de továbbra is sokan jönnek német nyelvterületrõl, és számottevõ a ha-

táron túli magyar idelátogatók száma is. Talabér Márta külön köszöntötte a

Kovászna és Nyitra megyékbõl érkezett vendégeket. 

(Széki) Patka László búcsúja 
Veszprémben a Megyeházán népes tisztelgõ tábor elõtt elbúcsúztatták, és szûk

családi körben eltemették Széki Patka László költõt, aki a megyei önkormányzat-

nak több évtizeden át tevékeny közmûvelõdési-mûvészeti szakembere volt. A köl-

tõ-tisztviselõt Almádiban is sokan szerették, sokan tisztelték, s Õ is gyakran meg-

fordult minálunk. Az ünnepélyes búcsúztatón többen is képviselték városunkat.

Patka László a nyáron lett volna 60 éves, születésnapját új kötettel köszöntötte vol-

na; halálát gyógyíthatatlan betegség okozta.   

Vasút a Cuha-völgyben
A Cuha-völgyi vasút megmaradásának legfõbb biztosítéka, hogy szemünk a pá-

lyán legyen! – hangsúlyozta Sólyom László köztársasági elnök április 27-én a

Porva-Csesznek megállóhelyen rendezett ünnepségen. Talabér Márta, a Veszp-

rém Megyei Önkormányzat Közgyûlése alelnöke a vasútvonal megmentésében a

civilek és az önkormányzatok szerepét emelte ki. Az ünneplést a Veszprém-Zirc-

Cuha völgy-Bakonyszentlászló-Pannonhalma-Gyõr vasútvonal megmaradása al-

kalmából a Fejér megyei Természetbarát Szövetség, a Cuha-völgye Vasúti Véd-

nökség, Bakonyszentászló, valamint Zirc önkormányzata, a Reflex környezetvé-

dõ Egyesület, illetve a Magyar Turisztikai Egyesület szervezte meg annak apro-

póján, hogy a 112 éves, ipartörténeti emléket idézõ, a svájci hegyi vasutak ma is

féltve õrzött mintájára épült vonalat hatalmas társadalmi összefogással sikerült

megmenteni a bezárás elõl.  A köztársasági elnök beszédében kifejtette: az utób-

bi három évtizedben évente átlagosan 600 kilométer vasútvonalon szûnt meg a

közlekedés Európában, miközben az autópálya hálózat minden évben 1200 kilo-

méterrel gyarapodott. A több ezer kilométernyi fölhagyott vagy elbontott vasút-

vonal egy része ma is hasznos lenne, mivel enyhítené a közutak túlterheltségét. A

közlekedést érintõ kihívásokra válaszul az EU Bizottsága 2001-ben jelentette meg

az európai közlekedéspolitika irányelveit összefoglaló Fehér Könyvét. Ebben

alapvetõ célként jelölte meg a vasút újjáélesztését a kereskedelem és a személy-

szállítás terén. A Cuha-völgyi vasútról elhangzott: nem szabad csak üzemgazda-

sági mutatókra alapozni a döntést. - A világ sorsa, Magyarország jövõje attól függ,

hogy az élet minõségére, az emberi és társadalmi értékek megõrzésére és szolgá-

latára épüljön a valóban fenntartható fejõdés – fogalmazott Sólyom László. 

Wossaláék Európa-bajnokok
A Balatonfüreden április végén rendezett soling vitorlás Európa-bajnokságon el-

sõ lett a Wossala György, Vezér Károly, Németh Péter összetételû egység. A vi-

adalon tíz ország hajói indultak – adta hírül a sajtó. 

2007-2008. a rendõrség életében a szervezeti változások idõszaka. A

rendõrség és határõrség összevonásával - az újonnan létrejött szervezet

rendõrségként szerepel - jelentõs átszervezések, személyi mozgások tör-

téntek országosan, a megyénkben és a Balatonalmádi Rendõrkapitány-

ságon is. A Veszprém Megyei Rendõr-fõkapitányság élére 2007. novem-

ber 15-ével dr. Bolcsik Zoltán r. dandártábornokot, a Nemzeti Nyomo-

zó Iroda korábbi vezetõjét nevezte ki az országos rendõrfõkapitány. A

személyi változások kapitányságunkat gyakorlatilag minden szinten

érintették.

Grúber Sándor r. alezredes, aki 1999. március 1. óta töltötte be a ka-

pitányságvezetõi tisztet, 2008. augusztus 25-én nyugállományba vonul.

Április 1-jétõl a kapitányságvezetõi feladatok ellátásával Pataki György

r. alezredest, a Veszprém Megyei Rendõr-fõkapitányság bûnügyi osztá-

lyának korábbi vezetõjét bízta meg fõkapitány. Pataki alezredes Veszp-

rémben lakik, nõs, egy 13 éves kislány édesapja. A rendõrségen eltöltött

24 év szolgálati ideje alatt végigjárta a szakmai ranglétrát. Balatonkene-

se Rendõrõrs parancsnoki teendõinek ellátására Ari András r. õrnagy, a

nyomozói alosztály vezetésére Szabó Álmos r. õrnagy, a vizsgálati al-

osztály vezetésére Strbka András r. alezredes kapott megbízást.

A személyi állományban történt változások érintették a bûnügyes és

közrendes állományt is. Néhány kollégánk kérte a kapitányságon belül

más munkakörbe helyezését. Ugyanakkor több kollégánk folytatja szol-

gálatát más megyében. Így olyan helyek is felszabadultak, amelyeken a

más megyébõl Balatonalmádiba történõ áthelyezést kérõ rendõröket tud-

juk fogadni. Rajtuk kívül számíthatunk még a júniusban tanulmányaikat

befejezõ fiatalok munkába állására. 

Bízunk benne, ha ezek a személyi változások megtörténnek, és be tu-

dunk tölteni minden helyet, akkor megszûnik, de legalábbis enyhül a már

évek óta tartó létszámhiányunk. Ez különösen a nyári idegenforgalomra

való felkészülésünkben jelent valódi segítséget.

2008. április 19-én tartotta az IPA (Nemzetközi Rendõrszervezet)

Veszprém megyei szervezete éves közgyûlését, amelyen az IPA baráti

kör létrehozásának lehetõségérõl döntöttek a tagok. A baráti körbe olyan

- egyébként civil - személyek jelentkezhetnek, akik egyetértenek az IPA

célkitûzéseivel, elfogadják az alapszabályzatot és két ajánló tag támoga-

tását bírják. Az éves tagdíj 10.000 forint.

Stanka Mária r. szds.

Március végén két alkalommal Veszp-
rémben és Almádiban biztosítottuk a fu-
tóverseny útvonalát. Április 5-én a Zir-
ci Rendõrõrs illetékességi területén a
kelet Veszprém megyei régiók szövet-
ségével közbiztonsági és közlekedés-
biztonsági ellenõrzést tartottunk. A
cseszneki vár pihenõjénél tartottunk el-
lenõrzést. Egy kirívó, durva eset: a
KRH-269 frsz. gépkocsi az intézkedõ
kollega megállásra szólító karjelzése el-
lenére gázt adva, nagy sebességgel, na-
gyon közel elment a kollégánk mellett.
A régió közbiztonsági értekezletén jó
hírt hallottunk Grúber Sándor rendõr-
alezredestõl: térségünkben az elõzõ év
hasonló idõszakához képest 20%-kal
csökkent az ismerté vált bûncselekmé-
nyek száma. Gratulálunk Grúber Sándor kapitány úrnak, akinek a mi-
niszter Szent György-érdemjel kitüntetést adományozott.

A Veszprém megyei közgyûlésen Fazekas Ferenc polgárõr társunk el-
ismerõ oklevelet kapott jó munkájáért. Április 16-án Almádi, Világos,
Kenese, Fûzfõ és Alsóörs polgárõrei éjszakai járõrözést tartottak. A
Vörösberényi iskolánál rendszeresen segítjük a diákok közlekedését. A
rendõrökkel minden héten közös járõrszolgálatot végzünk Balatonalmá-
di területén.

Kérjük kedves polgártársainkat, hogy a májusi adóbevallásnál az 1%-
ot ajánlják polgárõrségünk javára (adószámunk 18919123-1-19). Kö-
szönjük!

Hansági Endre

Polgárõr hírek
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Dsida Jenõ

Psalmus
Hungaricus

- részlet -

Mit nékem most a Dante terzinái

s hogy Goethe lelke mit hogyan fogant,

mikor tetszhalott véreimre

hull már a föld és dübörög a hant,

mikor a bús kor harsonája

falakat dönt és lelket ingat,

mikor felejtett, õsi szóra

kell megtanítni fiainkat,

mikor rémít a falvak csendje

s elönt a semmi árja minket

és szülni kell és nemzeni

s magunk képére kalapálni

vánnyadt gyermekeinket!

Mit bánom én a történelmet

s hogy egykoron mi volt!

Lehetsz-e bölcs, lehetsz-e költõ,

mikor anyád sikolt?!

Európa, én nagy mesterem,

lámcsak mivé lett fogadott fiad!

Mily korcsbeszédû, hitvány,

elvetemült és tagadó tanítvány.

Addig paskolta áztatott kötél,

míg megszökött és elriadt.

Fáj a földnek és fáj a napnak

s a mindenségnek fáj dalom,

de aki nem volt még magyar,

nem tudja, mi a fájdalom!

Vallom, hogy minden fegyver jogtalan,

a szelíd Isten könnyezett s úgy tanította ezt,

ám annak a kezében, kit fegyver szorongat,

a fegyver megdicsõül és ragyogni kezd.

Ezért nem is hányódom már magamban,

vallom, hogy igazam nincs

és mégis igazam van

és mától fogva énnekem

örökre ez az énekem:

Epévé változzék a víz, mit lenyelek,

ha téged elfelejtelek!

Nyelvemen izzó vasszeget

üssenek át,

mikor nem téged emleget!

Húnyjon ki két szemem világa,

mikor nem rád tekint,

népem, te szent, te kárhozott, te

drága!

ABalaton-vidék régóta szeretne önállósodni. 
Már 1904-ben megalapították a Balatoni Szö-

vetséget, 1919-ben önálló Balaton vármegye létre-
hozását kezdeményezték (Keszthely székhellyel),
az 1999-ban megalakult Balaton-fejlesztési Ta-
nács összefogja a három megyét, három statiszti-
kai régiót érintõ balatoni kiemelt üdülõkörzetet,
amely ma 164 településbõl áll, állandó lakossága
negyedmillió (majdnem ugyanennyi az üdülõla-
kosság száma), s a legutóbbi fölmérés szerint a he-
lyi lakosság 80 százaléka ésszerûnek tartaná az
önálló balatoni közigazgatási egység – Balaton
megye, Balaton régió, Balaton tartomány? – létre-
hozását. E balatoni világ társadalmának a kutatója
Oláh Miklós, aki Fûzfõn lakik, Füreden dolgozik,
cége székhelye Siófokon van, nálunk, Almádiban
is gyakran megfordul, asszonya pedig Veszprém-
ben dolgozik.

Különleges táj sajátos társadalommal: a gyö-
nyörû földrajzi környezet és a központellenesség
fogja össze a leginkább ezt a népet – derül ki, ha az
ember nekifog kifaggatni munkája eddigi eredmé-
nyeirõl a Balaton-vidék társadalmának a kutatóját.
Aki egyszer idelátogat (Tihanyba, Füredre, Keszt-
helyre, Szigligetre, Fonyódra, Siófokra, Földvárra,
Badacsonyba, Hévízre, Salföldre, sorolhatnánk
mindaddig, míg meg nem említettünk minden Ba-
laton-környéki helyet), könnyen arra a meggyõzõ-
désre jut, hogy itt élni maga a gyönyörûség! Ha pe-
dig megtelepedett és megismeri a táj népének éle-
tét, küzdelmét a létfenntartásért, hamar rájön:
ugyanolyan kiszolgáltatott a központnak (az ál-
lamnak, Budapestnek, helyi vagy messzirõl érke-
zõ nagyvállalkozónak?), mint a többi vidéki táj.
Míg egy vidék vastagon lefölözhetõ hasznot hoz a
központnak, valami helyben is marad, csurran-
csöppen, ám amint nehézségek lépnek föl, mint
például mostanában a balatoni idegenforgalom-
ban, magára vessen! Húzza ki magát a más által
ásott gödörbõl a saját hajánál fogva.

„A Balaton-vidék megérdemelné, hogy az uni-
ós szabvány alapján önálló területfejlesztési-sta-
tisztikai területi beosztási egység legyen, mert va-
lódi régió, nem mesterséges, mint az országra
kényszerített hét, amelyeket semmi sem tart ösz-
sze.” Mindamellett a Balaton-vidék önállósodása
kérdéses, mert központi, regionális és megyei ér-
dekeket egyaránt sért, s nincs politikai megegye-
zés a megvalósítása mellett. A Balaton-környék
megkülönböztetett bánásmódot, többletfejleszté-
seket igénylõ funkcionális régió, amelyen a ma-
gyar területpolitika nehezen talál fogást – magya-
rázza a Balatoni Integrációs Kht. társadalomtudo-
mányi kutatócsoportjának vezetõje.

A 2001-tõl folyó balatoni szervezett társada-
lomkutatásnak nagyon gyorsan kellett dolgoznia,
hogy pótolja az elmaradt alapkutatásokat. Addig a
természettudományos és néprajzi vizsgálatok mel-
lett gyakorlatilag csak az idegenforgalom és a me-
zõgazdaság lehetõségeinek a fölmérésével foglal-
koztak a tudósok. Az 1890-es években már kezdõ-
dött átfogó Balaton-kutatás Lóczy Lajos, majd
Jankó János irányításával, a félbeszakadt munkát
folytatják Oláh Miklósék, sok más mûhely munka-
társainak bevonásával. Arra a legfõbb kérdésre, el-
tér-e az itteni helyi társadalom a többitõl, a kutatók
igennel válaszolnak.

„A körzet 260.000 állandó lakosa 102.000 in-
gatlanban él, a 72.000 nyaralóháznak 200.000 a
minden évben több-kevesebb idõt töltõ lakója.
Nem egyrétegû ez a társadalom, mint például Bács-
Kiskuné vagy Békésé, a helyiek mellett számotte-
võ az üdülõtulajdonosok száma, amely szintén nem
egynemû” – mondja a szakember, akinek a szavait
Bertha Bulcsu Balatoni évtizedek címû kitûnõ táj-

rajza igazolja: a történelem fordulatainak megfele-
lõen változott az elmúlt száz évben az idetelepedõk
társadalmi hovatartozása. Az üdülõtulajdonosok
rétege állandó, eddig nem nagyon adták el házaikat.
Kérdés viszont, hogy e réteg elöregedése után mi
történik. A németek nem tûntek el mind, jöttek rá a
kutatók, csak jelenlétük átalakult: kb. 10-12 ezer
nyaralóingatlan van külföldiek kezén, 75 %-uk né-
met, 14 %-uk osztrák, a többi 43 országból való. A
cégalapításban is szerepet játszottak: hogy a külho-
ni Balaton-rajongók ingatlant vásárolhassanak,
1996 elõtt például csak Hévízen 360 vállalkozást
hoztak létre. A külföldi nyaralótulajdonosok 12-
14.000 helyi polgárt juttatnak némi külön bevétel-
hez házaik gondozását rájuk bízva. Most elsõsor-
ban nyugdíjasok telepednek (nem kis részben a fõ-
városból) a magyar tengerhez, amely reményeik
szerint bearanyozza idõs korukat.

A Balatonnál a polgárosodás valamelyest elõrébb
tart, mint az ország más részein, ezt az idegenforga-
lom korábbi sikereinek köszönheti. Az emberek a la-
kásuk, házuk nyári bérbeadásával különjövedelem-
hez jutottak, amibõl futotta otthonuk polgári igények
szerinti berendezésére. Kicsit iskolázottabbak, kicsit
jobb a nyelvtudásuk, a Balatonnál kiemelkedõ az
egyesületi élet, jobb a külföldiekkel való kapcsola-
tuk, itt könnyebben honosodott meg az önálló vállal-
kozás szelleme – fejtegeti Oláh Miklós.

A 70-80-as években kialakult balatoni idegenfor-
galom teljesen átalakul: ma nem itt találkoznak a ke-
let- és nyugat-németek, megszûnt a vállalati-szak-
szervezeti tömegüdültetés, leromlottak az üdülõhá-
zak. Ráadásul nem jön elég pénz a térségbe a fejlesz-
tésekre, az új beruházások pedig alig igényelnek to-
vábbi helyi munkaerõt. 1999-ben 5.500 vendéglátás-
sal kapcsolatos vállalkozás mûködött a térségben, ez
a szám tavaly 2.000 alá esett. A fiatalok elvándorlá-
sa emiatt tovább tart. „Kicsúszott ez a piac a helyi
vállalkozók kezébõl” – összegez a kutató.

A Balaton-vidék – ellentétben az állam által lét-
rehozottakkal – szerves régió (hozzá hasonló a fõ-
városnak és környékének a településrendszere). A
hivatalos régiók az európai karta elõírásaiból a la-
kosságszám kivételével szinte semminek sem felel-
nek meg. A követelmények élén az önálló térségi tu-
dat, az azonosságtudat áll. A Zala, Somogy, Veszp-
rém megyéhez tartozó tóparti és tó közeli települé-
sek lakóinak 80 %-a megyéje helyett a Balaton-vi-
déket nevezi meg, ha megkérdezik, mihez van kö-
ze. „Magyarországon ott van valóságos régió, ahol
a hatalom nem akarja” – fogalmaz Oláh Miklós.

Hogy mibõl táplálkozik ez a balatoni azonos-
ságtudat? Kiderült: a tudományos kutatás eddig
nem vette figyelembe, hogy a földrajzi környezet,
a táj szépsége is ilyen erõ lehet. A másik, ami ösz-
szetartja a balatoniakat, a központellenesség. „Az
emberek azt érzik, mintha a Balaton ellenére intéz-
ményesülne ez az ország. Sem a megye, sem a ré-
gió nem veszi figyelembe a Balaton-vidék érdeke-
it, ennek a régiónak nincsenek saját forrásai példá-
ul az adórendszer bevételeinek központosítottsága
miatt. Amíg sikeres volt a Balaton, fejõstehénként
bántak vele, alig jutott valami vissza” – hangzik a
tudós vélemény, amely akár az alföldiek panasza
is lehetne. Ami kellemetlen lehet a központ számá-
ra: a balatoniak ezt számon tartják. Sõt, jól tudják:
nem kell ide állami pénz, hagyjanak itt többet! Ez
a jellegzetes (balatoni és polgári) megközelítés
nem radikális, de egyértelmûen központellenes -
tudjuk meg a jeles társadalomkutatótól. 

Talán túl mélyre ás (és lát) a balatonfüredi ku-
tatócsoport? Minél természetesebb valami, annál
hamarább át kell adnia a helyét a természetellenes-
nek?

Sarusi Mihály

Balatoni arcok

Oláh Miklós: a Balatonnál 
gyönyörû táj és központellenesség
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A kõbányászat történetébõl…
II. rész

Az elõzõ számban megjelent ismertetés végén említettük, hogy a Köcsi-

tói dûlõben levõ kõbánya mûködésére visszatérünk. Mint szó esett róla, a

bányát már 1801-tõl 20 éven át bérelte Fersl János. A bánya megnyitása

jóval korábban is történhetett, akár a XVII. Században. A hiányos adatok

mellett feltételezhetõ, hogy esetleg

tovább is õ bérelte, vagy más sze-

mély folytatta a bánya mûvelését.

Erre vonatkozóan van adat a követ-

kezõkben olvasható szerzõdés sze-

rint, amelyet érdemes szó szerint

megismerni.

Másolat

Egyeségi Szerzõdés

Mely alolirt napon és helyen, egy-
részt Toth Imre Aló - Eörs volt Job-
bágyság községi   biró közt, más
részt pedig Zitterbarth Mátyás vasút
épitõ mester úr, közt, következõleg
köttetett;
1ör Toth Imre Alsó – Eörs volt Job-
bágyság község birája megengedi a
község nevében, hogy a vasút
épitéshez szükséges kövek, a fenn-
evezett község határában levõ ugyn-
evezett itatónál a balaton partján le-
tétethessenek és azoknak megfarag-
tatása is végbe vitethetik azon felté-
tel alatt, hogy amidõn az ottan lévõ
kövek elhordattak, az ottan hátra
maradt kõdarabokat köteles lesz Zitterbarrth Mátyás úr tulajdon költsé-
gén eltakarítatni, melynek biztositása tekintetében köteleztetik Zitterbarth
Mátyás úr negyven forintott Osztrág értékben az Alsó – Eörs Jobbágysá-
gi község pénztárába leteni, mely 40 forint akkor amidõn a kõdarbbok
eltisztittattak, az Alsó – Eörsi volt Jobbágysági község pénztárából
Zitterbarth Mátyás urnak minden hiány nélkül vissza adatik.
2or Én Zitterbarth Mátyás beleégyezem Toth Imre Alsó – Eörs volt Job-

bágysági község birónak
fenérintett feltételeibe, leteszem
és által adom Toth Imre községi
birónak a kívánt 40 forintott az
Alsó – Eörs Jobbágysági község
pénztárába részére, a fenemlitett
feltételek mellett.
Melynek erejénel fogva jelen
szerzõdés megiratott és 2 tanú
jelenlétében az illetõ felektöl alá
iratott.
Alsó Eörs Május hó 3án 1860

Zitterbarth felhatalmazottja

A szerzõdés nem eredeti, ha-

nem korabeli másolat, ezért

nincs aláírva Ziterbarth Mátyás,

Tóth Imre, valamint a jelzett ta-

nuk által.

A Balaton Gõzhajózási Tár-

saság részvényesei 1853-ban el-

határozták, hogy kibõvítik a Kis-

faludy gõzös tevékenységét út-

építési és építkezési anyagok

szállításával. A Déli Vasuttársaság megépítette és 1861. április. 8-án meg-

nyitotta a Balaton déli partján a vasúti közlekedést. Ehhez az építéshez szál-

lítottak követ Zitterbarth Mátyás megrendelésére, amelyre vonatkozik a

fent említett, 1860 májusában kötött szerzõdés. A jelzett helyen, a Balaton

partján megfaragták a köveket, uszályokra rakták, majd a Kisfaludy átvon-

tatta azokat a déli partra. Nem derül ki, hogy miért a Balaton partján, az

úgynevezett itatónál végezték a kõfaragási munkát és nem a bányában. Bi-

zonyára volt valamilyen oka ennek, amit utólag nem ismerhetünk.

A következõkben az 1858. évi kõbányászattal összefüggõ viszonyok

ismertetésére visszatérünk.

Schildmayer Ferenc

Szerzõdés részlete

Vázlatos helyszínrajz 1931-bõl
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Az almádi vegyes kar tagjai

minden fellépés alkalmával

feszült várakozással lépnek

színpadra, izgulva, hogy

megfelel-e a közönség elvá-

rásának, milyen lesz az elõ-

adás fogadtatása. Legutóbbi

paloznaki fellépésünkkor

sem volt másképp, fõként,

hogy a találkozó a Mandula-

virágzás ünnepi sorozatának

részeként került beharango-

zásra.

Megérkezésünkkor már

kiderült, felesleges volt az

izgalom, hiszen minden el-

képzelésünket felülmúlta a

bennünket körülvevõ, iga-

zán családias miliõ, teljesen

otthon éreztük magunkat.

Össze is dugtuk a háttérben

a fejünket, hogy ezt illik

meghálálni, ezért megpró-

báltuk tudásunk legjavát ad-

ni a katolikus templomban, a

paloznaki kórussal együtt

tartott hangversenyen. Kar-

nagyunk - Demel Eszter -

ezúttal is kitûnõ mûsort állított össze, amelyben elhangzottak a Tiszai

dallamok, Kodály Felszállott a pávájának kórusmûve, egy katalán

madrigál és az általunk premierként elõadott Vidám nóta címû népdal

Karai feldolgozásában.

A paloznaki kórus - Szabó Lajos karnagy vezetésével - ezután

lépett színpadra. Remek tónusban, tiszta hangzással adták elõ a ba-

latoni nótákat, egyházi zenemûveket, köztük két zsoltárt. Az est

fénypontja következett, hiszen a két kórus együtt énekelte el a

Doma nobis pacem címû liturgikus mûvet, egy néger spritiuálét és

végül Eriksson Veni Sancte Spiritus címû vegyes kari szerzemé-

nyét.

Az együtténeklést - a házigazda paloznaki dalos társaknak köszön-

hetõen - a gazdagon terített asztal és a jóféle Balaton-felvidéki borok

elpusztítása után sokáig tartó tánc, mulatság követte. S bár most talál-

koztunk ebben a  formában elõször, de megfogadtuk, hogy ezentúl

nemcsak a mandulafák virágzása fog hasonló összejövetelre ösztönöz-

ni minket. Találkozunk legközelebb Almádiban! Szekér Zoltán
Balatonalmádi Város Vegyeskara

Mandulavirágzás

Énekkarunk Paloznakon

Április 11-én Balatonfüred mûvészeti csoportjai mutatkoztak be a
Pannóniában. Fölvételünkön, amelyet Szögedi Miklós készített, a szomszéd-
város kamaraénekkara látható.

Vegyes karunk az elmúlt hónapban két helyen is sikerrel képviselte Almádit:
Paloznakon a Mandulaünnep nevû ünnepélyen, és Veszprémben az egyetemen
lépett föl az énekkar Demel Eszter vezényletével. (Kovács Piroska Rózsa fölvétele.) 
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Termõ ékes ág, te,/jó anya,/életemnek elsõ/ asszonya,
Nagy meleg virág-ágy,/ párnahely,/ hajnal harmatával /telt kehely,
Benned kaptam/ elsõ fészkemet, /szívem a szíveddel/ lüktetett,
Én s nem-én közt /nem volt mezsgyehegy, /benned a világgal/ voltam egy.

(Weöres Sándor)

Az anyaságról,

az anyai szeretet

misztériumárol, tit-

káról, csodájáról

kevésszer gondol-

kozunk, mert az

olyan természetes,

az jár, hiánya pedig

égbekiáltó fájda-

lom vagy bûn. De

anyák napján – az

ember már egész

kicsiként megta-

nulja – a hála sza-

vaival fordulunk az édesanyánkhoz, és megpróbáljuk megköszönni neki

mindazt, amit úgysem lehet.

Az anyák az egyszerû és észrevehetetlen hõsök. Hõsök, amikor vállalják

gyermeküket, elfogadják „látatlanban”, és szeretik olyannak, amilyen, és le-

mondanak érte egy kicsit több kényelemrõl, szabadidõrõl, pénzrõl, esetleg

karrierrõl, szebb külsõrõl és szórakozásról. Vállalják a gyermeket néha talán

családjuk, férjük akarata ellenére is, akkor is, ha az orvosok azt mondják, hogy

nem lesz egészséges. Vállalják a gyermeket, akkor is, ha az a második, har-

madik vagy negyedik…

Hõsök, amikor napról napra szembenéznek a kisebb-nagyobb gondokkal,

betegségekkel, kudarcokkal, vagy a csalódásokkal, amit az iskola vagy a ba-

rátok okoznak. Hõsök, amikor idealisták, és szépre, jóra tanítgatják, nevelge-

tik gyermekeiket, és hõsök, amikor megvívják a mindennapos csatákat a ka-

maszodó gyerekekkel, és tudják, hogy ezt a hosszú háborút meg kell nyerni-

ük a gyerekkel, a gyerekért, és nem adják fel.

Hõsök az anyák, akik fájó szívvel gondozzák beteg gyermekeiket egy, két,

tíz vagy negyven éve, akik egyedül hisznek – sokszor mindenki ellenére - a

fejlõdésükben vagy gyógyulásukban. Akik bár tudják, hogy beteg, mégis örül-

nek, hogy él, és akik szorongó szívvel gondolnak arra a napra, amikor már

nem lesznek: ki fogja szeretni a gyermeküket? És hõsök az anyák, akik elte-

metik gyermeküket, és ezt ép ésszel kibírják.

Hõsök az anyák, aki egyedül küzdenek gyermekeikért, akik egyszerre kell,

hogy apák és anyák legyenek, és nem adják fel. Hõsök azok az anyák – mert

szívükben már azok –, akik hosszú évekig várnak a gyermekáldásra, és küz-

denek, hogy megszülethessen végre egy gyermek, a gyermekük.

Hõsök az anyák, mikor – sok-sok öröm és bánat után – felnõtt gyermeke-

iket elengedik, és elviselik, hogy már nincs szükség rájuk, hogy csak néha lát-

hatják õt, hogy csak beugrik, és nem számol be…

Mikor érjük meg, és mikor értékeljük az anyák hõsiességét? Sokszor csak

késõn (mint Szabó Lõrinc írja):

Sír kint az ég… Sír s anyját temeti
a költõ… „Hogy sír! Óh, hogy szereti!”…
Férfi fáj benne s zokog a gyerek. 
Mert lelhetsz asszonyt, jót is, eleget; 
de ha anyádtól búcsúzik a szív, 
úgy érzed, metszik a gyökereid… 
S eszedbe jut tíz év. Húsz. Negyven év. 
A föltétlen szeretet! S a tiéd: 
az nem az volt! S eszedbe sok teher:
Õ hordta! s te mit vettél róla el?
S öregedõ sóvárgása feléd;
S hogy (hányszor) úntad!… Legszentebb Cseléd,
te, Egyetlen, sírhat a kisfiad 
a „deszkatemplom” duc-ege alatt –
veszítve szeretünk csak igazán,
döbbenten, mint most én, édesanyám, 
hogy üres a vég s mind hiú a gyász:
Jaj, nincs holnap! Jaj, nincs föltámadás.

Szabó K. 

Termõ ékes ág

Anyák napjáraEz az év két okból is emlékezetes marad számomra. Egyrészt ekkor érettsé-
giztem, másrészt pedig ebben az évben szereztem gépjármûvezetõi jogosít-
ványt. Ennek az utóbbinak a története elég érdekes ahhoz, hogy elmeséljem.

Édesapámnak volt egy kis autója, csak amolyan játékszer. Nem volt önindí-
tója, tehát kurblizni kellett, nem voltak lámpái, tehát sötétedés után nem lehe-
tett használni stb. Ezen tanultam meg vezetni már 14 éves koromban. Édesapám
tanítgatott, majd már én vittem õt erre-arra, amerre a munkája szólította. Kis idõ
múlva már egyedül is vezethettem. Minthogy a Békés megyei kisvárosban nem-
csak az autót, hanem a családunkat is jól ismerték – és ismert bennünket az a pár
rendõr is, aki ott szolgált -, nem szóltak, ha megláttak a volán mellett ülni.

Érettségi ajándékként egyik kedves, idõs nagybátyám meghívott Sopron-
ba, ahol a Lövér szállóban foglalt szobát két hétre. 

- A kocsimmal megyünk – mondta -, de szeretném, ha Pesten te vezetnél
keresztül.

Örömmel vettem a meghívást, de tüstént eszembe jutott, hogy azért jogo-
sítvány nélkül mégsem vezethetek át Pesten. Pár nap múltán az is kiderült,
hogy a nagybácsi csak pár nap múlva indulhat, de a feleségét vigyem el Sop-
ronba. Szóval sürgõsen szükségem lett a jogsira.

Hétfõn reggel kocsiba ültem, és átmentem a megye akkori székhelyére,
Gyulára. A rendõrségen azzal fogadtak, hogy vizsgáztatások péntekenként
vannak elméletbõl és a következõ hét végén gyakorlatból. 

Tekintettel a tekintendõkre, soronkívüliséget kértem. 
- Hát, én szólhatok az illetékesnek, de ez aligha fog menni – mondta. 
De hamarosan azzal jött vissza, hogy menjek be a vizsgáztatóhoz, „kíván-

csi rám”, tette hozzá.
Beléptem a szobába, bemutatkoztam. 
- Hát maga az, aki ugráltatni akarja a hatóságot?  - förmedt rám, de aztán

leültetett,  ha már itt vagyok… És feltette a szokásos kérdéseket, majd elém
rakott egy ûrlapot, hogy töltsem ki, amit õ aláírt.

- Ezzel most nem sokra megy – tette hozzá -, mert az iparfelügyelõ úr vég-
zi a gyakorlati vizsgáztatást, õ pedig mától két hétig szabadságon van. 

Ez nem várt fordulat volt, de az iparfelügyelõ urat jól ismertem, édesapám
barátjaként megfordult nálunk, sõt, a múlt évben, amikor nálunk járt, én vit-
tem ki kocsival az állomásra. Megtudván a címét, odahajtottam.

Az iparfelügyelõt az elõszobában találtam, láthatóan indulófélben volt. El-
mondtam, hogy mi járatban vagyok, amin meglepõdött.

- Te csibész! Neked nincs jogosítványod? – jutott eszébe a múlt évi fuva-
rozásom. – De jókor jöttél, mert éppen taxit akartam hívni. Kiviszel az állo-
másra, akkor aláírom a papírodat. Orvosi igazolásod van? – kérdezte. Meg-
nyugtattam, hogy gondoltam rá.

Beültünk a kocsiba, elindultunk. Egyszer csak szól, hogy álljak meg egy
pillanatra, mert cigarettát akar venni az útra. 

- Pista bácsi, itt nem szabad megállni; majd behajtok abba a kisutcába, on-
nan nincs messze a trafik.

Nevetett. 
- Menj csak tovább, fiam, próbára akartalak tenni, de szerencsédre nem ug-

rottál be.
Továbbhajtottam. Érdeklõdött az érettségim felõl, a családról. Az állomásra ér-

ve kisegítettem a csomagját, és már el akart búcsúzni, amikor mutattam a papírt.
- Ja, rendben van, aláírom. Aztán mindig csak óvatosan! – azzal elköszönt.

Én meg visszamentem a rendõrségre. Persze megint másik szobába kellett
mennem, ahol újból kezdtem az agitációt. De látva, hogy a papíromat minden
illetékes soron kívül aláírta, elkészítették a jogosítványomat.

A meleg nyári napon ugyancsak megizzadtam, de délre már otthon is vol-
tam. Nem akarták elhinni, hogy fél nap alatt megszereztem a jogsit.

Így történt.  Anno 1938.
Láng Miklós

Anno 1938

Anyák napjára

Éltetõ esõ
(szerelem morzsa)

Lágyan zengõ tündéri ének
Zsong a szívemben szüntelen;
Nem öregbítnek a tûnõ évek,
Fiatalít a szerelem.

Tõled ered-e csodaérzés,
Az életet Tõled kaptam;
Nem parancs, alázatos kérés,
Maradj velem fénylõ csillagom!

Te ragyogd be teljes lényem!
Te vagy éjem, Te vagy napom,
Te vagy minden, hidd el nékem,
Éltetõ esõm és harmatom!

Varga Laci bácsi
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Mûsoron kívül szeretnék egy-két helyben élt illusztris, közismert egyénrõl

mesélni.

1. Szomjas Márton festõ és mázoló. Jól tudjuk, nem e névvel jött a világra.

Eredeti neve Grósz Marci volt. Úgy gondolta, jó lesz nemcsak nevet, de val-

lást is változtatni. Így lett õ Szomjas Marci mindenkinek, aki nemcsak festett

és mázolt, hanem mûkedvelõ hegedûs és dobos is volt. Emlékszem a nagy-

dobja feliratára. Egy nagy méretû Miki egér, a szöveg pedig alatta, felette:

Szomjas vagyok. (Felhívásképpen is célra mutató.) Szokta volt mesélni, hogy

õ olyan, mint Jézus Krisztus. „Õ is zsidó volt, mint én, õt is a Jordán vizében

keresztelték, engemet is a vörösberényi templomban a Jordán birtokról hozott

vízbõl keresztelték meg.”

Igyekezett a rendszerváltozásokat követni. Például a háború után rendõr-

százados, 1956-ban vállon vetve hordta a puskát, még akkor is, amikor már ez

nem volt elõnyös. Szóltak neki, gyorsan eldobta, és panasszal élt, hogy õt 56-

ban ki akarták nyírni. A zsidóüldözést egy berényi padláson vészelte át. Az

1922-es futballcsapatnak is tagja volt. Összességében ártalmatlan, humorral

telített ember volt.

2. Frastya, azt hiszem János volt. Gyepmester, azaz vécépucoló. Szerszáma,

amelyet általában mindenhová magával vitt, egy nyéllel ellátott háborús

rohamsisak. Ez volt a meregetõ, aranyásó kanál. Szakmájából kifolyólag a ter-

jengõ illatok ellensúlyozásához állandó borgõzös állapotot kellett neki biztosí-

tania. A kis termetû, vörös hajú emberkének szinte minden kocsmában,

vendéglõben megvolt a saját pohara, egy törött fülû korsó formájában nálunk

is. Ebbe az elõzõ éjszakai mulatozások után maradt – mosásra váró poharak-

ból - bármilyen szeszes ital maradékot részére összeöntötték, s õ korai nyitáskor

két remegõ kezébe fogva egy hajtásra kiürítette. Hatása nem is maradt el. Akár

forró nyár, akár hófúvásos tél is legyen, õ ahol érte, elfeküdt, és kialudta

fáradalmait. Az influenza számára ismeretlen fogalom volt.

3. Sáfár bácsi a község talán egyetlen, de nagyon is illusztris koldusa volt. 

Különlegessége abban rejlett, hogy sohasem kéregetett. Némán ült a Benkõ

sarki kerítésén, a jelenlegi patika oldalán, onnan köszöntötte szerényen az

elhaladókat. Ezt olyan alázattal tette, hogy nem lehetett elõtte adomány-

mentesen elmenni. Úgy hallatszott, hogy nem szegény emberként ment a

másvilágba.

Ennyi a hétköznapi mesém, bár ezeket sokan vagy kevesen ismerik is, talán

az idõsebbek.

Majbó Gábor

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egyszer egy király s annak
olyan szép leánya, mint égen a ragyogó csillag. Mikor a királykisasszony eladó
sorba került, tízen-húszan is jöttek leánynézõbe, mind csupa királyfik, de a ki-
rálykisasszonynak éppen a legszegényebb királyfin akadt meg a szeme. Az ám,
csakhogy a király azt szerette volna, ha a leánya a leggazdagabb királyfit választ-
ja, s merthogy nem ezt tette, nagy haragjában bezáratta a palota legmagasabb tor-
nyába, s ott tartotta szomorú rabságban. Hiszen zárhatta, mert a szegény király-
fi minden alkonyatkor meglátogatta a királykisasszonyt úgy, hogy arról senki lé-
lek sem tudott. Ugyan, hogy lehetett ez? Úgy, hogy a királyfinak volt egy ezer-
mester inasa, ez szárnyat csinált a gazdájának, s amint esteledett, alkonyodott,
felszállott a város szélén, s mint egy madár, úgy repült be a torony ablakán.

Hát ez így volt egy hétig, kettõig. Egyszer azonban eszébe jutott a király-
nak, hogy meglátogatja a leányát, hátha szép szóval másfelé fordítja a szívét.
No, éppen jókor talált menni a toronyba: a szegény királyfi ott üldögélt a ki-
rálykisasszony mellett, keseregtek mind a ketten, hullott a könny a szemük-
bõl, mint a záporesõ. Hej, szörnyû haragra gerjedt a király, mikor meglátta a
királyfit. Kirántotta széles görbe kardját, de bezzeg a királyfi sem tátotta el a
száját, meglebbentette-csattogtatta a szárnyát, s huss kirepült az ablakon. Meg
sem állott, míg abba az erdõbe nem repült, ahol õ egymagában lakozott kakas-
sarkon forgó aranypalotában.

Nosza, a király mindjárt befogatott hatlovas hintóba, s indult az erdõbe, mert
hallotta volt már, hogy az õ erdejében lakozik a királyfi, csak hogy közeliben le-
hessen a királykisasszonynak. Ment a hintó után egy regement huszár is, s ahogy
a palotához értek, egyszeribe körülfogták, a király meg bement a palotába.

Bemegy az elsõ szobába, nem volt ott semmi. Bemegy a másodikba, ott
volt két ágy, két szék, egy asztal meg almárium. Bemegy a harmadikba, s hát
abban nem volt egyéb, csak egy íróasztal, amellett ült a királyfi, s szomorú
verseket írt az õ nagy szívbéli bánatáról.

– Hé, szárnyas királyfi! – kiáltott a király szörnyû haraggal – te voltál a le-
ányomnál?

– Én voltam, felséges királyom, nem tagadom. Ha tagadnám is, mi hasz-
nát látnám?

– Bizony, ha te voltál, mindjárt agyon is lõlek ebben az álltó helyemben!
Azt mondta a királyfi:
– Ne lõjön meg, felséges királyom. Inkább vitessen vissza a toronyba, kö-

töztessen össze a leányával, s vettessen le a toronyból.
– No, ha ez a kívánságod, ez teljesedhetik – mondta a király. – Haljatok

meg együtt, szívem szomorítói!
Hát csakugyan úgy lett, ahogy a szárnyas királyfi kívánta: visszavitték a to-

ronyba, ott összekötözték a királykisasszonnyal, s ledobták a toronyból. Le ám,
csakhogy nem estek a földre, mert a királyfi szárnyát elfelejtették lekötni, s ahogy
lelökték az ablak párkányáról, kieresztette a szárnyát, felszállott a magas levegõ-
égbe, s repült a királykisasszonnyal, mint a gondolat, még annál is sebesebben.

Eleget kiabált a király utána, hogy csak jöjjön vissza, egyiknek sem lesz
semmi bántódása, de bezzeg volt esze a szárnyas királyfinak, még a fejét sem
fordította vissza; nem szállott földre, míg az apja udvarába nem ért. Ott az-
tán leoldották róluk a kötelet, s még aznap megesküdtek a fiatalok. Amire a
király odaért, már rég megvolt a lakodalom, csak egy kevés maradék jutott
neki a lakodalmi kalácsból.

Benedek Elek

A szárnyas királyfi
Almádi anno… 5.

Ahol gyalulnak, ott forgács is keletkezik - ahol írnak, ott gyakran „leesik” vala-

mi a nyelvõr elé. Tehát újságokból, folyóiratokból szemelgetek. Most csak egy

szaklapban; ebben találom a következõ mondatot: „Nincs megbízható adatunk

arra vonatkozóan, hogy a betegeknek rendelt mennyiségnek valójában hány szá-

zaléka nem kerül bevételre, azaz kerül a házi patikák mélyére, majd kidobásra”.

Fogalmazzuk át ezt a szöveget, hogy értelmesebb és rövidebb is legyen: Nincs

megbízható adatunk arra, hogy a betegek a rendelt gyógyszereknek hány száza-

lékát nem szedik be, hanem házi patikájuk mélyére teszik, majd kidobják. A ta-

lált mondatban 151 betûhely van, a javítottban 127, és még értelmesebb is!

„Ez természetesen azonban nem jelenti a folyamat végét.” Érezzük, hogy

a mondat sántít, mert az „azonban” kötõszó nincs a helyén. Olyankor, amikor

a mondat elejére kívánkozik, akkor egyenértékû a „de” kötõszóval. Jelen esett-

ben akár egyik, akár másik kötõszót használjuk, az csakis a mondat elejére ke-

rülhet: De (azonban) ez nem jelenti a folyamat végét. Itt meg kell jegyeznem,

hogy az azonban nem állhat mindig a mondat elején. A magyar nyelvhelyes-

ségi kéziszótár errõl így ír: Ha szembeállító ellentét forog fenn, nem állhat elõl

az azonban. Pl. „Mindenki elégedettnek látszott, azonban nekem komoly ki-

fogásaim voltak.” Helyesen: ... nekem azonban... - mert itt én szembe vagyok

állítva a többiekkel. Lapozzunk tovább: „Szintetikus anyagokat csak nagyon

kis számú országban állítottak elõ.”. Kis számú ország? Ki hallott már ilyet?

Még a kevés se lenne ide való. Inkább kerüljük ki ezeket, és fogalmazzunk

így: ... csak néhány országban állítottak elõ. Ugyanebbõl a folyóiratból: „A

megnyitóra jelentékeny érdeklõdés mellett került sor.”. Ez a „került sor” se

nagyon szimpatikus az egyszerû lesz helyett, hát hagyjuk is el: A megnyitót

nagy érdeklõdés kísérte. Végül: „Ezzel egyetemünk minél népszerûbb kül-

földön...”. A minél kötõszóhoz szinte várnánk az annál folytatást. Itt ennek

nincs is helye: Ezzel egyetemünk egyre népszerûbb... Ilyen egyszerû!

Jól teszi a fogalmazó, ha írására alszik egyet, majd újból elolvassa. Ilyen-

kor rendszerint észreveszi a hibáit. 

Láng Miklós

Anyanyelvi rovat

Forgácsok

Az Alsóörs–Káptalanfüred Vándoriskola
1948. február 6-án kezdte meg mûködését
Káptalanfüreden, a Szigeti József utca 32.
szám alatti Bécsy villában. Az iskola 19
éves mûködése kapcsán szeretnék megem-
lékezni az induló intézmény elsõ tanítónõ-
jérõl, Bodor Lászlóné sz. Gyõry Saroltáról,
aki 2008. március 3-án hunyt el Budapes-
ten, 80 éves korában.

Ez alkalomból érdemelnek említést Ma-
gyar Ida és Kádár Endréné pedagógusok is,
akik sorrendben õt követték. Mindhármuk
lelkiismeretes szolgálata tette lehetõvé, hogy
a Káptalanfüred vonzáskörzetében élõ gyer-
mekek az általános iskola alsó tagozatát itt el-
végezzék, és tanulmányaikat a továbbiakban
eredményesen folytassák Balatonalmádiban.

Feltételezem, hogy a hajdani diákok szeretettel és tisztelettel gondolnak
vissza oktatóikra, megõrizvén ezen alsó-tagozatos iskola emlékét is, melynek
mûködését 1967 júniusával megszüntették.  

Bõvebben a Káptalanfüred évtizedei címû könyvben találhat az olvasó.
(A fényképen: évzáró ünnepély után a káptalanfüredi iskolában, 1967. jú-

niusban.)
Polniczky József

In memoriam
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Emberi jogok, vagy jog nélküli emberek? Az emberi jogok történelmi látké-

pe nem idilli, nem is egy virágos rét üdítõ látványát varázsolja elénk. Inkább

a szenvedés színtere, olyan csatamezõ, ahol számos keresztény és nem keresz-

tény ontotta vérét, jóval azelõtt, hogy bárki is a világon emberi jogokról be-

szélt volna. Belátható, hogy sokan még ma is szenvednek és tanúskodnak er-

rõl a pluralizált világban egymást feszítve keresztre. Ezek az emberi méltóság

„vértanúi” akik mindannyian lényegi különbség nélkül Krisztus evangéliumát

hirdetik.

Az emberi jogok a demokratikus gondolkodásmód fejlõdésével és az em-

beri szabadságfogalom értelmezésével kezdõdtek. Az Emberi Jogok Nyilat-

kozata 1948-ban jogi fogalomként írja le a szabadságot.

Mindezen gondolatokat csak úgy tudjuk értelmezni, ha demokratikus mez-

be öltöztetjük. Vagyis, ha azt akarjuk, hogy a kényszerítés százada után a meg-

gyõzés százada jöjjön el., akkor meg kell találnunk a vitatkozás útját, amelyet

közös nyelven folytatunk az ember jövõjérõl. Az egyetemes természet-tört-

vény, amely minden ember szívébe bele van írva, egyfajta nyelvtan, mely a

világnak lehetõvé teszi, hogy saját jövõjérõl vitatkozhasson.

Az ember jogainak érvényre juttatása során tisztában kell lennünk azzal,

hogy ezeket a folyamatokat csak az emberek tudják egymással szemben gya-

korolni. Meg kellett tehát keresni azt a közös érdeket, okot, vagy célt, ami az

emberiség együttélésében a legfontosabb. Ez a közjó fogalma.

A középkorban a közjó, az Isten teremtette világ örök törvénye, miszerint

minden létezõt ez szabályoz, még az embert is. Ezért minden létezõ törvényt

megelõz a természeti törvény, amelybõl az ember inspirációt és normát merít.

Az ember szabadsága nem választható el ettõl a törvénytõl, mert célja tudo-

másul venni, mely Isten felé irányítja és konkrét cselekvésben fejezõdik ki.

A szerzõdések világában a közjó a politikai haszonelv kulcsává vált. Eltá-

volodva az eredeti értelmezéstõl, kialakult az a felfogás, mely szerint az em-

ber természete szerint antiszociális, a társadalom pedig azért jött létre, hogy

kordában tartsa az emberi irigység és becsrevágyás szenvedélyeit. Ekkor ter-

jedt el a társadalomnak az a funkcionális felfogása, hogy az ember embernek

farkasa. A közjó egyfajta hasznos jóként jelenik meg.

A társadalmi életnek szüksége van megalapozásra. De bármely ember ál-

tal létrehozott érték, egyszerû szavazattöbbséggel megszüntethetõ. Ha olyan

törvényeket hirdetnek ki, amelyek alapvetõen ellentétesek a közjó elvével,

számolhatunk azzal a következménnyel, hogy a társadalom veszélyes tévútra

terelõdik. A törvények meghozatalánál olyan érdekcsoportok lépnek föl, ame-

lyek a folyamatokat döntõ súllyal meghatározzák. Ezért a politikusokat a pil-

lanatnyi népszerûség jobban vezérli, mint a politikai felelõsség.

A modern demokráciákban joggal feltételezzük, hogy intézményeink er-

kölcsi alapelveken nyugszanak. De az erkölcsi alapelveink, írott és íratlan sza-

bályaink, nemcsak intézményekre, de önmagunkra is vonatkoznak.. Ebbõl

adódik az a kötelesség, amit az emberi jogok gyakorlása révén mindenkinek

be kell tartani. Ez a kötelességtudat identitásunk, önmagunkra találásunk fel-

tétele, vagyis belülrõl kell fakadnia. Az identitás teremti meg az intimitás elõ-

feltételeit. Ez azt jelenti, hogy az önazonosság felfedezése, a többi emberhez

való kapcsolódás elõfeltétele.

Mindannyian vágyunk a demokráciára. De szabadság önmagába nem léte-

zik. Nincs demokrácia úgy, hogy csak jogok vannak kötelességek és felelõs-

ség nélkül. Napjainkban ezekrõl nem szoktunk beszélni, de arról igen, hogy

kinek mi jár, ki mit követel, de a másik oldal mindig kimarad. Ne azt kérdez-

zük, hogy mit tett értünk hazánk és környezetünk, hanem azt, hogy mi mit tet-

tünk hazánkért. Szabad országban élünk szabad emberként, ne várjuk el má-

sok kötelességeként, hogy gondoskodjon rólunk és fizessen mindenért, ami-

hez jogunk van. Az én jogom nem lehet mások kötelessége, mert a szabadság

azzal jár, hogy egyúttal felelõs is vagyok magamért és másokért is. Ez min-

denkit megillet egyformán, mindenre való tekintet nélkül.

Az emberi kötelességtudat tudatosítja érdekeinket, a befogadás szintjén ve-

zérli érzelmeinket és fékezi önpusztító szenvedélyeinket. Mindenek elõtt Isten

és a természettörvények róják ránk a feltétlenség és kizárólagosság követelmé-

nyét, de kötelességeink vannak családunkkal, embertársainkkal, lakóhelyünk-

kel és hazánkkal is. A mai világunkból kétségbeejtõen hiányoznak azok a fér-

fiak és nõk, akiknek tetteit az emberi személy alapvetõ tisztelete irányítja. An-

nak tudása, hogy a keresztény antropológia talaján állunk, még nem általános

közöttünk. Pedig csak így lesz lehetõségünk egy jobb világ kialakítására.

Valószínû erre gondolt Nagy Gáspár költõ is a „Jegyezvén szalmaszállal”

címû versében:  …” poklosan örvényült, háborult világ, / de a remény soha-

sem meghaló, / ha minden utolsó szalmaszál / ABBÓL a jászolból való !”

Újítsuk meg és juttassuk érvényre erõinket, különösen a politika és törvény-

hozó területeken, a család és az élet alapértékeinek tiszteletben tartásával, fá-

radhatatlanul kiállva az élet – tõlünk függetlenül létezõ - méltósága mellett. 

Balikó Ferenc

Április 6-án egyszerûen lenyûgözõ elõadást láthattunk a Kósa György Vá-
rosi Zeneiskola növendékeitõl. Kodály Zoltán születésének 125. évforduló-
jára emlékeztek a tanárok és a növendékek a Háry János címû daljáték szín-
padra vitelével. Belátható, hogy nem kis vállalkozás volt a bemutató, fõleg,
ha hozzátesszük, hogy 70 gyermek és tanári zenekar is szerepelt a daljáték-
ban. Az elõadás egyik érdeme éppen ez: közös volt a teljesítmény. Együtt
„dolgoztak” a tanárok és növendékeik. Igaz, hogy néhányan több, mások ke-
vesebb szerepet kaptak, de azt gondolom, fontos, hogy mindannyian részt
vettek, szerepeltek, és fõként, hogy a gyermekek megismerték, átélték Ko-
dálynak ezt a mûvét.

Annak ellenére, hogy csak két összpróba volt, a gyermekek igen fegyelme-
zetten és nagy átéléssel adták elõ a darabot. Nem volt sem mesterkélt, sem túl-
játszott, a gyermekek adták magukat a színpadon, és teljesen természetesen
játszották el a rájuk osztott szerepeket. Külön elismerés illeti a fõszereplõt,
Fülöp Barnabást, aki több mint egy órányi szöveget tudott elmondani hibátla-
nul, sõt, súgott idõnként a többieknek is. Igen eredeti volt Kovács Marci (Mar-
ci bácsi), Hódossy Réka (Mária Lujza), Kerekes Attila (Ebelasztin báró),
Hattayer Zoltán (burkus határõr) és Kuti Gábor (Napóleon) alakítása, akik
azonosultak a szerepükkel, és jól visszaadták az általuk játszott karakter hu-
morát, és – mint a vérbeli színészek – idõnként rögtönöztek is a színpadon.
Felföldi Luca (Örzse) tiszta énekhangjával tûnt ki, és felejthetetlen volt Szer-
dahelyi Boldizsár is, aki Háry János énekhangját alakította, és hõsiesen végig-
táncolta a harangjátékot a szemére csúszott óriási csákóval is. A császári pár,
Szabó Réka és Szénási András egyszerre volt méltóságteljes és közvetlen.

Üde színfoltok voltak a gyermekekbõl álló kis énekes csoportok: a császá-
ri gyermekek és az udvarhölgyek, és igen színvonalasan játszott a Hortáthné
Domonkos Tímea által vezetett gyermek vonószenekar (Bódi Lilla, Hódossy
Gergely, Hódossy Réka, Józsa Dalma, Nagy Eszter, Ujlaki Kata és Anna) is.
Csak sajnálkozni lehetett, hogy nem játszottak több betétet a darabban. De re-
mekül helytálltak a francia katonák és a huszárok, a táncosok, sorompótartók,
díszletrakók, a határon átkelni szándékozók, a kétfejû sas, akik bár nem fõsze-
repet kaptak, fontos részei voltak az elõadásnak.

Összességében elmondható, hogy a gyermekek számára nagy közös játék,
a közönség számára pedig valóban szórakoztató elõadás volt a Háry János be-
mutatója. Igazzá vált a mûfaj megjelölés: ez az este nem volt más, mint dal és
játék. Köszönet érte a zeneiskola valamennyi tanárának és növendékének!

SZK

Március végén vé-
gén került megren-
dezésre a III. Acro
Dance Kupa nyu-
gat–magyarországi
akrobatikus rock
and roll pontszerzõ
bajnokság Balaton-
füreden, a versenyre
5 sporttánc-egyesü-
let érkezett a térség-
bõl. A bajnokság 3
korcsoportban és 7 kategóriában zajlott. Több mint 600 táncos versenyzett a
bajnoki címekért és a ranglista pontok gyûjtéséért. A rendezvényt dr. Bóka Ist-
ván, Balatonfüred polgármestere, a verseny fõvédnöke nyitotta meg. A népes
szurkolótábor biztatására az almádi Acro Dance S. E. versenyzõi kimagasló-
an jó eredményeket értek el.

Children nagyformáció ötödik helyezettjei a Kiskalózok formáció lett:
Szabó Réka, Sárossy Petra, Kovács Csenge, Rakk Laura, Bognár Georgina,
Erdélyi Nikolett, Hrechko Regina, Braun Dóra, Perger Petra, Nagy Cintia.
Children kisformáció második helyezettje a Stars formáció: Szabó Réka,
László Luca, Schalbert Eszter, Nagy Alexandra, Jakab Priszcilla, Sárossy Pet-
ra. Felnõtt nemzetközi nagyformáció harmadik helyezett lett az Acro Sokk
formáció: Floidl Krisztina, Floidl Judit, Radnóti Mária, Sipos Dóra, Simon
Krisztina, Sánta Fanni, Ágoston Anna, Benedek Dóra, Kiss Szimóna, Madár
Eszter, Tósoki Fanni, Kozits Szabina, Kunyik Veronika, Rajnai Barbara,
Rozgonyi Ágnes, Bognár Tímea.

Az Acro Dance formációk nemcsak a bajnokságon szerepeltek ilyen szé-
pen: a területi és az országos ranglistán is elõkelõ helyen vannak, így minden
csoport készül az áprilisi, májusi és júniusi országos megmérettetésekre. (Föl-
vételünkön, amelyet a Vértes Fotó készített, a Kiskalózok láthatók.)

Tromlerné Rusz Rita
egyesületi vezetõ

Emberi jogok és
emberi kötelességek

Háry János a
Zeneiskolában

III. Acro Dance Kupa



12 2008 - MÁJUS

Süssünk-fõzzünk!
- Öhlmann Ági rovata -

Humorzsák

Fû, fa – orvosság

Orvosi veronika

A nagyérdemû olvasó nagyot csalódik, amennyiben a „gyûlöletbeszéd” körü-

li perpatvart jelenünk vívmányának tekintené. Elõdeink mindenkor kéjesen

sértegették egymást. A fegyveres párbajozás ugyan kiment a divatból, helyét

átvették a független és semleges bíróságok. Ne babráljunk olyan apróságok-

kal, hogy ezen intézmények mikor és mennyiben álltak fennen hirdetett hiva-

tásuk magaslatán. A hitetlenkedõk olvassák el Arany János A fülemile címû

versét.

Esedékes hõsünk Csortos Gyula (1883-1945) színmûvész. Repertoárja a

klasszikus drámáktól a vígjátékokig a legmagasabb színvonalat képviselte

színpadon és filmen egyaránt. A késõi utódok leginkább a Hippolit, a lakáj cí-

mû bohózatban szórakozhattak alakításában.

Mint minden nagy mûvész, Csortos sem volt mentes meglepõ különckö-

désektõl. Közéjük tartozott, hogyha valaki elnyerte rokonszenvét, azt szó sze-

rint lemarházta. Nála ez a bizalmas kedveskedést jelentette. Olyannyira, hogy

számos rajongója egyenesen büszke volt, ha kiérdemelte a „marha” megszó-

lítást.

Történt pedig, hogy mûvészünk lehuppant törzskávéházának asztala mel-

lé, mire megjelent az ügyeletes pincér. A vendég szórakozottan megismételte

sokszor elhangzott mondatát:

- Hozza a szokásos kávémat, maga marha! 

Csakhogy ezúttal a megszokott fõpincért egy vadidegen szaktársa helyet-

tesítette, aki mit sem tudott Csortos valóban különös szokásáról. Megalázta-

tásában meg sem állt a bíróságig, ahol is feljelentést tett becsületsértés címén. 

A tárgyalótermet zsúfolásig megtöltötték a pályatársak, no meg a botrány-

ra mindig éhes újságírók. El nem tudták képzelni, hogy az arisztokratikusan

gõgös Csortos miként vágja ki magát kínos helyzetébõl.  Jogász tisztelõi érte-

sítették arról, hogy legolcsóbban úgy mászik ki a slamasztikából, ha nyilvá-

nosan bocsánatot kér.

A bíró röviden ismertette a tényállást, majd átadta a szót az alperesnek, aki

Shakespeare III. Richárdjának modorában kérdéssel lepett meg mindenkit.

- Tisztelt bíró úr, ha én egy fõpincért marhának nevezek, az becsületsér-

tés?

- Sajnos, igen. Ilyen és ilyen paragrafus alapján ez kimeríti a becsületsér-

tés vétségét – nyögte ki a bíró.

- Ha viszont én egy marhát fõpincérnek titulálok, az is sértés?

- Természetesen nem! – hökkent meg a bíró a váratlan logikára nem szá-

mítva.

- Nos, tisztelt bíróság! Én ezennel a fõpincér úrtól ünnepélyesen bocsána-

tot kérek.

Dr. Csík Pál

Bélszín Budapest módra
Hozzávalók: 4 szelet bélszín, 20 dkg liba vagy csirkemáj, 20 dkg gomba,

10 dkg zöldborsó, 30 paradicsom, 30 dkg  zöldpaprika, 2 fej vöröshagy-

ma, 1 gerezd fokhagyma, 3 evõkanál olaj, 1 teáskanál pirospaprika, só,

bors. A páchoz 1 dl olaj, 3 evõkanál mustár, 1 gerezd fokhagyma, só, bors. 

A páchoz összekeverjük az olajat a mustárral és az áttört fokhagymá-

val, sózzuk, borsozzuk. A 4 szelet bélszínt beletesszük a pácba egy éjsza-

kára. A vöröshagymát olajon megdinszteljük, rátesszük a paradicsomot, a

paprikát és tovább pirítjuk. Hozzákeverjük a felszelt májat és a gombát.

Megszórjuk a pirospaprikával, sózzuk, borsozzuk, a megtört fokhagymát,

kevés erõs paprikát rászórjuk  Amikor már majdnem elkészült a ragu, be-

letesszük a zöldborsót. A hússzelteket olajon hirtelen megsütjük. A hús-

szeleteket a tál közepére helyezzük, majd két oldalt a ragut melléterítjük.

Pirított burgonya, esetleg rizs illik mellé.

Gyakran készítem, ha vendégeket várok, mert elõre el lehet készíteni,

és nagyon finom. Mivel a bélszín elég drága, finom marhából, sertéshús-

ból vagy pulykamellbõl is.

Természetesen a hústól függ a sütés ideje. Ha szelethúsból készül, ak-

kor a húst jó frissen sütni. Én szeretem elõre megcsinálni, ezért az egyben

sült húst kedvelem hozzá. A  legszívesebben jó húsos pulykacombot ve-

szek, azt felteszem kevés szalonnabõrre és egy kis olajra. Ezen addig pi-

rítom, amíg jó barna lesz a hús, csak utána öntök rá kevés vizet. Addig pá-

rolom, amíg a hús megpuhul. Hidegen felszelem, majd a szafttal átmele-

gítem, és a raguval tálalom.

Tejfölös béles
Hozzávalók (gázsütõs tepsihez való adag): 50 dkg liszt, 1 Ráma marga-

rin, 10 dkg cukor, 1 egész tojás, 1 tojássárgája, 3 evõkanál tejföl, ½ cso-

mag sütõpor,1 csomag vaníliás cukor. A töltelékhez 5 pohár tejföl, 10 dkg

cukor, 6 tojás fehérje, 2 csomag vaníliás cukor, 1 csomag mazsola, 3 evõ-

kanál rétesliszt, 1 evõkanál finomliszt.

A lisztet elmorzsoljuk a margarinnal és hozzáadjuk a cukrot, tojásokat,

a tejfölt, sütõport és a vaníliás cukrot. Jól összedolgozzuk az egészet, és

két részre osztjuk. A kissé megzsírozott tepsibe sodorjuk az egyik cipót.

Hidegen pihen, míg a töltelék elkészül.

A tojásfehérjét felverjük, majd a fele cukorral még jó keményre ver-

jük. Tálban jól elkeverjük a tejfölt, a cukrot, a mazsolát, a lisztet, a vaní-

liás cukrot, majd a tojáshabot óvatosan belekeverjük. Én a hab belekeve-

résnél a fakanál helyett a hagyományos habverõt használom Így könnyebb

lesz a tészta. Nem a rugós fajta. A kinyújtott tésztára terítjük a krémet, vé-

gül a másik lappal befedjük. Villával megszurkodjuk, tojássárgájával

megkenjük. Aranysárgára sütjük 200 fok körül 30-35 percig.

Amikor elõször ettem, a legfinomabb túrós süteménynek tûnt Elõször

fél adagban próbáltam ki. Novákné Ica hozta a receptet a nagynénjétõl

Makó környékérõl.

Régi szép idõk…

Magyarkóroda, 2008.
- Széf van?

- Mi az hogy!

- És gipsz?

- Miért, nem hozott?!

Éljen-Május-Elseje
- Móricka, meg tudnád mondani, hogy mit ünnepelünk, minek az ünnepe

május 1.?

- Igen, tanító néni! Május elseje a kikelet és a hazaszeretet ünnepe.

- Honnan veszed ezt, kisfiam?

- Nagyapa szokta mondani, e napon ki kellett vonulni, pedig inkább haza

szeretett volna menni. (Majbó Gábor ajánlata az idei majálishoz.)

A veronika májustól augusztusig virágzik. Virágzatát gyûjtik. Azok a pél-

dányok a leghatásosabbak, amelyek erdõszéleken és tölgyek alatt nõnek. Ez a

növény a vértisztító teák kedvelt adaléka és a friss csalán csúcsával együtt se-

gít kigyógyulni a krónikus ekcémából. Serkenti az emésztést, megszünteti a

gyomor hurutosságát és a bélzavarokat.

A megerõltetõ szellemi munka okozta idegességgel szemben nagyszerû

hatást fejt ki. Egy csészével igyunk belõle esténként elalvás elõtt. Zellergyö-

kérrel összekeverve megszünteti az ideggyengeséget, búskomorságot. Kivá-

lóan alkalmas még sárgaság, hólyaghomok, reumás és köszvényes végtagfáj-

dalmak ellen. Idült, száraz hörghurut esetén is kiváló a hatása.

Különösen a sípcsonthoz közeli gyulladásos és nehezen gyógyuló sebekre

is ajánlható. A sebeket elõször teafõzetben megmossuk, majd éjszakára boro-

gatást rakunk fel, amit frissen forrázott teával átitattunk, és melegen betakar-

juk. Reumás és köszvényes betegek használják a veronikatinktúrát. Ezt a tink-

túrát külsõleg bedörzsölésre használjuk, belsõleg pedig naponta háromszor 15

cseppet veszünk be belõle kevés vízben vagy teában.

Teakészítés: 1/4 liter vízhez púpozott teáskanálnyi orvosi veronikát ad-

junk, csak forrázzuk, rövid ideig állni hagyjuk. 

Ny. J.
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Olvasói levelek 

Kanadában is olvassák
lapunkat

Kedves Sarusi úr! Mint Almádi szülötte, engedelmével, igényt tartok a köz-

vetlen megszólításra.

Az újság márciusi számának 2. oldalán nagy érdeklõdéssel olvastam cik-

két: Almádi leventesors. Annakidején – 1945 tavaszán – jómagam elkerültem

a hadifogságot, fõképpen szerencsém volt. Fiatal emberek voltunk, teli csíny-

nyel, tanárainknak sok borsot törtünk az orruk alá, talán ez az életnézet is se-

gített.

Hamburgban történt. Szerencsére már mûködött a magyar konzulátus.

Kaptam egy fényképes igazolványt. A menekülttáborban vettem „civilnek ne-

vezhetõ” ruhát. Így  felszerelve kb. augusztusban Ausztriába utaztam, ahol fél

év múlva sikerült megtalálni édesapámat.

A februári szám 8. oldalán, a Farkas Béláról szóló cikkben említi távoli ro-

konomat, dr. Kompolty Tivadart, aki Lipótmezõn bújt meg. Errõl a részletrõl

eddig nem tudtam…

További jó szerkesztést kívánva, tisztelettel:

Szirti Árpád András
Montreál, 2008. márc. 28.

A vasúti aluljáró hibája
…Szeretném kérni, hogy foglalkozzanak vele, vagy olvasói levélként jelenít-

sék meg az alábbiakat.

Örömmel, egyúttal sajnálattal is tapasztaltam, hogy felújították, rendbe

hozták a vasúti megállónál a tér és a park közötti aluljárót, illetve lépcsõfeljá-

rókat. Örömmel, hiszen a lépcsõk már évek óta balesetveszélyesek voltak, bi-

zony nagyon oda kellett figyelni, hova lépünk. Különösen, hogy nappal,

strandszezonban, mindenki felpakolva közlekedik rajtuk... Sajnálattal vettem

észre azonban, hogy a felújításkor egyszerûbben kialakítható rámpára senki

sem gondolt. Pedig nehéz ám a kismamáknak a babakocsival, a biciklistáknak

a kerékpárokkal, és ami még a legfontosabb, sérült embereknek esetleg kere-

kes székkel közlekedni. 

Persze, mondható az is, menjenek körbe, hiszen a strand fõbejáratának irá-

nyában, illetve a kikötõ felé is van zebra. Azonban mindkettõ messze van

azoknak, akiknek egyébként is nehézkes a közlekedés... Vajon miért nem jut

mindez eszébe a polgármesteri hivatal szakembereinek, hiszen felelõsek Ba-

latonalmádi beruházásaiért, ráadásul bizonyos jogszabályok is utalnak az aka-

dálymentesítés fontosságára?

Várom válaszukat, üdvözlettel:

Baráth Andrea
41 éve Balatonaládi nyaralója,

a Kézenfogva Alapítvány kommunikációs vezetõje, újságíró

Már régóta felmerült az igény, fõleg az idõsebb lakosság részérõl, hogy

Berényben is legyen egészségnap. Ezért, mi berényi védõnõk gondoltunk egy

nagyot, és életünk elsõ ilyen  rendezvényét április 10-én hatalmas lelkesedés-

sel megtartottuk. 

Lelkesedésünkkel arányos volt az érdeklõdés is, majdnem 200-an jelent-

keztek a különbözõ vizsgálatokra. (Koleszterin-, vércukorszínt-, testzsír-, vér-

nyomás-, prosztatarák-, csontsûrûség mérés, mell és hererák megelõzésérõl

felvilágosítást tudtunk adni.) Mivel ekkora érdeklõdésre mi sem számítottunk

(11,30-ra 150 fõ volt a megjelentek száma), ebbõl adódóan voltak a lebonyo-

lításban gondok is. Kevésnek bizonyult a konnektor, kicsi volt a kért helység,

limitált volt a tesztcsíkok  száma (150 db). A tõlünk telhetõ legnagyobb ked-

vességgel, leggyorsabb tempóval, de alapos és odafigyelõ munkával igyekez-

tünk mindenkivel foglalkozni.

Nagyon köszönjük mindazoknak, akik megjelenésükkel és türelmükkel

megtiszteltek minket! Õsszel szeretnénk ezen a sikeren elindulva a meglévõ

hiányosságok pótlásával és kibõvített, új szûrési lehetõségekkel megtartani a

következõ rendezvényünket. Köszönetet mondunk támogatóinknak, akik se-

gítségével létrejöhetett ez a nap: Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási

Központ, Vörösberényi Mûvelõdési Ház (Mester Ferenc), Vörösberényi Pol-

gári Olvasó Kör, Ceragem Veszprém, Szabó Pékség, Németh Pékség, CBA

Balatonalmádi, Kuckó üzlet (Ficsorné Mónika), Dr Cziniel Szabolcs házior-

vos (Vörösberény). Nem utolsósorban köszönetet szeretnénk mondani a Ba-

latonfüred Városi ÁNTSZ munkatársainak, Englerné Kati audiológusnak és

Gyömörey Csabánénak, akik minden anyagi juttatás nélkül lelkiismeretes

munkájukkal segítettek nekünk.

Iker Márta és Eignerné Zsuzsi védõnõk

Egészségnap
Vörösberényben

Pályázati felhívása

A kisvállalkozások
erõsítése

Reményeink szerint nagy érdeklõdésre számíthat az Országos Foglalkoz-

tatási Közalapítvány új, innovatív programja, a „Plusz 1 fõ, a vállalko-

zás elsõ alkalmazottjának felvétele”, amelynek célja a kisvállalkozások

jövedelemtermelõ-képeségének és vállalkozói szellemének erõsítése,

valamint versenyképességük növelése. A program a vállalkozás elsõ al-

kalmazottjának felvételét támogatja. Támogatható az új munkavállaló

munkabére és közterhei, információtechnológiai eszköz beszerzése, a

munkavállaló és a munkáltató képzése, valamint könyvelõ/tanácsadó

igénybevétele. A program utófinanszírozásos, negyedéves elszámolású.

A támogatott idõszak 12 hónap, a támogatás fejében további 3 hónap to-

vábbfoglalkoztatást vállalni kell. 

Elõnyt jelent, ha:

- a pályázó +3 hónap továbbfoglalkoztatást vállal;

- a program 3000 fõ alatti állandó lakossal rendelkezõ kistelepülésen

valósul meg;

- a vállalkozó álláskeresõnek minõsülõ személyt alkalmaz. 

Összesen 400 millió forint áll rendelkezésre, tervek szerint ország-

szerte 250-350 pályázat nyer majd támogatást. Pályázatok 2008. június

2-ig nyújthatók be és várhatóan 2008 õszén indíthatók. 

A pályázat anyaga letölthetõ a www.ofa.hu honlapról, illetve besze-

rezhetõ az OFA Hálózat Közép- és Nyugat-dunántúli Regionális irodá-

jában, melynek címe: 8200 Veszprém, Kossuth u. 10., IV/10., 

rop.knydregio@ofa.hu.  Bõvebb információ kérhetõ Kiss Renáta prog-

ramvezetõtõl, telefon 88/325882, email: kiss.renata@ofa.hu. 

Kipufogógáz, motorok bõgése, por... Ami a városokban már megszokott, de

már a veszprémi és almádi emberek egyik legszebb kirándulóhelyén a Vödör-

völgyben is mindennapos! A bicikli út környéke krosszmotorosok és qua-

dosok felkapott helye lett mostanra sajnos. A korábbi években is lehetett ve-

lük néha találkozni családi biciklizés vagy éppen futás közben, de a helyzet

odáig fajult, hogy akármilyen idõpontban megy is arra a városi ember fia ki-

kapcsolódni, biztos találkozik velük, amint éppen az egyik domboldalon pró-

bálgatják az erejüket vagy éppen a 

bicikliúton felvezetõ jelleggel motorozgatnak egy jót.

Sürgõs megoldás kéne a helyzetre mielõtt teljesen motokrossz pályává ala-

kítják a környéket és elgázolnak egy-két arra kiránduló kisgyereket. Mivel

nem állhat folyamatosan ott rendõr, célszerû lenne elhelyezni pár figyelmez-

tetõ táblát, amin pl. megadhatnának egy forróvonalas telefonszámot.

Sz. G.

Gáz a Vödör-völgyben



14 2008 - MÁJUS

Almádi kalauz
Május 15-június 14.

Számunkra óriási hír, s egyben öröm, hogy a Nagycsaládosok Balatonalmá-
di Egyesülete újabb évfordulóhoz érkezett, húszévesek lettünk! Ilyenkor
visszatekintünk az eltelt idõre, s újra átéljük a sok-sok szépet, ami ez idõ alatt
történt. Így van ez velünk is, bár az alapító tagjaink közül már kevesen tart-
ják a kapcsolatot egyesületünkkel. Remélem, ezeket a sorokat olvasva õk is
visszaemlékeznek az együtt töltött szép idõkre, a sok-sok együttlétre. 

Se szeri, se száma nem volt a kirándulásoknak, országos és vidéki egye-
sületekkel való találkozásoknak, klubnapoknak, születésnapi köszöntések-
nek. Nagyon szépen ünnepeltük az ötéves, a tíz és tizenöt éves jubileumun-
kat. Micsoda bálokat rendeztünk! Milyen sokszor jött a Mikulás, hány száz
tojást festettünk meg húsvét elõtt! Emlékezetes, hogy az ezredforduló tisz-
teletére fát ültettünk a játszótéren, ellátogattunk Ópusztaszerre, végigláto-
gattuk a „királyi városokat”. Újabb tagjaink tudják, mennyi adományt osz-
tottunk szét, sok-sok ruhanemût, kezdetben a gyermekrendelõben, majd a
Váci Mihály iskola épületében, s sok más fontos dolgot is. 

Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik önzetlenül támogatták mun-
kánkat. Akik kiemelkedõen sokat tettek egyesületünkért, õket tiszteletbeli
tagjaink közé fogadtuk. Hadd nevezzem meg õket ezen a helyen! Az óvo-
da sok éven át otthont adott nekünk, Sári Marikának köszönhetõen,
Sándorné Marika, a jobbkezem volt évtizedes távlatban, Nikolettiné Erzsi-
ke önzetlenül rendezte pénzügyeinket, Németné, Ilike úgy hozzánk nõtt,
mint édes testvérünk, s annál még többet is tett értünk, s végül dr. Kerényi
László, aki évek óta jelentõs anyagi segítséget nyújt „civil családi pótlék”
címen adományozva segíti gyermekeink továbbtanulását. Örömünkre szol-
gált, hogy közhasznú egyesület lévén segíthettünk sok nem többgyermekes
családot is, ez fontos missziónk.

Egyesületünk mindig megújulva, lelkes tagokkal frissítve sorait, ebben
az évben is nagy tervekkel munkálkodik. Ünnepi közgyûlésünkön alapsza-
bályt módosítunk, melynek fõ eleme, hogy új tagsági formát vezetünk be,
várományos tag formában. Tehát ezentúl nem csak a három, vagy többgyer-
mekeseket várjuk egyesületünkbe, hanem mindazokat, akik szeretnének
nagy családot, bár még nem valósult meg. Mindenkit bátorítunk is erre, hi-
szen mi vagyunk élõ bizonyítékai annak, hogy fel lehet nevelni több gyer-
meket, miközben azt is átéljük, hogy mennyi öröm forrása ez! 

Az õsz kezdetére tervezzük a jubileumi összejövetelt, melyre a város la-
kóit is meghívjuk, gyermekestõl, s melyen egész nap folyik majd a mulat-
ság. De errõl majd a késõbbiekben részletesen szólunk.

Itt van az ideje, hogy mindenkinek megköszönjük a támogatást, amit az
egyesület fennállása alatt akár anyagiakkal, adománnyal, adójuk 1 %-ával,
akár kétkezi munkával nyújtottak számunkra, õket felsorolni sem tudom,
nincs rá hely, oly sokan voltak.

Miközben húsz év alatt csaknem felnõtt egy új nemzedék, újra és újra
hangsúlyozzuk a nagycsalád szerepét a társadalomban, hiszen nélkülünk az
ország demográfiai helyzete még rosszabb lenne. Bár mindenki megtapasz-
talhatná azt az örömet, amit a sok gyermek jelent! 

Várjuk tagjaink sorába a többgyermekes családokat, és a várományoso-
kat is! 

Dr. Péterfia Katalin

Jövõnk a család

Nagycsaládos hírek
Egyesület

Május 22-én a Mûvészetbarátok Egyesületének almádi csoportja megláto-

gatja a felsõörsi Bognár László szobrászmûvész mûhelyét. Indulás az au-

tóbusz állomás 8. sz. helyérõl 16,15-kor; visszatérés a 17,55-kor induló

busszal, érkezés Almádiba 18,10-kor. Az érdeklõdõket elkíséri a szervezet

vezetõje, Láng Miklós.

Elõadás

Május 15-én a vörösberényi mûvelõdési házban este 6-tól Csoma Gergely

elõadása a moldvai csángók történetérõl és szokásairól. 

Gyermekmûsor

Május 25-én városi gyereknap a Szent István Parkban (a Pannónia mögötti

ligetben).

Kiállítás

Május 30-tól június 13-ig repüléstörténeti kiállítás a Pannóniában a Veszprém

Megyei Hagyományõrzõ Egyesület szervezésében. 

Június 1-én este 6-kor az Almádi Tárlat megnyitója a Pannóniában, a kiál-

lítás nyitva június 29-ig.

Június 6-án a Padlásgalériában megnyílik az Amatõr Artium tárlata, nyitva

június 27-ig, szervezõ a Veszprém Megyei Közmûvelõdési Intézet. 

Közélet

Május 24-én délután a Hõsi emlékmûnél a Magyar Hõsök Napja alkalmából

városi megemlékezés. 

Június 8-án este 6-kor trianoni megemlékezés a Szent Erzsébet ligetben a

tóparton, a Trianoni emlékmûnél. Közremûködik Maczkó Mária énekmû-

vész. Szervezi a Pannónia és az Almádi  Konzervatív Kör.  

Szórakozás

Május 31-én este 6-kor májusfa döntögetés a Szent István Parkban (a Pannó-

nia mögötti ligetben). 

Június 7-én juniális a berényi Mandulásban, szervezõ a Vörösberényi

Polgári Olvasókör. 

Kertbarátkörünk április végén tartotta éves közgyûlését, amely egyben

tisztújító közgyûlés is volt. Új elnököt és vezetõséget választottunk. Horváth

József, aki 12 évig volt vezetõnk, nem indult az elnöki posztért. Õt egy-

hangúlag tiszteletbeli elnökké választottuk. A két elnökjelölt – Bugovics Edit

és Pandur Ferenc – közül utóbbi kapott 38/22 (63%) arányban bizalmat a

tagságtól. Volt polgármesterünk röviden vázolta elképzeléseit a kertbarátkör

jövõjével kapcsolatban, majd kötetlen beszélgetésekkel, evéssel-borozgatás-

sal folytatódott az este.

Elsõ félévi rendezvényeinket kétnapos kirándulás (Zalaegerszeg és az

Õrség környéke), valamint hagyományos majálisunk a Sankó pincénél zárta. 

F. F.

Vörösberényi Fábián
József Kertbarátkör

Könyv Horváth Balázsról
Meghívó

A Pannon Térség Fejlõdéséért Alapítvány nevében ezúton tisztelettel meg-
hívom Önt és barátait Az igazat nem hamisítom, a hamisat nem igazítom cí-
mû könyv bemutatójára, amely a 2006-ban elhunyt dr. Horváth Balázs emlé-
ke elõtt tiszteleg. A kötet felidézi az Antall-kormány belügyminiszterének,
Veszprém egyik legismertebb közéleti személyiségének, a város volt ország-
gyûlési képviselõjének rendkívüli személyiségét. A könyvben dokumentu-
mok szerepelnek Horváth Balázs parlamenti beszédeibõl, az általa írt és a ró-
la közölt cikkekbõl, valamint interjúk és fotók válogatásából.

A kötetet szerkesztõbizottság gondozta, amelynek tagjai: Horváth György,
a Veszprém Megyei Bíróság elnöke, Horváth Balázs ikertestvére, Kahler Fri-
gyes bíró, történész, Lezsák Sándor, a Nemzeti Fórum elnöke, Fenyvesi Ottó
író, költõ (a kötet szerkesztõje) és dr. Horváth Zsolt országgyûlési képviselõ.

A kötet bemutatójának idõpontja: május 17., szombat, 18 óra. A bemutató
helyszíne: Pannónia Kulturális Központ, Balatonalmádi. Minden érdeklõdõt
sok szeretettel várunk!

A kötet szerkesztõbizottsága Balatonalmádi Város
nevében Önkormányzata nevében

dr. Horváth Zsolt Keszey János
országgyûlési képviselõ polgármester
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APRÓHIRDETÉS

NOÉMI FODRÁSZAT újra várja régi és leendõ vendégeit Almádiban, a
Baross utca 13-ban (a György patika után az elsõ fodrászatban).
Bejelentkezés alapján, tel.: 06/70-267-4410.

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
BALATONALMÁDI VÁROS LAPJA

Felelõs kiadó: „Almádiért” Közalapítvány, Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Fax: 06-88/542-493 • Villanyposta: almadiujsag@balatonalmadi.hu

Készült: Tradeorg Nyomda Kft. Fûzfôgyártelep
Felelôs vezetô: Tóth Zoltán   Tipográfia: Kiss Csaba

Engedélyszám: 005-18/1989. ISSN 0864-7860
Felelõs szerkesztõ: Sarusi Mihály      Alapító szerkesztõ: Veszeli Lajos

Szerkeszti a szerkesztôbizottság: Czuczor Sándor, Sarusi Mihály,
Schildmayer Ferenc, Szabó Kalliopé, Vincze Eszter

Hirdetés: 06-20/358-2360   Kéziratot és fényképet nem küldünk vissza.
A következõ számunk lapzártája: május 28.

ÜVEGEZÉS
HÕSZIGETELT ÜVEG-KÉSZÍTÉS

TÜKÖRVÁGÁS
HELYSZÍNI MUNKA HÉTVÉGÉN IS

SZABÓ ZSOLT

TF.: 06/30/237-44-56

Vesc Wildfires Veszprém - Vörös Design
Golden Fox Kaposvár

Veritas Gold Divizio II.-es amerikai fotball
bajnoki mérkõzés 2008.05.17. 15:00 órakor

Balatonalmádi Sportpályán

A bevétel 40 %-át a veszprémi sportegyesület
jótékonysági célra ajánlja fel.

Balatonalmádi Nyitva tartás:

Baross Gábor utca 39. H-P 9-13   14 -17

Telefon: (30) 567-7023 Szo 8-12  

Kiárusítás
20% kedvezmény minden darabáruból

40% kedvezmény minden méteráruból

40% kedvezmény minden lakástextilbõl

www.textil-bolt.hu

AMULETT ÉKSZER
MINÕSÉGI ÉKSZEREK ALACSONY ÁRON

Jegyûrûk széles választékban készletrõl. Elegáns fülbevalók,

láncok, karláncok és garnitúrák. Ballagásra könnyû divatékszerek,

valódi drágaköves ötvösmunkák.

Árengedményes akció folyamatban a készlet erejéig. 

Amulett ékszerbolt Veszprém, Kossuth u. 6. (A Húszemeletes alatt.)

INTERNETEZÉSI LEHETÕSÉG

A VÖRÖSBERÉNYI

KULTÚRHÁZBAN

EGY ÓRA: 400 FORINT

BÕVEBB INFORMÁCIÓ

TEL: 06/20-991-62-13

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Helyi Közösség áprilisban áta-

lakult közhasznú egyesületté. Az egyesület vezetésében két almádi,

Molnárné Perus Zsuzsa és Lõrincz József kapott szerepet. Az

elkövetkezõkben a tervezési idõszak finise következik, amely után

eldõl, hogy egyesületünk megkapja-e a Leader besorolást. Városunk

szempontjából ennek ott van nagy jelentõsége, hogy csak e státusz

elnyerése esetén juthat jelentõsebb pályázati pénzekhez az UMVP

keretében.

Gróf Tibor 

helyi vidékfejlesztési iroda

Kelet-balatoni
Leader
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Intézze biztosítási ügyeit helyben!
Az UNIQA Biztosító Rt. Balatonalmádi kirendeltségén széleskörû 

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

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

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

Felhívás személyi jövedelemadó 1 százalékának
felajánlására

A városunkban mûködõ alapítványok, egyesületek, amelyek szívesen
fogadják a velük szimpatizáló adózók SZJA 1% felajánlásait, a következõk:

„Almádiért” Közalapitvány, adószáma: 19262259-2-19
„Együtt-Egymásért” Nyílt Közalapítvány, adószáma: 18919879-1-19

Közbiztonsági Közalapítvány, adószáma: 18938649-1-19
Almádi Zeneiskoláért Alapítvány, adószáma: 18938591-1-19

Györgyi Dénes Iskoláért Alapítvány, adószáma: 18924907-1-19
Vörösberényi Általános Iskoláért Alapítvány, adószáma: 18935598-1-19

Almádi Diáksportkör, adószáma: 18916254-1-19
Balatonalmádi Herkules SE, adószáma: 19263573-2-19

Bauxitkutató Természetjáró SE, adószáma: 18914836-1-19
Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete, adószáma: 18916357-1-19

Balatonalmádi Focisuli Alapítvány, adószáma: 18929672-1-19

Baksai Autósiskola
Gépjármûvezetõképzést indit

ITT VISSZAKAPHATOD JOGOSITVÁNYOD ÁRÁT
Részletfizetési lehetõség! Ingyenes tankönyvhasználat. 

Számítógépes oktatás, és számítógépes vizsgára való felkészítés. 

Vizsgagyakorlás. Gépkocsiválasztási lehetõség.

Áfsz.nyt.szám: 1/533010

Tanfolyamok minden hónap közepén indulnak
Érdeklõdni: Baksai Gábor, Balatonalmádi, Lehel út 27.

Tel.: 0630/916-3286, 0630/500-7695, 88/430-107, Email: baksai@vnet.hu

A Baksai Autósiskola a                                 csoport tagja.

T

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

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

TÜZIFA
KONYHAKÉSZ KUGLI

BÜKK, GYERTYÁN, CSER, TÖLGY 1800,- Ft/q 1700,- Ft/q
AKÁC 2000,- Ft/q 1900,- Ft/q

SZÉN
Fûtõérték KJ/Kg ÁR

Lengyel feketeszén 22000-25000 3140,- Ft/q
Tisova dara /cseh/ 14665-15500 2260,- Ft/q
Tisova dió /cseh/ 14665-15500 2310,- Ft/q
Sokolovi kocka /cseh/ 14665-15500 2160,- Ft/q
Ledvicei dara /cseh/ 18000-19000 2620,- Ft/q
Ledvicei dió /cseh/ 18000-19000 2970,- Ft/q

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

FÛNYÍRÁS
20/3211287


