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Tisztelt Emlékezõk! Ma, amikor fejet hajtunk a hõs kato-
nák és mártírok emléktáblája elõtt, hazám sorsa jut
eszembe. Tudom, minden népnek, minden országnak
megvoltak és vannak a mai új és régi hõsei. Szent György
a sárkányölõ vitéz, Tankréd a keresztes lovag, Parzivál a
kelta hõs vagy Szent László a magyar katona vezéralak-
ja. Históriás nevek a történelem lapjain, mégis ritka eset,
hogy egy nép, egy egész nép tudjon hõssé válni. A
„kollektív“ hõsiesség valami furcsán hangzó fogalom,
számunkra mégis valóság. Ady Endre mélyre látott, ami-
kor azt írta: „nekünk muszáj mégis mindig hõsnek lenni“.
Amikor az Úristen Árpád fejedelmet népével a Kárpát-
medencébe vezette, megparancsolta: „legyetek hõsök,
hogy megmaradhassatok, megmaradjatok“- a magyar
nép ezt tette kétezer éven át. Helytállással, hûséggel, be-
csülettel. Hõs nép lettünk magunkért és másokért.

A Muhi pusztai négyszög, amelynek korábban ma-
rakodó, békétlenkedõ fõurai és katonái együtt véreznek
el a turulmadaras királyi zászló körül. A mohácsi hu-
szonhatezer, királyostól, püspököstõl együtt száll a „hõs
vértõl pirosult gyásztér temetõjébe“.

A bolsevista szovjethatalom ellen harcoló hõsök,
akik szívük utolsó csepp vérét ontották Európáért. Igen,
Európáért, ahová most nagykegyesen befogadtak azok
a politikai nagyságok, akiknek nagyapái talán ott leb-
zseltek a Trianoni kastélyban, ahol mások gonoszságá-
ra hallgatva, hidegvérrel szétdarabolták hazánkat. Nem
tudom, milyen sors vár a „közösben” arra a hõsi Ma-
gyarországra, amelynek népe 63 évvel ezelõtt áldozati
hõs vérével bizonyította be a világnak, Európának, hogy
milyen embertelen eszme a kommunizmus. Bolsevista
csizmák taposták földünket, katonákat, polgárokat hur-
coltak el, asszonyokat gyaláztak meg. A hazához hû ma-
gyarokat elnémították, börtönbe zárták, kivégezték.

1956-ban a hazához hûséggel viseltetõ magyar haza-
fiak nekimentek a lánctalpas szörnyetegeknek. Ezért az
akkori hatalom idegen szuronyok segítségével vérbe
fojtotta hõsi szabadságharcunkat.

1989. június 16., Hõsök tere. Egy ravatal hat kopor-
sóval, százezres tömeggel. Az öt koporsóban jelképesen
az elvtársak által kivégzett elvtársak. A hatodik kopor-
sót nemzeti színû koszorúk borítják. Ez az üres kopor-
só „nehezebb” a többinél. Ebben fekszik sok száz név-
telen, akik életüket áldozták a szabadságért. 

A hõsök csak akkor hõsök, ha számon tartjuk õket,
ha gondolunk rájuk, ha virágot viszünk sírjaikra, ha ne-
vüket kõbe vagy fémbe véssük, hogy az utókor is emlé-
kezzen rájuk. Ezt az emlékezetet volt hivatva megörö-
kíteni az 1917. évi VIII./nyolcadik/ Tc., az 1924. évi
XIV./tizennegyedik/ Tc., amely azt mondja: „a nemzet
soha el nem múló hálája és elismerése jeléül az élõ és
jövõ nemzedékek örök okulására és hõsi halottaink di-
csõségére minden esztendõ május hónapjának utolsó
vasárnapját nemzeti ünneppé avatja”.

Alig múlt el húsz esztendõ, Magyarország ismét a
rossz oldalon állt és a gyõztesek most már nemcsak a te-
rületi épségünket és függetlenségünket, de a lelkünket is
elvették. Az árulók már nem hallották a hõsök emlékérõl
szóló törvény fennkölt gondolatait. A haza szeretete és
védelme helyett az árulást és a behódolást jutalmazták.
Csaknem 50 évig hallgattak a hõsi halottakról. A 80-as
évek végén kezdett feltámadni a társadalom lelkiismere-
te. A hõsök napját ismét törvényben szabályozták 2001-
ben, a LXIII./63./ törvény „a magyar hõsök emlékének
megörökítésérõl és a magyar hõsök emlékünnepérõl“-
címmel mondták ki.

Nekünk, a ma élõknek kötelességünk ápolni és em-
lékezni hõseinkre és tovább adni az utánunk jövõ nem-
zedékének. Mementóul: „múltunkban a jövõnk“.

Köszönöm, hogy meghallgattak. 

A május 24-i Hõsök napi megemlékezésen, amelyet
a városi önkormányzat és az Almádi Konzervatív Kör
rendezett s a Baross Gábor utcai Hõsi emlékmûnél tar-
tottak meg, koszorút helyezett el Keszey János polgár-
mester és Bálint Sándor képviselõ, a kör vezetõje is. 

Hõsök napja
Vitéz Tolner István ünnepi beszéde

Nem kell beszélni róla sohasem, 
De mindig, mindig gondoljunk reá. 

Mert nem lehet feledni, nem, soha, 
Amíg magyar lesz és emlékezet, 
Jog és igazság, becsület, remény, 
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erõ szerzett vitézül, 
S magyar szív és ész tartott meg bizony. 
Egy ezer évnek vére, könnye és 
Verejtékes munkája adta meg 
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz. 

És nem lehet feledni, nem, soha, 
Hogy a mienk volt a kedves Pozsony, 
Hol királyokat koronáztak egykor, 
S a legnagyobb magyar hirdette hévvel, 
Nem volt, de lesz még egyszer Magyarország!
És nem lehet feledni, nem, soha, 

Hogy a mienk volt legszebb koszorúja
Európának, a Kárpátok éke, 
És mienk volt a legszebb kék szalag, 
Az Adriának gyöngyös pártadísze! 
És nem lehet feledni, nem, soha, 
Hogy a mienk volt Nagybánya, ahol 
Ferenczy festett, mestereknek álma 
Napfényes mûveken föltündökölt, 
S egész világra árasztott derût. 
És nem lehet feledni, nem soha, 
Hogy Váradon egy Ady énekelt, 
És holnapot hirdettek magyarok. 
És nem lehet feledni, nem, soha 
A bölcsõket és sírokat nekünk, 
Magyar bölcsõket, magyar sírokat, 

Dicsõség és gyász örök fészkeit. 
Mert ki feledné, hogy Verecke útján 
Jött e hazába a honfoglaló nép, 
És ki feledné, hogy erdélyi síkon 
Tûnt a dicsõség nem múló egébe 
Az ifjú és szabad Petõfi Sándor! 
Õ egymaga a diadalmas élet, 
Út és igazság csillaga nekünk, 
Ha õt fogod követni gyászban, árnyban,
Balsorsban és kétségben, ó, magyar, 
A pokol kapuin is gyõzni fogsz, 
S a földön föltalálod már a mennyet! 
S tudnád feledni a szelíd Szalontát, hol 
Arany Jánost ringatá a dajka 
Mernéd feledni a kincses Kolozsvárt, 
Hol Corvin Mátyást ringatá a bölcsõ, 
Bírnád feledni Kassa szent halottját 
S lehet feledni az aradi õskert 
Tizenhárom magasztos álmodóját, 
Kik mind, mind várnak egy föltámadásra

Trianon gyászos napján, magyarok, 
Testvéreim, ti szerencsétlen, átkos, 
Rossz csillagok alatt virrasztva járók, 
Ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan 
S õszintén, s a nagy, nagy sír fölött 
Ma fogjatok kezet, s esküdjetek 
Némán, csupán a szív veréseivel 
S a jövendõ hitével egy nagy esküt, 
Mely az örök életre kötelez, 
A munkát és a küzdést hirdeti, 
És elvisz a boldog föltámadásra. 

Nem kell beszélni róla sohasem 
De mindig, mindig gondoljunk reá! 

Juhász Gyula

Trianon

Filmforgatás Almádiban
Budapesti forgatócsoport készít filmet az 1950-es évek elején

Almádiban és környékén tevékenykedõ, középiskolásokból ál-

ló nemzeti ellenálló csoportról, amelynek tagjai 1952-53-ban

álltak bíróság elõtt, s akik közül négyet halálra ítéltek, kettejü-

ket, az arácsi Bata Ferencet és a vörösberényi Ungár Józsefet

kivégezték. A túlélõk szereplésével készülõ dokumentumfilm

elsõ forgatása az elmúlt évben zajlott, most májusban a háttér-

képeket vették föl Fûzfõn, Vörösberényben, Almádiban,

Arácson. 

A Balatoni fiúk címû riportkönyv nyomán készülõ film két

fõszereplõjérõl készültek fölvételeink. Tolner István, aki

1952-tõl 1956-ig ült börtönben, a berényi katolikus temetõben

az Ungár család sírjánál emlékezett fölakasztott bajtársára.

Turi István, akit eredetileg halálra ítéltek, majd az életfogytig

tartó büntetése 1956-ban megszakadt s Ausztráliába menekült,

Fûzfõgyártelepen a Nitrokémia-székházból lett Városháza

elõtt idézte föl a vele történteket. 

Gyûjtés a Wass Albert-szoborra
A Wass Albert emlékmû állításához az Almádiért Közalapítvány számlájára a mai napig beérkezett

újabb hozzájárulásokat a szoborbizottság köszönettel nyugtázza. Ezek az alábbiak: Gaál Gyuláné 1

000 Ft, Hatvári Hugó Jenõ 50 000 Ft, Érszegi István 3 000 Ft, Tolner István 1 000 Ft, Botka György

5 000 Ft, Dér András 10 000 Ft, Rusz Pál 10 000 Ft, Balogh Árpád 1 000 Ft, dr. Kerényi László 10

000 Ft, dr. Horváth László András 3 000 Ft, Kutics Balázs 10 000 Ft, Kovács János 10 000 Ft, Kokas

Endre 1 500 Ft, Töltési Erzsébet 100 000 Ft, Bán Péter 2 000 Ft, Schildmayer Iván 15 000 Ft, dr.

Miklódy Márta 10 000 Ft, Abbázia Kft. 5 000 Ft, Szabó Lajos 1 000 Ft, Felber Gyula 2 000 Ft.

Eddig összesen 250.500 forint gyûlt össze. További támogatásokhoz befizetõlap a Városházán

kapható. 

M. G.
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Egyházi kárpótlás
Lezajlott ebben a hónapban a tárgyalás az illetékes ál-

lami szervekkel a vörösberényi református iskola kár-

pótlási ügyében. Ennek eredményeként a református

gyülekezet visszakapja az ingatlant, az önkormányzat

pedig jogosult lett százmillió forint állami kárpótlásra.

A tárgyaláson sikerült a 2011-es fizetési határidõt elõ-

rébb hozni. Három részletben fogja a város megkapni

ezt az összeget. Köszönettel tartozunk a református

egyház vezetõinek az együttmûködésért, segítségért!

A kárpótlásból származó összeget városi fejleszté-

sekre kívánjuk felhasználni.

Két elsõ osztály a Györgyiben
Örvendetes, hogy a gyermeklétszám lehetõvé tette két el-

sõ osztály indítását a Györgyi Dénes Általános Iskolá-

ban! Ezzel a városban ismét három elsõ osztály nyílhat

meg a két iskolában. Tavaly a vörösberényi iskolában, az

idén a Györgyiben jött össze két osztályra való nebuló. 

Az oktatásba befektetett minden forint kiváló befek-

tetésnek bizonyul, az országos kompetencia-felméré-

sek is bizonyítják döntéseink helyességét. Az eredmé-

nyek igazolják, hogy átlagon felüli városunkban az ok-

tatás színvonala.

Születés hete
Május 6-án kezdõdött városunkban a Születés hete cí-

mû rendezvény, ahol a kismamák, leendõ anyukák ér-

tékes elõadások keretében ismerkedtek a születéssel,

szüléssel, gyermekneveléssel kapcsolatos teendõkkel.

Az érdeklõdõk tapasztalatokat gyûjthettek, és cserél-

hettek egymással. Ennek keretében több rendezvény-

nek a helyszíne volt a Pannónia. 

Nagyon fontosnak tartok ezzel a témával foglalkozó

rendezvényt, mert fogy a hazai népesség, és ennek meg-

állítása az egyik legfontosabb nemzeti cél, nemzeti érdek!

Nyugdíjas találkozó
Május 24-én Alsóörsön találkoztak a megyei nyugdíjas

szervezetek, a kitûnõ rendezvényen magam is ott lehet-

tem. A találkozón kiállítás nyílt a nyugdíjas alkotók

mûveibõl, cukrásztermék-, süteményversenyt rendez-

tek, a színpadon pedig az ideérkezõ települések mûvé-

szeti csoportjai léptek föl. Városunkat a vörösberényi

Ringató Balaton néptánccsoport képviselte sikerrel.

A minden évben megrendezésre kerülõ esemény há-

zigazdája jövõre Balatonalmádi lesz, ugyanis vállaltuk

a vendéglátást.

Vasúti aluljáró
A térfigyelõ kameráknak köszönhetõen a márciusban

átadott, fölújított vasúti aluljáró falai, nagy örömünkre

eddig tiszták maradtak! Ne kiabáljuk el, de remélhetõ-

leg a vendégroham után, õsszel is ugyanilyen állapot-

ban lesznek a falak.

Ami a lap legutóbbi számában megjelent újabb jogos

bírálatot illeti, még egyszer elmondom, hogy a MÁV fel-

adata és kötelessége az aluljáró lépcsõjénél a mozgássérül-

tek, gyermekkocsival közlekedõk számára is használható

rámpa kialakítása. A levél írójával ellentétben azonban én

nem gondolom, hogy ez olyan egyszerûen kialakítható len-

ne. A lépcsõ minõségét is bírálat éri; ígéret szerint az egy

éves mûszaki felülvizsgálatkor fogják kijavítani.

És végül megjegyzem: sikerült kiírni a Pannónia igaz-

gatói pályázatát. A magam részérõl nagy reményeket fû-

zök ahhoz, hogy találunk megfelelõ vezetõt, és ezáltal is

javulhat rendezvényeink színvonala és látogatottsága.

Keszey János

Megkérdeztük a polgármestert Önkormányzati hírek

Új jegyzõnk Ujlakiné dr. Pék Éva

FELHÍVÁS VÁLLALKOZÁSOKNAK!  Ezúton tájékoztatunk minden kedves helyi vál-

lalkozót, hogy Balatonalmádi város belépett a www.JOP.hu rendszerbe, ami a legújabb ge-

nerációs, mobiltelefonról is böngészhetõ internetes tudakozó. Felhívjuk a helyi vállalkozá-

sok szíves figyelmét, hogy a JOP rendszerébe történõ alapregisztráció INGYENES és hosz-

szú távon is az marad. Alap és bõvített regisztráció esetén egyúttal Városunk honlapján, a

www.balatonalmadi.hu portálon is megjelenítésre kerülnek a rögzített adatok, bõvített re-

gisztráció esetén fényképek, internetes hivatkozások és további hasznos információk. A

JOP Kft. munkatársai várják a regisztrációs kérelmeket a www.jop.hu oldalon, vagy a

0630/463-15-45 telefonszámon.  Kérünk mindenkit, lehetõség szerint regisztráljon, hogy

Városunk cégeirõl minél átfogóbb képet adhassunk az érdeklõdõknek. 

A polgármesteri hivatal közleménye: az alapinformációkkal való megjelenés a www.bal-

atonalmadi.hu honlap megfelelõ menüpontjában az almádi szolgáltatóknak ezentúl  ingye-

nes! A hirdetési szerzõdést az alapinformációk megjelentetésére is meg kell kötni, de díjat

nem kell befizetni. A bõvített megjelenés díját továbbra is a honlapról letölthetõ Hirdetési

szerzõdés melléklete tartalmazza.

A képviselõ-testület folyó május 29-én meg-

tartott rendes ülésén 33 napirendi pont került

megtárgyalásra, ami mindenképpen rekord-

nak számít. A fontosabb döntések a napirend

sorrendjében a következõk voltak.

Pataki György alezredes rendõrkapitány

beszámolt a város közbiztonsági helyzetérõl.

E napirend keretében elbúcsúzott a testülettõl

Gruber Sándor alezredes nyugállományba vo-

nuló eddigi rendõrkapitány, akinek a munká-

ját polgármesterünk a testület és a város lakó-

inak nevében köszönettel nyugtázta. Kölcsö-

nösen megállapodtunk, hogy jó emlékeze-

tünkben õrizzük meg egymást.

A következõ, talán a legfontosabb napi-

rend, a jegyzõi pályázatok elbírálása volt. A

pályázati felhívásra, a törvényes határidõn be-

lül tíz pályázó jelentkezett. A beérkezett pá-

lyázatok közül három nem felelt meg a felhí-

vásban jelzett követelményeknek, így az eljá-

rásban nem vehettek részt. A képviselõ-testü-

let által létrehozott elõkészítõ bizottság hat pá-

lyázót hallgatott meg, ugyanis egy pályázó a

kitûzött idõpontra nem jelent meg. Az elõké-

szítõ bizottság a meghallgatott pályázók kö-

zött sorrendet állított fel, aminek alapján há-

rom pályázó meghallgatását javasolta a testü-

letnek. A meghallgatásra a pályázók kívánsá-

gára zárt ülés keretében került sor. Az ülésen

a jelenlevõ képviselõk (11 fõ) egyhangúlag

Ujlakiné dr. Pék Éva jelöltet választották meg

Balatonalmádi jegyzõjévé, hat hónap próba-

idõ kikötésével. A jegyzõnõ 2008. június 9-én

foglalja el hivatalát.

A testület elfogadta a városi önkormányzat

2007. évi pénzmaradványának felosztását az

április havi ülésen megállapított 468.277 e/Ft

összegben. Megtárgyalásra és elfogadásra ke-

rült a Balatonalmádi Kommunális és Szolgál-

tató Kft. 2007. évi beszámolója, valamint a

társaság 2008. évi üzleti terve. Értékelte a tes-

tület a helyi általános iskolákban folyó szak-

mai munkát. Az elõterjesztéshez csatolt szak-

értõi vizsgálat kiterjedt az iskolák mûködésé-

nek törvényességére, hatékonyságára és a

szakmai munka eredményességére. A szakér-

tõi vélemény alapján megállapítható, hogy vá-

rosunk általános iskoláiban tervszerû, színvo-

nalas és eredményes szakmai munka folyik. A

végzett munkáért a testület köszönetét fejezi

ki az iskolák nevelõi közösségének.

Két elsõ osztály indítását engedélyezte a

testület a Györgyi Dénes általános iskolában.

A beiratkozás alapján kiderült, hogy a

Vörösberényi Általános Iskolába 27 fõ, a

Györgyi Dénes Általános Iskolába 32 fõ irat-

kozott be. Utóbbi iskolába még további két

gyermek beiratkozása várható. Így városi

szinten 61 fõ elsõ osztályos tanulóval kell szá-

molni, ezért engedélyezte a testület három el-

sõ osztály indítását.

A korábbi eredménytelen pályázat miatt a

képviselõ-testület pályázatot ír ki a Pannónia

Kulturális Központ és Könyvtár igazgatói ál-

lásának betöltésére. A pályázati feltételek vál-

tozatlanok, azonban a szakértõi bizottság ki-

bõvül az Oktatási és Kulturális Bizottság tag-

jaival. A Magyar-Angol Tannyelvû Gimnázi-

um igazgatói állására a Veszprém Megyei Ön-

kormányzat Közgyûlésének Oktatási Ifjúsági

és Sport Bizottsága pályázatot írt ki. Az intéz-

mény fenntartására kötött megállapodás értel-

mében a kiíró kikéri az átadó véleményét a ki-

nevezés ügyében. A képviselõ-testület a meg-

nevezett két pályázó egyikét sem támogatja.

A testület döntött a Civil Alap pályázatra

felosztható összegrõl. Ennek értelmében az

igényelt 2.144.500 forint támogatással szem-

ben 1.200.000 forint, az elmúlt évben nyújtott

támogatással azonos összeg, került jóváha-

gyásra. A képviselõ-testület az „Almádiért”

Közalapítvány megüresedett kurátori helyére

– a Kuratóriummal egyetértésben - Borsné Si-

mon Györgyit megválasztotta.

A képviselõ-testület a Veszprém-

Szentkirályszabadja polgári repülõtér telepü-

lésrendezési tervének módosításával kapcso-

latban az EMLA szakértõi véleményét elfo-

gadja. Nyilvános WC kérdésében további tár-

gyalást kell folytatni az autóbusz pályaudvar

épületében levõ illemhely üzemeltetésérõl.

Mindenképpen megoldást kell találni a szezon

elõtt, tekintettel az idegenforgalomra és a ko-

rábbi panaszokra. A testület felhatalmazta a

polgármestert, hogy az Európai Mobilitási Hét

Európai Autómentes Nap Kartá-t aláírja.

A Wass Albert szobor telepítése kérdésé-

ben a képviselõk egyhangúlag a Szent Erzsé-

bet ligetben, a Trianon emlékmû közelében

történõ elhelyezés mellett foglalt állást.

S.F.
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Az idegenforgalmi szezon közeledtével tájékoztatni szeretném Önöket az ide-

genforgalmi adóval kapcsolatos tudnivalókról, változásokról.

2008. évben az idegenforgalmi adó mértéke megváltozott: személyenként

és vendégéjszakánként 350 Ft (külföldi és belföldi személy után egyaránt).

Adókötelezettség terhel minden magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az

önkormányzat illetékességi területén legalább egy éjszakát eltölt.

Mentes az adó alól:

- a 18. életévét be nem töltött, illetõleg a 70. életévét betöltött magánsze-

mély,

- az önkormányzat illetékességi területén lévõ üdülõ tulajdonosa és hozzá-

tartozói,

- a településen állandó lakóhellyel rendelkezõ személyek hozzátartozói,

- a középfokú oktatási intézménynél tanulói  jogviszony alapján a telepü-

lésen tartózkodók.

A munkavégzés céljából a településen tartózkodókat csak abban az eset-

ben illeti meg az adó alóli mentesség, ha az õket alkalmazó vállalkozás Bala-

tonalmádiban az iparûzési adó alá bejelentkezett. Az errõl szóló igazolást az

önkormányzati adóhatóság állítja ki; a mentességet csak ezen, a vendégkönyv-

be becsatolt igazolással lehet érvényesíteni. Tehát aki „munkásoknak” adja ki

a szobáját, annak csak abban az esetben nem kell beszedni tõlük a kurtaxát,

ha a munkások munkáltatója (cége, aki a szállásdíjat fizeti) az önkormányza-

ti adóhatóságtól a kurtaxa alóli mentességrõl igazolást visz a szállásadónak. 

Az adót a szállásadónak (üzemeltetõnek, közvetítõirodának) kell beszed-

ni, s azt tárgyhót követõ 15-ig az önkormányzat idegenforgalmi adószámlájá-

ra befizetni. Az adókötelezettség fennállásáról, az adóköteles vendégéjszakák

számáról minden tárgyhót követõ hónap 15-ig bevallást is kell benyújtani a

jegyzõhöz.

Idéntõl új bevallási nyomtatvány került kialakításra. A vendégéjszakák

belföldi-külföldi éjszakákra történõ megbontásán túlmenõen a mentes ven-

dégéjszakákat is részletesen megbontva, jogcímenként (pl. külön a 18. év alat-

ti, külön a 70. év feletti, külön a munkavégzés céljából itt tartózkodókat stb.)

kell a bevalláson feltüntetni. A bevallási késedelem mulasztási bírságot, a ké-

sedelmes fizetés adópótlékot von maga után.

Magánszállásadói tevékenység (az ingatlan idegenforgalmi célú üzletsze-

rû hasznosítása) csak akkor folytatható, ha a szállásadót az önkormányzat

jegyzõje közhitelû nyilvántartásba vette és errõl igazolást adott ki. A magán-

szálláshelyek idegenforgalmi hasznosításáról szóló 110/1997.(VI.25.) számú

korm. rendelet  értelmében minden regisztrált magánszállásadó – függetlenül

attól, hogy volt-e az adott évben vendége – köteles a vendégkönyvét a tárgy-

év végén lezárni és azt legkésõbb a tárgyévet követõ január 15. napjáig a jegy-

zõvel záradékoltatni. Sajnos a szállásadók felhívásunk ellenére még mindig

nem tesznek maradéktalanul eleget e kötelezettségüknek, ezért kérem, akik ta-

valy elmulasztották záradékoltatni a vendégkönyvüket, ezt adóügyi osztá-

lyunkon még a szezon kezdete elõtt feltétlenül tegyék meg.

A vendégkönyvben szereplõ adatok alapján a szállásadó köteles évente a

tárgyévet követõ január 31-ig összesített statisztikai jelentést készíteni a tárgy-

évben fogadott vendégekrõl és az általuk eltöltött vendégéjszakák számáról

külföldi és belföldi bontásban (ezt már a korábbi években is kellett készíteni).

A jegyzõ által történt nyilvántartásba vétele nem mentesíti a szállásadót a más

jogszabályban elõírt bejelentési kötelezettsége, illetve egyéb olyan kötelezett-

sége alól, amely a szállásadói tevékenysége következtében keletkezik. A kor-

mányrendelet értelmében a tevékenységének megszûntetését a szállásadó kö-

teles 15 napon belül a jegyzõnek bejelenteni.

Kérem, hogy azok a szállásadók, akik még 1997. évben, e kormányrende-

let hatályba lépésekor szállásadóként nyilvántartásba vetették ugyan magukat,

de ilyen tevékenységet azóta vagy az elmúlt években egyáltalán nem végez-

tek, töröltessék magukat a nyilvántartásból, hiszen ezen engedély megléte

több olyan kötelezettséget is ró a szobakiadókra, melyet akkor is meg kell ten-

niük, ha a tevékenységet ténylegesen nem végzik (vendégkönyv - záradékol-

tatás, statisztikai jelentés készítés stb.). A hatósági nyilvántartásból való tör-

lés kérelem alapján a korábban kiadott igazolás és a „Magánszálláshely” fel-

iratú táblácska leadásával történik.

Aki fizetõvendéglátással szeretne foglalkozni, s eddig a magánszállásadói

tevékenység alá nem jelentkezett be, a hatósági nyilvántartásba vételhez 2.200

Ft illeték befizetése (az ehhez szükséges csekk nálunk beszerezhetõ) és egy

vendégkönyv szükséges. Az idegenforgalmi adóval kapcsolatos ügyintézés a

polgármesteri hivatal adóügyi osztályán, a  18-as szobában, Kovács Beátánál

történik. A szükséges nyomtatványokat és csekket a szállásadók a vendég-

könyv záradékoltatásakor kapják meg, illetve azok adóügyi osztályunkon

vagy a kurtaxa ellenõröktõl szerezhetõk be.   

Ha az ingatlantulajdonost barátai, ismerõsei látogatják meg – akiktõl ugyan

szállásdíjat nem kér, de idegenforgalmi adófizetésre kötelezettek –, az adózás

rendjérõl szóló törvény értelmében az ott tartózkodásukról nyilvántartást kell

vezetni. E nyilvántartást az önkormányzati adóhatóság által sorszámozottan

kiadott „szívességi” vendégnyilvántartó-lapon kell vezetni, s a vendégekrõl

ugyanúgy bevallást kell benyújtani.  

Az idegenforgalmi adókötelezettség teljesítését a korábbi évekhez hason-

lóan kurtaxa ellenõrök ellenõrzik. Az ellenõrök a kurtaxát készpénzben is be-

szedhetik. A beszedett adóról bizonylatot adnak. Az ellenõrök fényképes iga-

zolvánnyal rendelkeznek, amely a személyi igazolvány bemutatásával együtt

feljogosítja õket arra, hogy az ingatlanra bemenjenek, s ott ellenõrzést végez-

zenek. Ellenõrzéseik során a szálláshelyen tapasztalt hiányosságokról, esetle-

gesen a magánszálláshely jogosulatlan hasznosításáról (nyilvántartásba nem

vett szobakiadó) jegyzõkönyvet készítenek, mely szabálysértési eljárás meg-

indítását vonja maga után.

Balatonalmádi illetékességi területén a 2008. évi nyári szezonban a polgár-

mesteri hivatal jegyzõje megbízásából az idegenforgalmi  adó ellenõrzésére

jogosultak:

Kovácsné Gulya Ildikó káptalanfüredi körzet,

Pincz Mihályné belvárosi körzet,

Stermeczky Józsefné budatavai-vörösberényi körzet,

Molnárné Török Gizella budatavai-vörösberényi körzet.

Az idegenforgalmi adót is magában foglaló helyi adórendeletünk és az eh-

hez kapcsolódó valamennyi bevallási nyomtatványunk (idegenforgalmi adó,

építményadó, telekadó, iparûzési adó, talajterhelési díj) letölthetõ Balatonal-

mádi város honlapjáról: a www.balatonalmadi.hu internetes oldalról az – ön-

kormányzat-önkormányzati rendeletek ill. adóügyi nyomtatványok - menü-

sor alól.

Víghné Horváth Beáta
adóügyi osztályvezetõ

Szállásadók figyelmébe

A „Almádiért” Közalapítvány új kiadványt tervez, amelyet jórészt olyan emberek alkotnának, akik

valamilyen módon Balatonalmádihoz kötõdnek – itt laknak, nyaralnak, vagy a városhoz kapcsolha-

tó, közlésre érdemes dolgok birtokában vannak. A könyvecskét könnyed olvasmánynak szánjuk,

olyannak, ami szórakoztatva nyújt minél több információt vidékünkrõl, mesél városunk történeté-

rõl, és akár a fûtött szobában télen, vagy a strandon nyáron szívesen lapozgathatja bárki. Érdekes,

kedves vagy éppenséggel különleges, vidám fotókat, rajzokat csakúgy tartalmazhat, mint a város

életérõl, élõvilágáról, környezetérõl, múltjáról, jelenérõl szóló érdekfeszítõ írásokat, a Balatonhoz,

Almádihoz, az itt élõ emberekhez köthetõ történéseket, élményeket, eseményeket, legyenek azok

komolyak, derûsek, humorosak, prózai munkák vagy költemények. Mûfaji megkötöttség nélküli ol-

vasmányos, színes, színvonalas írásokra, eddig meg nem jelent, jó minõségû képekre számítunk.

Akik ebben részt kívánnak venni, azokat arra kérjük, hogy fotóikat, írásaikat, grafikáikat küldjék el

alapítványunk címére („Almádiért” Közalapítvány, 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.), s a

borítékra - a feladó neve, címe, elérhetõsége mellé - írják rá: „Új almádi kiadvány”.

Szeretnénk a beküldött anyagokból közlésre minél többet kiválasztani, az alkotókkal a kapcso-

latot felvenni, hogy minél elõbb elkezdhessük a kiadvánnyal kapcsolatos munkákat. A közremûkö-

dést elõre is köszöni:

az „Almádiért” Közalapítvány kuratóriuma

Tájékoztató
felhívás

Az Almádiért Közalapítvány „Almádi anno…„ mun-

kacímen album kiadását tervezi. Az albumban Bala-

tonalmádiról, lakóiról és Almádihoz kötõdõ neves

személyiségekrõl, kezdetektõl 1945-ig,készült fény-

képek kerülnek kiadásra. Ennek során azt a régi gya-

korlatot kívánja alkalmazni a kiadó, hogy elõjegyzés-

ben, mintegy elõrendelésként, önköltségi áron lesz le-

hetséges megkapni a kiadványt. A megjelenés idõ-

pontja, az önköltségi ár, valamint az elõjegyzés mód-

ja és helye a nyomdával megkötésre kerülõ szerzõdés

alapján kerül ismertetésre.

Szerkesztõség

Alkossunk együtt!
Vegyen részt kiadványunk szerkesztésében!



2008 - JÚNIUS 5

Veszprémvármegye Rendõrségi hírek

Önök is készülnek a nyárra?
Közút és vasút a területfejlesztésben

Vasúti vonalakról, valamint az M8-as út fejlesztésérõl tárgyaltak többek között a je-
lenlévõk a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács ülésén május 7, én szerdán
a Megyeházán. Lasztovicza Jenõ, a VMTT elnöke ismertette a Gyõr-Moson-Sopron
megyei területfejlesztési tanács határozati javaslatát, mely szerint kezdeményezik a
megye és régióhatárokon átnyúló út - és vasútvonalak összehangolt fejlesztését meg-
alapozó közlekedési koncepció kidolgozását, illetve a Veszprém-Gyõr (bakonyi)
vasútvonal fejlesztését megalapozó dokumentumok elõkészítését. A kitûzött célok-
hoz a VMTT egyhangú döntéssel csatlakozott. Az ülésen elhangzott: az M8-as út
fejlesztéséért a kamarákkal már együttmûködnek, és valamennyi érintett megye te-
rületfejlesztési tanácsa felkéri az országgyûlési képviselõket, hogy a Parlamentben
lobbizzanak az útvonalért. A jelenlévõk megszavazták, hogy a tanács a Mária út ne-
vet viselõ vallásturisztikai programot egy millió forinttal támogatja. Döntöttek arról
is, hogy a kistelepülések számára könyvelést végeznek. A résztvevõk napirendi pon-
tok keretében szavaztak az idei munkaterv elfogadásáról, ellenõrzési feladataikról,
az idei költségvetésrõl. Filep Miklós révfülöpi polgármestert delegálták a Közép-
dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács Veszprém megyei területi albizottságá-
ba. A pályázatokról, mint például a TEKI, CÉDE, TEUT megjegyezték: rendkívül
rövid a határidõ, íly módon a települések képtelenek élni a lehetõséggel.

Százmilliós beruházás a Pannon Egyetemen
Magyarország legnagyobb vegyipari cégei kutatási központ létrehozásáról szóló
szerzõdést írtak alá a veszprémi Pannon Egyetemmel, majd nagynyomású ikerre-
aktor rendszert avattak fel május 7-én, szerdán az egyetemen. Mérföldkõnek ne-
vezte az egyetem életében a beruházást, és a konzorciumot dr. Rédey Ákos, a Pan-
non Egyetem rektora. Köszöntõjében kifejtette: az egyetem, a Mol Magyar Olaj-
és Gázipari Nyrt., a Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt., a Richter Gedeon Vegyészeti
Gyár Nyrt., a Borsod Chem Zrt., a Nitrogénmûvek Zrt., a VRIC Veszprémi Regi-
onális Innovációs Centrum Kht., és az Ipar a Veszprémi Mérnökképzésért Alapít-
vány meghosszabbította a konzorciumi szerzõdést, amely biztosítja a 2001-ben
alapított vegyipari innovációs központ további mûködését. A központ feladata a
technológiai áttörést elõsegítõ innováció, a hosszú távú kutatás-fejlesztés, az ered-
mények hasznosításának elõsegítése, valamint a fiatal tehetségek szakmai fejlõ-
désének támogatása. Hozzátette: Magyarország egyetlen vegyipari kooperációs
kutatási központjában folyó tevékenység célja, hogy hozzájáruljon a fenntartható
gazdasági és társadalmi fejlõdéshez. Cél továbbá, hogy a kutatások, fejlesztések
segítségével a vegyipari termelés során a legkisebb mértékben használják fel az
anyag-, és energiaforrásokat, mellyel kímélik a nyersanyagkészletet, és minima-
lizálják az energiatermeléssel járó környezetszennyezést. A kutatóközpontot egy
1999-es pályázattal 2001-ben alapították azzal a céllal, hogy erõsítsék a hazai vál-
lalatok és a felsõoktatás kapcsolatát. A központ számtalan sikeres kutatással büsz-
kélkedhet, mint például a gumiabroncs õrleménybõl gumibitument, mezõgazda-
sági termékekbõl alternatív motorhajtóanyag-komponenseket állítottak elõ.

A jó idõ megérkezésével és a tanév befejezõdésével megnõ azok száma, akik
a szabadidejüket a Balaton-parton töltik. Az embertömeggel, sajnos, együtt
jár, hogy emelkedik a bûnelkövetési szándékkal ideérkezõk száma is. 

A nyaralni érkezõ családok, baráti társaságok a gondtalan idõtöltés céljá-
val érkeznek városunkba, és gyakran komoly értéket képviselõ mûszaki cik-
keket, ékszereket, ruhanemûket és egyéb dolgokat hoznak magukkal.  A lazí-
tás azonban nem szabad, hogy feledtesse velünk az egészséges óvatosságot! 

Elsõsorban az idõs emberek figyelmét kell felhívnunk a trükkös tolva-
jokra, akik a legkülönbözõbb „mesékkel” szólítják meg õket. Gyakran
megnyerõ külsejük segíti õket abban, hogy a csalás áldozatainak bizalmá-
ba férkõzzenek. Amíg egyikük eltereli a figyelmet, addig a másik szétnéz
a lakásban és fõleg a megtakarított pénzt veszi magához.

A trükkös tolvajok (csalók) mellett, egyre nagyobb számban fordulnak
elõ a besurranó tolvajok. Õk a figyelmetlenséget, felelõtlenséget, óvatos-
ság hiányát kihasználva igyekeznek megszerezni az általuk megkívánt ja-
vakat. A nyitva hagyott, és nem feltétlen õrizetlen ingatlanokat keresik.
Nagyon gyorsan dolgoznak és gépkocsival pillanatok alatt el tudnak tûn-
ni. Ugyanilyen vonzerõvel bírnak a felügyelet nélkül hagyott gépkocsik,
és a benne látható értékek. Tapasztalataink szerint valóban igaz a mondás:
alkalom szüli a tolvajt.

A megnövekedõ vendégszám nagyobb közlekedési forgalmat is jelent.
A közlekedési szabályok megsértõi ellen kiszabható büntetések szigorítá-
sával bizonyára sokan egyet értenek. Különösen igaz ez a sebességhatá-
rokat túllépõk és az ittas vezetõkkel kapcsolatban. 

A bûncselekmények számának csökkentése, illetve megelõzése érde-
kében nem elég a rendõri jelenlét fokozása, a lakosság aktív közremûkö-
désére is szükség van. A besurranások megelõzése érdekében

- zárják kulcsra a nyaralóingatlanok utcai és bejárati ajtóit akkor is,
ha otthon tartózkodnak,

- a nyaralóba megérkezve a személyes okmányaikat és pénztárcájukat
tartalmazó, táskákat ne tartsák jól látható és könnyen elérhetõ helyen,

- ne hagyjanak nyitott ablakot, ha elmennek otthonról,
- amennyiben riasztóberendezéssel ellátott a nyaraló, azt minden

esetben aktiválják.
A gépjármûvekkel kapcsolatos lopások elkerülése érdekében
- lehetõség szerint az ingatlan területén belül parkoljanak, úgy, hogy

viszonylag több kormányozási manõverrel lehessen az ingatlant a gép-
jármûvel elhagyni,

- a kapukat tartsák zárva,
- a gépkocsit ne hagyják nyitva, és a kulcsait ne hagyják a jármûben

vagy látható helyen a nyaralóban,
- a gépkocsik összes biztonsági berendezését aktiválják parkolás után,
- közterületen történõ parkolás esetén soha ne hagyjanak értéket, mû-

szaki cikket, táskát látható helyen a gépkocsiban,
- az ülés alatti rejtekhely az elkövetõknek látható!
Strandolás idejére vegyék igénybe a strandok értékmegõrzõ szolgálta-

tásait, ne hagyják értékeiket, irataikat felügyelet nélkül!
Amennyiben bûncselekmény elkövetõjét tetten érik, vagy áldozatok-

ká vállnak, azonnal kérjenek rendõri segítséget az ingyenesen hívható
107-es vagy a 112-es segélyhívón!

Stanka Mária r. szds.

Polgárõrnap az óvodában
Május 6-án polgárõrnapot rendeztünk mindkét óvoda gyermekei számára a
Mogyoró úti óvodában.

Már napok óta nagyon izgatottan várták a lurkók a nagy eseményt, hiszen
tudták: rendõrautó, tûzoltóautó és polgárõrautó érkezik az udvarunkra.
Sikerült úgy szerveznünk a csoportokat, hogy minden gyermek külön-külön
részt tudott venni minden autó és feladatkör bemutatásán. A felmerülõ kérdé-
seinket rögtön tisztázták a szakemberek. Ezen kívül mindenki beülhetett a
kocsikba is. Ki tudja, miért: legjobban a szirénagomb megnyomása okozott
örömöt – amiért a környék lakóitól ezúton elnézést kérünk…

Meglepetésként egy rohamruhába beöltözött rendõr „ütésállóságát” is
kipróbálhattuk. Kiderült, hogy egy tûzoltóautóba mi minden belefér, és hogy
nemcsak tûzoltáshoz riasztják õket. Ügyességi játékként kipróbálhattuk,
hogy ki tud pontosabban célozni a vízsugárral. A helyi polgárõr csapat is
„bónusz” motorozással kényeztette a jelentkezõket, történeteket meséltek,
ügyességi játékokkal segítették a gyerekek tájékoztatását munkájukról.
Biztos, hogy ezt a napot sokáig nem felejtjük el, mindenkiben maradandó
élményeket hagytak polgárõreink, rendõreink, tûzoltóink.

A véletlen úgy hozta, hogy e nap tanulsága már másnap megmutatkozott.
A Bajcsy-Zsilinszky úti óvoda közvetlen szomszédságában gázömlés
keletkezett. A rémült óvó néni riadtan kereste a telefonjában az értesítendõ
számot, mire a mellette álló kisgyermek így szólt: „Óvó néni, nem tudod? A
105-öt kell hívni! Tegnap mondták a tûzoltó bácsik!”.

Köszönjük a résztvevõknek a mozgalmas, érdekes és tanulságos napot –
valamint hozzáértésüket, türelmüket, együttmûködésüket! 

HK

Polgárõr hírek
Május 9-én tartottuk évértékelõ közgyûlésünket. Ekkor búcsúztattuk Grúber Sán-
dor r. alezredes urat, kapitányt, aki rendkívül sokat tett egyesületünk és a rendõr-
ség hatékony együttmûködése érdekében. Pataki György r. alezredes lesz utódja
az almádi kapitányságon. Õ ígéretet tett a további jó kapcsolat ápolására, tovább-
fejlesztésére. Dr. Hoffmann Gyöngyi alpolgármester asszony kiemelkedõ fontos-
ságúnak, hasznosnak értékelte múlt évi munkánkat.

Köszönetét fejezte ki, és biztosította a tagságot az önkormányzat támogatásáról.
A közgyûlés elfogadta Hansági Endre elnök 2007. évi beszámolóját, valamint

a 2008. évi tervezetet. A Balatonalmádi Közbiztonságáért Alapítvány (Szemes Já-
nos elnök) által felajánlott jutalmakat Tóth József, Jákói Sándor, valamint lovas
polgárõrcsoportunk képviselõje, Szentesi István vehette át Grúber Sándor városi
kapitánytól. Egyesületünk is jutalmazott. Szita Zoltán r. fõtörzszászlós és dr. Sza-
bó Lajos r. százados kiváló kapcsolattartói munkájukért részesültek elismerésben.

Május elején különösen kedves rendezvényt tartottunk, almádi óvodásainak. A
fûzfõi tûzoltók, az almádi rendõrök és polgárõrök egy-egy jármûvel érkeztek az
ovihoz. Az óvónénik rendkívül jó szervezésének köszönhetõen a kicsik minden-
nel ismerkedhettek. Szóltak a szirénák, a dudák. Rohamsisakot, golyóálló mel-
lényt próbálhattak föl. Tonfa is csattogott a pajzson, és lehetett sétamotorozni.
Legnagyobb sikere talán a bilincs kipróbálásának és a „célba-locsolásnak“ volt.

Május végén Sümegre kirándultunk azzal a négy diákkal, akik õsszel megnyer-
ték az iskolák közötti közlekedésbiztonsági és ügyességi vetélkedõt (Kovács Ka-
milla, Kórusz József, Kõfalvi Martin, Kovács István). Megnéztük a várat, a mú-
zeumot, majd lovagi tornán szórakozhattunk. Hangulatos kerthelyiségben elfo-
gyasztott ebéd, a hazaúton füredi fagyizás zárta a kellemes napot. Szintén a hónap
végén az MKB által rendezett veszprémi futóversenyen segítettünk, négy fõvel
biztosítottuk a rendezvény zökkenõmentes lebonyolítását. 

Tisztelt Olvasók! Idény elején járunk már, amikor e sorokat olvassák. Mint min-
den évben, most is szólunk, hogy ingatlanjaik, jármûveik biztonságára, maguk és
gyermekeik testi épségére fokozottan ügyeljenek! Szép nyarat mindannyiuknak!

Fazekas Ferenc
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Május 25-én az aradi magyarság régi vágya teljesült: ismét köztéri szobrot kapott

Fábián Gábor (1795-1877), az arad-belvárosi református egyházközség templom-

építõ fõgondnoka, író, mûfordító, országgyûlési képviselõ, a Magyar Tudomá-

nyos Akadémia tagja – olvashattuk a Nyugati Jelen címû aradi napilapban, illet-

ve annak világhálós kiadásában. Fábián Gábor a berényi református paplakban

született, mitõlünk indult a pályája, amelyen tudós édesapja, a kitûnõ református

lelkész, Fábián József indította el. A szobor, mint a mellékelt fényképen látható,

az arad-belvárosi református templom elõtt kapott helyet. Az ünnep istentisztele-

ten Csûry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (Tõkés Lászlót

uniós képviselõi megbízatása miatt helyettesítõ) megbízott püspöke hirdetett igét.

Az ezt követõ mûsorban röviden ismertették Fábián Gábor rendkívül gazdag élet-

útját és mûvét, amely az egyházin kívül értékes közéleti, irodalmi és tudományos

munkásságot is tartalmazott - korának igazi polihisztora lévén. 

A mostani szoborállítás igazi erkölcsi jóvátétel a számára – hangzott

el az aradi ünnepélyen. Fábián Gábor emlékének az ápolását az aradi

Kölcsey Egyesület mindenkori feladatának tekintette - ez 1885-ben em-

léktábla-elhelyezésben, 1912-ben mellszoborállításban mutatkozott

meg. Az elsõ világháborút követõen mindkettõt eltávolították. Fábián

Gábor emlékének ápolása 1990. után folytatódhatott, ekkor azonban még

megakadályozták egy emléktábla elhelyezését egykori lakóházán, ám

születésének 200. évfordulóján ez megtörtént a református templom elõ-

csarnokában. Két évvel ezelõtt merült föl mellszobor fölállítása a temp-

lom elõtt. Eredetileg az elsõ, Philipp István által készített mû visszaállí-

tásában reménykedtek, ám ez nem került elõ, így az aradi Kocsis Rudolf

szobrászmûvészt bízták meg egy új alkotás elkészítésével – olvasható az

aradi lapban.

Fábián Gábor aradi szobra

Majbó Gábor legutóbbi cikkében ír Szomjas Mártonról, aki amúgy – mondja
- csak Grósz Marci volt a helybélieknek. Beszélgetésünk során rákérdezünk:
tudja-e, hány zsidó élt a háborúig Almádiban, s mi lett a sorsuk? Egyenként
veszi sorra õket; azokat, akikre emlékszik, tehát a névsor bizonyára nem tel-
jes. A Majbó Gábor által mondottakhoz Schildmayer Ferenc, Kovács István
és Tolner István fûzött megjegyzéseket.

„Gyógyszerész volt Wollner Lipót, és a családja. Két gyermekük volt, Gyu-
ri és Ági. Mind a négyen öngyilkosak lettek. A Régi patika volt az övé, a Ba-
ross utcában, most a Temetkezési iroda van ott. Hennék háza ez, Henn Antal
szabómester háza, õk építették. (A Hõsi emlékmû II. világháborús emléktáb-
láján látható névsorban ott van Wollner Lipót, Wolner Lipótné, és két gyer-
mekük, ’W. Ági, Gyuri’. Schildmayer: a családfõ munkaszolgálatosként vesz-
tette életét, felesége és két gyermeke lett öngyilkos.)

Weszler Soma, hentes Vörösberényben (Schildmayer: és Almádiban), csa-
ládostul elvitték, elpusztultak. Egy lányuk volt. A segédjük vette el, Weisz Jós-
ka; õ kikerült Lengyelországba, elvitték lengyel munkatáborba, de életben ma-
radt, Kaposvár környékén él.  Amikor avattuk az áldozatok emléktábláját (a
Hõsök szobránál), a tévében látta: ’Weszler Rózsika’… A mostani feleségé-
vel másnap autóval jöttek, megnézték az emlékmûvet, és ragaszkodtak hozzá,
hogy hozzájáruljanak az emléktábla költségeihez.  (A II. világháború almádi
áldozatainak emléktábláján így szerepelnek: Weszler Soma, Weszler Sománé,
W. Sándor, Rózsa.)

Szemere Mihály, nyugdíjas tisztviselõ, az Arany János utcában lakott. A
Balatoni Kurír almádi szerkesztõje, õ adta a híreket a lapnak Almádiból. Ne-
kem diktálta a cikkeit, én gépeltem.  

Szomjas Márton; megúszott minden rendet. Minden volt, nyilas, 1945 után
kommunista rendõrszázados, ’56-ban forradalmár, eldobta a puskát, utána azt
mondta, ötvenhatban ki akarták végezni! Festõ-mázoló, Vörösberényben te-
mették el. Mûkedvelõ dobos, futballista, hegedült is.  Grósz Marci, Márton,
magyarosított. ’Szomjas vagyok’, ezt írta a dobra a Miki egér mellé. A Szé-
kely kocsmában is játszott, az Erzsébet királyné (Bajcsy-Zsilinszky) úton. A
háború végén, a zsidóüldözés idején Vörösberényben padláson elbújt. (Ko-
vács: Papp Sándor, aki anyai nagynéném férje volt, Újhegyen a borospincéjé-
ben bújtatta.) Dadogott. ’Hitler nem végzett alapos munkát’, gúnyolódott,
mert a felesége is megmaradt. Izraelba ment. Azt mondta, olyan, mint Jézus:
’Õ is zsidó volt, mint én, õt is a Jordán vizében keresztelték, engemet is a
vörösberényi templomnál a Jordán birtokról (a Jordán-kútról) hozott vízbõl
kereszteltek meg!’. (Schildmayer: Szomjas Márton nyilassága nem valószí-
nû.) 

Schebella néni… A Kurcz Rudolf utca sarkán lakott abban a házban, amely
most Winkleréké. (A Hõsi emlékmû II. világháborús emléktábláján Schebella
Ferencné szerepel. Schildmayer: öngyilkos lett a Pinkóci temetõben a férje és
leánya sírkövénél, ott is temették el.)

Natán fakereskedõ, a Veszprémi úton volt a cége. Építõipari, például be-
ton kútgyûrût készített és árult. Spreafico-nak hívták a céget; a felesége olasz
volt. Nem tudom, mit lett velük. (Schildmayer: Nátán Manó, volt neki egy test-
vére is. Hogy e vezetéknevet miként kell helyen írni, nem tudja.)

Földesék! A Baross utcán, a Régi patikával szemben laktak. Kivándorol-
tak Casablancába, Afrikába, írtak nekünk. ’39-40-ben kivándoroltak, mert
megérezték. (A Hõsi szobor emléktábláján id. Földes Kálmán nevével talál-
kozunk, talán a nagyapa, aki nem akart sehová se menni…?... Hogy mégis el-
vigyék?)

Neuhauser Lenke, hentesüzlete volt a mozi mellett a Baross utcán. Többet
nem tudok róla.

Soros György édesanyját Brandeisz Elza néni, almádi tanárnõ bújtatta (a
Tisztviselõtelepen); rövid idõre itt húzódott meg 1944-ben a fia is.

…Még egy eszembe jutott! A Kossuth utcában a Gondûzõ nyaraló az övé
volt, a ház késõbb nyilas pártiroda lett. Enten Ferenc, gazdag pesti polgár. Té-
len-nyáron lejárt, a Hattyúban reggelig kártyázott. Kártyapartnere nem egy-
szer az Ententõl elnyert pénzbõl fizette ki az alkalmazottait. Õ megúszta. Sár-
ga csillaggal is lejárt Almádiba! Nálunk – Majbónál a Baross utcában - törzs-
vendég volt. Negyvennyolc novemberében megjöttem a szovjet hadifogság-
ból, meglepetésemre ott volt a söntésben. - Na, milyen volt? – kérdezte. Nem
szóltam semmit; eligazítottak, hogy hallgassak mindarról, amit a Szovjetuni-
óba átéltem. Odaszólt a társának: – Nézze, ez a szamár azt hiszi, hogy nem-
csak zsidó vagyok, kommunista is! - Nem mertem õszinte lenni.
(Schildmayer: pesti bankár volt.)

(Schidmayer Ferenc a névsort kiegészíti Schönberger Zsigmonddal. Mint
mondja, jó kedélyû, mulatós ember volt, kedvenc helye – ahova az õ édesap-
ja is be-benézett - a Székely kocsma, ahol, ha egy kicsit többet ivott a kelleté-
nél, heccbõl rázendített erre a rigmusra: ’Erger, Berger, Sönberger, / Minden
zsidó gazember!’.  Hogy szóba kerül, Majbó Gábor is emlékszik:) Igen, a
Schönberger-házaspár!  Schönberger rendszeresen vendégünk volt a söntés-
ben. A harmincas évek végén lehetett, kocsival állt elénk a végrehajtó, hogy
az adótartozás miatt elvigye a vendéglõ bútorait. A söntésben ült Schönberger;
a zsebébe nyúlt, kivett száz pengõt, hogy kölcsön adja apámnak. Nagy pénz
volt száz pengõ! Apám odaadta nekik, a kocsi elállt elõlünk, nem vitték el a
kocsmai asztalokat, székeket. Hogy mi lett Schönbergerékkel, nem tudom.”

(Az izraelita vallású, illetve származású kelet-balatoniakat június elejétõl
hurcolták Veszprémbe a Komakúti volt laktanyába összevont zsidótáborba,
valamint a Horthy Miklós úti gettóba, s a megyeszékhelyrõl a hónap végén
szállították õket Auschwitzba – olvashatjuk  Matyikó Sebestyén József Zsi-
dók Siófokon címû könyvében. A fokiakkal együtt „utaztathatták” a nemzeti
szocialisták az almádiakat is.)

Majbó Gábor további érdeklõdésünkre, hogy emlékszik-e a Községház
elõtt 1944 végén megölt zsidó munkaszolgálatosra, azt mondja: a meggyilkolt
embert nem látta, de gyanítja, hogy a Pinkóci temetõben, illetve annak aljá-
ban hol van eltemetve! Az Almádiban kivégzett munkaszolgálatost Kovács
István emlegeti, Schildmayer Ferenc látta holtan a mai pékség alatt, Majbó
Gábor pedig meg tudja mutatni, hogy tudomása szerint hol lehet eltemetve a
szóbeszéd szerint helyi nyilas pártszolgálatosok által agyonvert muszos a
Pinkóci sírkertnél. Kovács István tudomása szerint Siófokról Szabadiba, a
röptér-építésre hajóval áthozott munkaszolgálatos csapathoz tartozó, izraelita
vallású magyar ember lehetett az Almádiban elpusztított férfi. 

Tolner István másképp tudja. Nõvére a községházán dolgozott, érte ment,
amikor látta a nyakába akasztott táblával az agyonlõtt polgári ruhás, alacsony,
zömök testalkatú férfit, aki tudomása szerint nem munkaszolgálatos volt. A
kivégzett, állítólag székesfehérvári férfi nyakába tett táblán Tolner emlékeze-
te szerint ez állt: Így jár, aki a magyar nõket az oroszoknak föladja! Nõvére
szerint a fölirat: Így jár, aki hazaáruló! Pinkócon a Hõsi temetõben az egykor
volt halottas ház háta mögé temették, most a városból kitelepített szovjet em-
lékmû mögötti hely ez. Mindez 1945-ben, február végén, vagy március elején
történt a Fehérvár és a Balaton közti front hullámzásakor. A háború után kop-
jafával jelölték meg a sírt.  

A Baross úti Hõsi emlékmûnél olvasható névsorból arra következtethe-
tünk: Almádi zsidó lakói közül két – teljes? - család, s rajtuk kívül még két
ember pusztult el. Az idõsek emlékeiben, mint e névsorolvasás mutatja, ennél
több zsidó (vallású vagy származású) polgártársunk él. Kik itt éltek, ám több-
nyire nem itt haltak – gyakran nem természetes halállal. A XX. században a
különbözõ színû lobogók alatti gyilkolás a lehetõ legtermészetesebb volt; re-
méljük, hogy a XXI. nem ilyen lesz.  

(sarusi)

Almádi zsidósors
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A kõbányászat történetébõl…
III. rész

Mint a legutóbbi számban jeleztük, az 1858. évi kataszteri felmérés

jegyzõkönyvét és térképét vizsgáljuk meg a kõbányászat vonatkozásában.

A nagyon sokszor hivatkozott felmérés rendkívül alapos és részletes

dokumentum, minden területet mûvelési ágak szerint megkülönböztetett

és értelemszerûen külön helyrajzi számmal jelölt. Kõbánya megnevezés-

sel mindössze egy területet jelölt, amelyik egy birtok része volt. A szom-

szédos birtokon pedig „terméketlen terület”-ként határozott meg

területhasználatot. Vélhetõen ez utóbbi is kõbánya lehetett és a felmérés

idején nem folyt rajta bányászat. A késõbbiekben meglátjuk, hogy ez a

feltételezés nem egészen alaptalan.

A bányászattal összefüggésben említetett terület Somodari József és

neje, Serény Mária vörösberényi lakosok tulajdona volt, amely az alábbi

részekbõl állt:

3653 hrsz. rét pincével 133 négyszögöl,

3654 hrsz. szántó 191 négyszögöl,

3655 hrsz. szõlõ gyümölcsfákkal 1584 négyszögöl,

3656 hrsz. kõbánya 183 négyszögöl,
3657 hrsz. alacsony lombos erdõ 554 négyszögöl.

Az egész birtok 1 katasztrális hold 945 n.öl

nagyságú volt,  aminek kis része (670 m2) állt

bányamûvelés alatt.

1858 évet követõen több tulajdonosa is volt a terület-

nek, akiket csak röviden érdemes felsorolni, mint vál-

tozást:

- 1894. szeptember 7. özv. Gárdos Károlyné sz. Tanczmayer

Cecilia vétel 1100 o. é frt,

- 1919. március 20. Gárdos Aladár örökli a birtokot,

- 1919. május 1. Dedinszky Gizella és Dedinszky

Izabella számára elõvásárlási jogot jegyzetek be a MÁV

kisajátítása következtében 1 k.hold 479 n.ölre csökkent bir-

tokra.

További telekkönyvi bejegyzés, amelyik biztosan erre a bir-

tokra vonatkozik, nem található.

A szomszédos birtok tulajdonosa özv. Vaczula Jánoné sz.

Engel Rozália, az ingatlan a következõ részekbõl tevõdött

össze:

- 3658 hrsz 103 számú lakóépület 17 négyszögöl,

- 3659 hrsz rét gyümölcsfákkal 60 négyszögöl,

- 3660 hrsz rét 58 négyszögöl,

- 3661 hrsz terméketlen 52 négyszögöl,
- 3662 hrsz szõlõ gyümölcsfákkal 944 négyszögöl,

- 3663 hrsz alacsony lombos erdõ 390 négyszögöl.

A birtok nagysága 1561 n.öl volt, amibõl a terméketlen rész 52 n.öl

(187 m2) lehetett bánya.

1858. évet követõen több tulajdonosváltozás került telekkönyvezésre,

amelyek röviden a következõk:

- 1878. február 11. Angyal Mária veszprémi lakos vétel,

- 1878. július 8. Szekuli György és neje, Tóth Mária, vétel, 217 o. é. Frt,

- 1891. november 21. Toscani Kázmér és neje, Nagy Zsófia, vétel 160 o.é. frt, 

- 1904. augusztus 5. öröklés apai ½ részre Toscani Lajos, T. Gyula, T.

Margit, T. Anna, T. Karolin és T. Kázmér,

- 1904 és1921 között többszöri örökösödés, ajándékozás és családon

belüli tulajdonos változás után,

- 1921. szeptember 13. özv. Toscani Gyuláné sz. Veizer Julianna az

örökös,

- 1941 Toscani Lajosné a területet, helyesebben bányát. eladta. Vevõk.

Fülöp József és neje Gyõri Erzsébet ½ rész és Gyõri Antal ½ rész.

A telekkönyvek 1920-1932 között hiányosak, így birtokok adás-vétele

csak részben követhetõ.

Balatonalmádi község kataszteri birtokíveinek 1923. évi

összesítésében az alábbi kapcsolódó adatokat találjuk:

- Gárdos Aladár 572 n.öl kert megnevezésû területet birtokol,

- Gyõri Miklós 516 n.öl kert és legelõ megnevezésû területtel ren-

delkezik,

- Gyõri Miklósné sz. Krámli Mária 542+349 n.öl terület tulajdonosa,

ebbõl 542 n.öl szántó, 349 n.öl földadó alá nem esõ terület (bánya?),

- Toszkáni Kázmér 713 n.öl kert, 123 n.öl legelõ, 287 n.öl erdõ meg-

nevezésû területeket birtokol.

Kõbányászattal összefüggésben meg kell említeni, két almádi „kõfej-

tõ” és ”kõfaragó” foglalkozású birtokost. A szentkirályszabadjai telek-

jegyzõkönyvben nagyrészt megjelölték az illetõ lakóhelye mellett a

foglalkozását is. Így a következõket ismerhetjük meg.

- 3607 hrsz Pintér János kõfejtõ, veszprémi lakós és neje, Horváth

Julianna birtoka 1411 n.öl, megnevezése, szõlõ pincével, Almádiban.

- 3211, 3212, 3213, 3214, 3215 és 3216 hrsz Lénárt Antal kõfaragó és

neje, Szûcs Erzsébet 1 k.hold 244 n.öl, megnevezése szõlõ pincével

Öreghegy dûlõben.

Az almádi kõbányászattal kapcsolatosan ismertetett adatok nem teljes

körûek, mint errõl említés történt. További levéltári kutatások során elõ-

kerülõ adatok ismertetésére visszatérünk.

Schildmayer Ferenc

1858. évi térkép részlete

1923. évi térkép részlete
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Ave atque vale! Catullus tömör beszéde természetesen latinul hangzott el egy-

kor – és még angolul, vagy magyarul sem hosszú: Légy üdvözölve és Isten ve-

led! Amennyiben a 21. század eleji hazai beszédek is ennyire tömörek lettek

volna, kevesebb álmunk dõlt volna dugába. A fenti tömörséget egy ballagási

beszédben is illene megközelíteni, de nem tehetem, mert éppen ennek a gim-

náziumnak az alapításakor született, és most ballagó diákok, szüleikkel, roko-

naikkal és szeretteikkel együtt többet érdemelnek. Többet érdemelnek, mert

olyan élményeket, emlékeket és útravalót vihetnek magukkal öt év után, ami-

re sokan mások is büszkék lennének.

Ezekkel a gondolatokkal köszöntöm iskolánk 63 ballagó diákját, a rájuk

joggal és okkal büszke szüleiket, rokonaikat és barátaikat. Köszöntöm velük

együtt osztályfõnökeiket és csoportvezetõ nevelõtanáraikat, valamint azt a 45

tanár kollégát, akik az elmúlt öt évben õket felkészítették. Mindannyian meg-

tiszteltetésnek tartjuk, hogy ballagási ünnepélyünket jelenlétével tiszteli meg

Keszey János, Balatonalmádi város polgármestere és Szedlák Attila, a Kelet-

Balatoni Kistérség elnöke. Köszönöm mindkettõjüknek, hogy nem csupán

szóban és gondolatban támogatják intézményünket, hanem pénzügyileg is.

Mindhárom tulajdonságukat tartsa meg a Jó Isten sokáig!

„Ugyan ki hitte volna, hogy Nagy Lajosok is születtek itt a Kárpát-

medencében“ – kiáltott fel Voltaire a nagy francia filozófus, amikor az Anjou

királyok múltját kutatta. Ugyan ki hitte volna, hogy a Nagy Lajos királynak a

kedvenc vadászó erdeje itt volt Vörösberényben, amint arról az 1348-ban kelt

oklevele is tanúskodik. Ugyan ki hitte volna a gimnázium alapításakor, azaz

majdnem 700 év múltán, hogy az itteni diákok közül kerül ki az egyik legsi-

keresebb hazai TV producer, az amerikai nagykövetség sajtóosztályának ve-

zetõje, a londoni szónokbajnokság elsõ  helyezettje, vagy a Harvard egyetem

Ausztráliában kutató meteorológusa, a magyar média  vezetõ tõzsdei tudósí-

tói, bankok adás-vételének globális guruja, a cambridge-i egyetem hallgatója,

Xavier Solana titkárnõje, az okinawai konzul és még sorolhatnám a két vagy

több diplomával rendelkezõ szakembereket, akik innen kerültek ki a nagyvi-

lágba. Kikerültek - de hazajárnak, visszatérnek. 

Igaz, hogy csodálatos géneket örököltek szüleiktõl, igaz az is, hogy tehet-

ségük kitartó szorgalommal párosult, és az is igaz, hogy tanulni jöttek ide,

nem pedig szórakozni. Nem véletlenül idéztem nekik 1993-ban Merlin taná-

csát, amelyet a jövendõ kelta nagykirálynak, Arthurnak mondott egy hason-

ló kerek asztal mellett, amelynél ma is állhatok: az idei alkalomhoz idomít-

va és tömörítve, valahogy úgy hangzott, hogy tanulhatsz idõtlen-idõkig kü-

lönbözõ tudományokat, mûvészeteket és furfangokat, de egyszer eljön majd

az az idõ, amikor meg kell tanulnod vetni, földet mûvelni és aratni. Akkorra

ugyanis talán már lesz mit aratnod! A legelsõ ballagó osztályok elhitték és

vitték valamire, kérem, hogy a most ballagók is higgyék el, sõt vigyék is va-

lamire. 

Az elõttünk álló 13. évfolyam tanulóit név szerint illene és kellene köszön-

teni, de nem aprólékos és tételes leltárt készítünk ilyen alkalmakkor sem, ha-

nem értéktérképet villantunk fel, kiemelve olyan egyéniségeket, akik az el-

múlt öt év alatt letették a névjegyüket itt az iskolában, Balatonalmádi városá-

ban, a kelet-balatoni kistérségben, Veszprém megyében, a közép-dunántúli ré-

gióban, Magyarországon és az Európai Unióban is: a 13. A osztályban Donát
Ági, aki nem csupán osztálya legsegítõkészebb tanulója volt, hanem iskolánk

empátiával telt példaképe is. Az osztály lelkiismerete Németh Viola volt;

Ballagási 

Balról, elsõ sortól: Horváth Bianka, Gyurkó Anna, Mátay Dorina,

Lovas Dalma, Baráth Fanni, Egyed Vivien, Czotter Zsuzsanna,

Rabcsánszki Vivien, Tóth Szilvia

Második sor: Varga Eszter, Segesdi Lilla, Matusz Viola, Fekete Fru-

zsina, Csongrádi Fanni, Csörnök Fanni, Herwig Hanka, Németh

Cintia, Ari Zsanett, Plell Kinga, Verrasztó Alexandra 

Elsõ sor: Ujlaki Boglárka, Gyömörey Alexandra, Barna Barbara,

Horváth Eszter, Varjas Judit, Freund Anna

Második sor: Bors Imre, Brávácz Kitti, Monse Zsuzsanna of.,

Rimóci Éva, Németh Dániel

Harmadik sor: Pajer Balázs, Horváth Maximilián, Botka Valentin, Werner Ferenc

Negyedik sor: Kórusz József, Szakál Miklós, Szabó Tamás

A Györgyi Dénes Által
végzõs 8. a és 8. b 

A vörösberényi 8. a.
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Károly Veronika és Kovács Györgyi tanulmányi, szervezõ és koordináló

munkája, Szücs Péter történelmi kutatásai és dolgozata külön dicséretet ér-

demel. Mellettük Meggyesi Zalán, aki iskolánk történetének elsõ olyan tanu-

lója, aki az emelt szintû angol nyelvi országos középiskolai tanulmányi ver-

senyen elsõ helyezést ért el, Kovács Helga és  Glöckl Anna ugyanebben a

döntõben értek el elõkelõ helyezést, Anna ráadásul a spanyol OKTV-ben is

ötödik  lett!

A 13. b osztályban Pados Marietta tánctudása nemcsak egy õsöreg igaz-

gatót, hanem még a jóval fiatalabb tanári kart és a különbözõ zsûriket is le-

nyûgözte; Marton Péter és Tubákos Ádám profi sportszervezõ tehetsége és

sportszeretete nonstop focigálákban csúcsosodott ki, és stílusosan csak annyit

mondhatok, hogy Péterrel együtt úsztunk a dicsõségben. Nyitrai Levente az

angol nyelvi szónokbajnokságon is fantasztikus volt, majd ifjú uniós küldött-

ként Brüsszelben képviselte Magyarországot. Bodó Balázs tanulmányi mun-

kája, kollégiumi tevékenysége és emberi tartása, Miskó Tünde szorgalma,

finnországi tanulmányai és kapcsolatai külön kiemelendõk. 

Ha viszont hazatérünk Balatonalmádiba, akkor vitathatatlan, hogy Hosszú
Eszter tette a legtöbbet iskolánk jó hírnevének öregbítéséért, hiszen minden

lehetõ és lehetetlen idõpontban készen állt egy-egy gyönyörû szavalattal

vagy prózával, legyen az történelmi évforduló, városi ünnepség, klubdélután

vagy országos értekezlet, ami okán még Budapestre is meghívást kapott.

Cseke Laura nevét mindezek után már csak azért sem hagyhatom említetle-

nül, mert szememben õ érvényesítette a helyi és az euró-atlanti értékek ma-

radéktalan egyesítését, aki az Atlanti Klub diákelnökeként szót tudott ér-

teni az amerikai nagy-követ asszonnyal, magyar és NATO diplomatákkal,

valamint sajtótudósítókkal is. Számomra azt példázza Laura önfejlesztõ te-

vékenysége, hogy bár ez az évfolyam már eljutott Prágába, meg Londonba,

sõt sokan messzebb is, de még nagyobb távra, még komolyabb tettekre ké-

pesek!

Rendhagyó módon a név szerint nem említett, de „csak“ lelkiismeretesen

dolgozó és szorgalmas, becsületes tanulóknak most is csak azt ismételhetem,

amit a szerenád után mondtam: „I love you“. Igenis szeretlek benneteket, sze-

retünk benneteket kollégáimmal és minden munkatársammal együtt - szülei-

tekrõl és barátaitokról nem is beszélve. Szeretünk benneteket, tisztelünk tite-

ket az õsi római regula szerint: azaz „követelünk, mert tisztelünk“, majd pe-

dig emlékezünk. Egy hangra, egy mosolyra, egy „aha“ felkiáltásra, délutánok-

ra, estekre és kirándulásokra. Emlékezünk és emlékeztetünk. Benneteket az

elõdeitekre, utódaitokat pedig rátok. Egy deklaráltan tehetséggondozó alma

mater nem is tehet mást! Nem tehet mást, mert ezt teszi alapítása óta immár

húsz éve. 

(…) Mindazért a munkáért, hogy az érettségi küszöbéig eljuthattak ezek a

ballagó diákok, most a szüleik, a polgármester és a kistérségi elnök jelenlét-

ében hadd mondjak hálás köszönetet osztályfõnökeiknek, Vándor Orsolyának

és Kersch Máriának, illetve Csizmazia Csabának, valamint csoportvezetõ ne-

velõtanáraiknak, Tenk Ferencnének, Kis Beának és Székely Miklósnak. Nem

akármilyen munkát végeztek! Szívbõl köszönöm!

Utoljára, de nem utolsó sorban, hadd jegyezzem meg kicsit önzõ módon most,

az utolsó ballagási beszédem után, hogy a tanév végén nyugdíjba vonulok. Ezért

kérem, hogy engedjék meg: ezekkel a diákokkal hadd ballagjak el én is ...

Czuczor Sándor

beszéd

Elsõ sor: Varga Blanka, Borsi Mercédesz, Németh Klaudia, Pap Alexandra

Második sor: Szögediné Hoblyák Katalin of.

Harmadik sor: Nagy Gergõ, Szegedi Benjamin, Kovács Attila

Negyedik sor: Di Croce Daniele, Komáromi Balázs, Dudás Tamás,

Polgár Ottó, Bihari Attila

Harmadik sor: Kálóczi Gabriella, Csonka Bence, Lendvai Leven-

te, Boldog Balázs, Meiczinger Marcell, Pál Norbert 

Negyedik sor: Nemes József, Baksa Dániel, Gergely Patrik, Boros

Dávid, Kiss Lajos, Gertner Vilmos, Szép Mátyás 

Osztályfõnökök (fönt): Nyerges Eszter és Ács Attila  

ános Iskola 2008-ban
osztályos tanulói

A vörösberényi 8. b.
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Sokan nem tudják, hogy Almádiban, pontosabban Káptalanfüreden van egy külön-

leges „út”, amely nemhogy az út, de még az utca nevet sem érdemli meg, legfeljebb

ösvénynek volna nevezhetõ. Ennek a különleges képzõdménynek az a jellegzetes-

sége, hogy minden oldaláról kerítéssel van határolva, így tökéletesen zárt terület,

amely csak bozótkés birtokában és azt használva volna járható.

Az „út” kialakulása a káptalanfüredi elõidõkbe, tehát a ’60-as évekre nyúlik vissza,

amikor a korábban Alsóörshöz tartozó, túlnyomórészt kipusztult szõlõkbõl álló terüle-

tet a hatalmi akarat Almádihoz csatolta. Az átcsatolással a két szomszéd település ha-

tárvonala a Köcsi-tótól a 71.sz. útig húzódó kocsiút lett. Ezen az úton kordézták le an-

nak idején a Köcsi- tó környékén lévõ kõbányákból a kibányászott vörös követ a vas-

utat átszelve a Balaton partján kialakított és akkor még üzemelõ uszálykikötõbe.

Abban az idõben Káptalanfüreden, a ’60-as években a régebbi, a Magyar Hollan-

di Bank által parcellázott rész már kialakított utcahálózattal rendelkezett. Rendezet-

len volt viszont az Alsóörstõl Almádihoz csatolt terület. Többen a jövõ jobbrafordu-

lásában bízó emberek elkezdtük az átcsatolt területen a telekvásárlást. A vásárlások

felszaporodását segítette az a tény, hogy a Balaton felé lejtõs domboldal remek kilá-

tást nyújtott, másrészt a többnyire alsóörsi illetõségû tulajdonosok igyekeztek földje-

iktõl még olcsó áron is szabadulni, mert a földeket megmunkálni nem tudták, de a ha-

tóság a megmunkálás hiányát pénzbüntetések kiszabásával torolta meg.

Az új megtelepedõk elkezdtek érdeklõdni a hatóságoknál az építési lehetõségek

iránt. Ennek következtében a hatóság kiagyalta, hogy a közlekedés megjavítása ér-

dekében a zsákutcaként mûködõ Kõbánya és Akácfa utcákat egy új utca kialakítá-

sával össze kell kötni a Köcsi-tótól a 71-es útig vezetõ határúttal. Abban az idõben

(az 1965-1970 közötti idõben vagyunk) az almádi tanácsnak önálló építési ügyin-

tézõje nem volt. Az építéshatósági ügyeket Veszprémbõl kiküldött szakember in-

tézte. Õ úgy vélte, hogy az Akácfa illetve Kõbánya utcától kiinduló új utca széles-

sége 12 méter legyen, a gerincvonala pedig az akkori északi telekhatár.

A területen építkezni szándékozók a 12 méteres utcaszélességet túlzottnak talál-

ták, annál is inkább, mert az a megvásárolt telek nagyságát is csökkentette volna. A

hatóság is belátta az utcaszélesség túlzott méretét, és végül azt 8 méterben állapította

meg. A lebonyolítást a hatósági ügyintézõ úgy képzelte el, hogy õ nem fogja a fél ut-

carészre esõ telekrészek kisajátítását elvégezni, hanem mivel az érintett telkek osztat-

lan közös tulajdonban vannak, a telkek megosztását a tulajdonosok végezzék el, és

annak keretében jelöljék meg a megosztási rajzokon, hogy a fél utcaszélességû 4 mé-

teres sávot állami illetve tanácsi tulajdonba adják át. Ilyen megoldással került az ut-

cakialakítás a földhivatalhoz, amely a közös akarattal kialakított tervet elfogadta. 

Ezek után az építési hatóság úgy nyilatkozott, hogyha minden egyéb elõírás tel-

jesül, nem fogja akadályozni az építési kérelmek kedvezõ elbírálását. Így azután a

’70-es évek elején már elkezdõdtek egyes szórványos építkezések. Az újonnan ki-

alakított utcában a Dunántúli Regionális Vízmû elkezdte a korábban lerakott si-

lány és állandóan eltörõ eternit vezeték felszedését és egy új 150 mm-es pvc veze-

ték lefektetését. A vezetéket úgy alakították ki, hogy az biztosította az Alsóörs-

Lovas térségbõl származó víz eljuttatását az Almádiban létesült öreghegyi elosz-

tó-tárolómedencébe is.

Ez a nevezetes vízvezeték megéri, hogy külön is megemlékezzünk róla. Nem

tudni,  hogy a vízmû a csõvezeték kiépítését saját vállalkozásban, vagy alvállalko-

zóval végeztette el. Ez a vezeték potenciális veszélyt jelent máig is az alacsonyabb

területeken épített házakra. Ugyanis a sziklás talajban a fektetési mélységet elérve

hiába várták az ágyazóhomok megérkezését a fektetést végzõ emberek, ezért ne-

kiláttak az árokba visszahányt földre és sziklatörmelékre lefektetni az új csöveket.

A szakszerûtlen munkát, az esetleges késõbbi következmények érdekében fény-

képfelvételeken örökítettem meg.

Jellemzõ közjáték az építés közben: a vezeték építésének idején az újonnan ki-

alakított „utcában” kb. 30-40 méteres távolságra jutott el a kivitelezõ, amikor bees-

teledvén a munkát abbahagyták és a 150 mm-es vezetéket ledugózták. A ledugózás

azt a célt szolgálta volna, hogy a vezeték már kiépített vonala mellett megépült ház

éjszakára ne maradjon víz nélkül. Abban az idõben már az én házam is használha-

tó állapotban volt és ott aludtam. Kora éjszaka morajló zajra ébredtem. Zseblám-

pával felfegyverkezve a morajló hang irányába siettem. A morajlás oka az volt,

hogy a 6 atm. víznyomás a csõbõl a dugaszolást kilökte, és a víz zúgó hegyi pa-

takként ömlött a még be nem temetett vezetéki árokban. 

Arra a nomád körülmények miatt nem volt módom, hogy a vízmûveket értesít-

sem, ezért pizsamában-papucsban leballagtam az alsóörsi határút sarkán lévõ, álta-

lam ismert tolózár aknához és felhatalmazás nélkül elzártam a vezetéket. Az akció

nem volt éppen veszélytelen abból a szempontból, hogy az elzárt tolózár miatt meg-

növekedett hálózati víznyomás a már meglévõ házakban esetleg károkat okozhatott

volna. Arra gondoltam, hogy a tolózár napközben is zárva volt a csõépítés során, te-

hát nem látszott valószínûnek, hogy az éjszaka további részében kárt fog okozni. 

A vezetéképítés néhány nappal késõbb nekem okozott súlyos kárt. Ugyanis az új

munkaárok mellett volt egy másik eternit csõvezeték, amely ugyan lényegesen kisebb

átmérõjû volt, mint az új, de a munkálatok során megsérült, és az új vezeték és a ház

bekötése céljából kiásott árok a vizet a még teljesen el nem készült házam mellé vezet-

te. Mivel a ház alsó szintje alacsonyabban volt, mint a csõvezeték, a csõbõl kifolyó vi-

zet az árok a ház mellé vezette és a szigetelésen keresztül a ház alá folyt. Amikor a hét

végén megérkeztünk, a víz a ház alatt magának utat törve az udvari oldalon a feljáró

lépcsõ alól patakzott ki. Az eredmény a falak felázása, a már lefektetett padlóburkolat

felszedése, a földszint teljes kiszárítása, a javítási, újraburkolási munkák elvégzése.

A kitérés után vissza kell kanyarodnunk az írás elején ismertetett különleges ut-

cához. A halva született utca sohasem lesz már feléleszthetõ. Ugyanis a sors vagy az

építési hatóság kiismerhetetlen ténykedése miatt az utca másik 4 méteres részének

kisajátítását illetve megszerzését a hatóság már nem szorgalmazta. A célt, a vízmû-

vek igényét teljesítették – legalább is részben –, és most már az állandó veszélyt je-

lentõ vízvezeték simán mûködik az árokban, annak ellenére, hogy a lefektetéshez

szükséges ágyazó homok ugyan megérkezett, de a vezeték betemetése után. A kivi-

telezõ mit tehetett mást, ha már a csõvezeték alá nem lapátolhatta a homokot, hát a

betemetett csõvezeték fölött terítette el. Mondanom sem kell, ennek a homoknak ma

már nyoma sem látható, mert az idõk folyamán az esõzések mind lemosták.

A 8 méter szélességûre tervezett utcából már azért sem lehetne valódi utcát bar-

kácsolni, mert a szikladarabokon nyugvó, és sziklával fedett csõvezeték az elsõ au-

tó alatt darabokra törne, ezért az „utcában” a teljes csõvezetéket újjá kellene épí-

teni. Másik akadálya a barkácsolásnak az lenne, hogy a 8 méteresre tervezett utca,

hogyan-hogyan nem, egy építész helyszínrajzán, melyet az általa tervezett épület

elhelyezésének céljából készített, egy szakaszon mindössze 2 méter szélességûnek

rajzoltatott, és ma is zsákutca maradt. 

Erre az esetre is vonatkozik a régi római mondás: Delicta maiorum immeritus

lues Romanae. Tehát magyarul: Az õsök bûneiért ártatlanul fogsz lakolni, óh ró-

mai. Vigasztalás ez a jelenlegi önkormányzatnak, amely ezt a zavaros és megold-

hatatlan helyzetet örökölte az elõzõ tanácsi rendszertõl. A fura helyzetnek csak az

építési tervezõ örülhetett, aki a tisztázatlan helyzetet az egyik érintett telken az épü-

let elhelyezése során egyénien értelmezte. Somos István 

Régi-régi történetek 

A Seholsincs utca története

A múlt tiszteletén keresztül
lehet csak a jövõt formálni –
hangzott el már jó néhány-
szor e banálisnak tûnõ mon-
dat. Tegyük fel önmagunk-
nak a kérdést: megbecsül-

jük-e, értékeljük-e múltunkat. Balatonalmádiban
mindenkor akadtak olyan példák, ahol igent lehet-
ne mondani. Voltak és vannak szép kezdeménye-
zések, mégis úgy érzem, sokakról talán megfeled-
keztünk. Azokról a ritka emberi és szellemi nagy-
ságainkról, akik valaha közöttünk éltek, itt volt la-
kásuk, házuk, nyaralójuk – tetteikkel, tudomá-
nyukkal, alkotásaikkal gyarapították e hazát, e tá-
jat, e kis települést. Vitték hírét Almádinak,
Berénynek, Káptalannak, Budatavának az ország-
ban, a világban. Ezek a „vidéki géniuszok” szoro-
san kötõdtek településünkhöz, s így megérdemel-
nek némi figyelmet és megbecsülést az utókortól. 

Amikor emlékezünk rájuk egy röpke idõre, fel-
idézzük munkásságukat, életpályájukat, majd egy
szerény emléktáblát helyezünk el egykori lakóhelyük

falán. Ez évben dr. Vajkai Aurélra, a tudós kutatóra
emlékezünk, születésének 105. évfordulóján.
Június 21-én, szombaton és 22-én, vasárnap a Pan-
nónia Kulturális Központban kerül sor a megemlé-
kezésre.  Szombat délután 4 órakor nyílik az a kiál-
lítás, amely Vajkai Aurél munkásságának egy-egy
szeletét mutatja be. Ezt követi egy kötetlen beszél-
getés, amelyet Czuczor Sándor vezet. Este 6 órakor
Gráfik Imre, a Magyar Néprajzi Múzeum nyugal-
mazott fõtanácsosa tart elõadást Vajkai és a Balaton-
felvidék címmel. Fél hétkor Lackovits Emõke nép-
rajzkutató beszél Vajkai választott hazájáról, a Ba-
konyról és a Balatonról. Vasárnap délelõtt 10 órakor
Schildmayer Ferenc építész emlékezik meg Vajkai
és Almádi kapcsolatáról. Fél tizenegykor Rapcsányi
László, a Magyar Rádió örökös tagja eleveníti fel
Orel bácsival, vagyis Vajkai Auréllal való hajdani
barátságát. Délelõtt 11 órakor zárszó, majd Vajkai
Aurél házánál városunk polgármestere, Keszey Já-
nos leplezi le az emléktáblát.

Minden érdeklõdõt szeretettel vár a szervezõk
nevében: Veszeli Lajos

Vajkai-nap

El – nem – felejtett értékeink
Teleky verseny hetedszer

A Magyar Természettudományi Társulat hetedik alka-
lommal rendezte meg az országos Teleky Pál országos
földrajz-földtan döntõt a balatonalmádi Magyar-Angol
Tannyelvû Gimnázium és Kollégium közremûködésé-
vel. A megnyitó ünnepségen a döntõbe került 22 hete-
dikes és 22 nyolcadikas tanulót a házigazda, Czuczor
Sándor igazgató, a város nevében Bálint Sándor bizott-
sági elnök és dr. Tardy János, a MTT alelnöke köszön-
tötte. A nyolcadikosok közül az elsõ három helyet
Czigány Máté Péter pécsi, Németh István debreceni és
Nagy Bálint sátoraljaújhelyi tanulók nyerték, a hetedi-
kesek mezõnyében pedig Kliment Kristóf  budapesti,
Gaszler Péter pécsi és Bogár Péter szekszárdi tanuló
végzett az élen. Dr. Kordos László, a Magyar Állami
Földtani Intézet fõigazgatója értékelte a versenyt, majd
díjakat adott át minden döntõbe került diáknak. Bala-
tonalmádi város különdíjait Keszey János polgármester
adta át a kisvárdai és sátoraljaújhelyi tanulóknak, a gim-
názium különdíjait pedig soproni és mindszenti tanulók
nyerték. Czuczor Sándor köszönetet mondott a verseny
fõszervezõjének, dr. Bezerédy Edit ügyvezetõ igazga-
tóasszonynak, minden zsûritagnak, a támogatóknak és
a versenyt évek óta önzetlenül segítõ két balatonalmá-
di mûvésznek, Fábián Lászlónak és Veszeli Lajosnak.
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Imponáló tanulmányi, mûvészeti és sporteredményeket mondhat magáénak
a Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvû Gimnázium és Kollégium a
2007/2008. tanévben is. Az alábbiakban csak a kiemelkedõ teljesítmények kö-
zül válogattunk.

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny, angol nyelv: 1. hely Meggyesi
Zalán, 12. hely Kovács Helga, 15. hely Glöckl Anna.

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny, spanyol nyelv: 5. hely Glöckl
Anna.

Amerikai Civilizáció Országos Tanulmányi Verseny: 2. hely Hamvas Patrícia. 
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny, mûvészettörténet: 9. hely Gorka-

Foch Máté.
Regionális Kéttannyelvû Verseny, Angol Nyelv (Pécs): 5. hely Keczer Kata.
Gordiusz Országos Matematika Verseny: megyei 1. hely Márczi Péter, Molnár

Márk, megyei 2. hely Bodó Balázs, megyei 4. hely Mátay Kata, megyei csapatver-
seny I. hely Hummel Judit, Molnár Márk, Pribék Márton.

Nyugat-magyarországi regionális verseny kéttannyelvû iskolák számára
(Gyõr): 2. hely Kapus Gábor, 5. hely Hári Szabolcs, 10. hely Kendli Anna.

Aranydeszka Fesztivál: Bognár Dávid, Kovács Lilla, Szekeres Ramóna,
Szöllõsi László, Takács Vivien. A korábbi regionális fesztiválon Szöllõsi László a
legjobb férfi színjátszó díjat kapta, Kovács Gáborján a legjobb író-rendezõ külön-
díját nyerte el és a diákok budapesti meghívást kaptak. A keszthelyi Újkori Közép-
iskolás Helikoni Ünnepségen a zsûri arany oklevéllel jutalmazta elõadásukat, mel-
lettük ezüst oklevelet kapott könnyûzene kategóriában Kertész Dóra és bronz ok-
levelet Fekete Veronika zalai népdalokért.

VI. korcsoport mezei futás bajnokság: leánycsapat megyei 1., országos 5. hely
(Cserép Emese, Haraszti Eszter, Palugyai Ágnes, Pernesz Zsófia, Suha Dorottya),
fiúcsapat megyei 2., országos 13. hely (Bognár Dávid, Józsa Bálint, Kónya Bálint,
Németh Péter, Tóth Károly).

2007. évi Duatlon
VB 4. helyezettje,
2007. év magyar ifjú-
sági duatlon bajnoka
Kónya Bálint, aki rá-
adásul május elején a
debreceni nemzetkö-
zi utcai futóbajnoksá-
gon is elsõ helyezést
ért el junior kategóri-
ában és második a
felnõtt kategóriában.

Országos Kollé-
giumi Verseny: az or-
szágos internetes
versenyen, amelyet
Ismerd meg a jogai-
dat és élj velük a
XXI. század Európá-
jában címmel hirdettek meg három kollégista tanuló, Kovács Bianka, Vágó Ildi-
kó és Hári Szabolcs ért el elsõ helyezést. A megye 14 középiskolai diákotthoná-
nak hat sportágban megrendezett májusi vetélkedõjén az almádiak a második he-
lyen végeztek. 

A tantestület által alapított Patrik-díjat idén Bodó Balázs 13. B osztályos tanu-
ló nyerte el, a Herendi Porcelánmanufaktúra elegáns emlékplakettjével és pénzju-
talommal együtt. Ezt „A legkülönbnek” járó Patrik-díjat évente titkos szavazással
választják ki a mindenkori ballagó osztályok tanulói közül.   

Czuczor Sándor igazgató

Gimnáziumi sikerek

Fölvételünkön Meggyesi Zalán és Glöckl Anna, az orszá-
gos középiskolai tanulmányi verseny legjobb eredményt
elérõ balatonalmádi diákjai.  

Az Új Almádi Újságot az almádiak írják, azaz nem hivatásos újságírók. Ezt többnyire mindenki
tudja, de hogy ez mivel jár, nem mindig világos.

Például hogy ha lapunk jó, elsõsorban szerzõinek köszönhetõ! Ha kevésbé, ugyancsak. A
szerkesztõ dolga az egyensúlyra törekvés, az, hogy lehetõleg minél több igény, érdek, szempont
megjelenjék a lapban. Be is kerül mindaz, amit a Város – azaz az almádiak közössége – fölkínál.
Mindaz, ami legalább némi türelemmel van a másik iránt.

Nem csak a szerkesztõ véleménye: attól érdekes lapunk, hogy Almádiban ilyen sokan ragadnak
tollat, ilyen sokan igyekeznek írásaikkal fölmutatni, mit tartanak fontosnak! Képviselve egy-egy
szûkebb közösséget, meg persze a maguk szemléletét, saját értékrendjüket.  

Van, aki a „havi vicc”-et veszi elõ elsõnek, s közlését tartja az adott szám fõ teljesítményének,
más fölöslegesnek tartja a Humorzsákot. Többen rendre kivágják a sütni-fõzni tudóknak újdonsá-
gokat kínáló rovat cikkecskéit, mások semmi pénzért el nem olvasnák e recepteket. Nem egy
olvasónk „követeli” a jellegzetes almádi sorsok, s a hozzánk valamelyest kötõdõ hírességek bemu-
tatását – mivel ilyesmit igen ritkán kínálnak Almádi tollforgatói a szerkesztõnek, nem egyszer a saját
maga országos lapokban egyszer már megjelent cikkét kénytelen betenni a lapba, hogy az eme igén-
nyel föllépõknek kedvezzen.

Több információ kellene – hangzott el a minapi lakossági fórumon. Annyi kerül a lapba, amennyit
a szerkesztõ asztalára tesz… a Város. A Városháza, a tucatnyi egyesület, az ugyanennyi helyi
intézmény, s a mindezt szóvá tevõ. Sem többet, sem kevesebbet. Elõfordul, hogy egy-egy számba csak
két-három hírt kínál a Városháza, máskor (hogy fõjön a szerkesztõ feje!) a teljes számot megtöltenék
a hivatalos közlemények. Akad, aki a pályázatokra figyel, megint más több irodalmat, a másik több
képzõmûvészeinkrõl szól képes beszámolót, további más olvasónk bátor politikai kiállást várna a lap-
tól! Ki az egyik, ki a másik, vagy épp a „harmadik” oldal felõl lépve föl ezzel az igényel – miközben
lapunknak, alapító okirata szellemében, óvakodnia kell a pártoskodástól. A közéletiségtõl nem, csak a
pártpolitizálástól. Van, aki a sporthíreket keresi - megtalálja, ha van, aki ír ilyet. Megint más a
horgászhíreket keresi, hogy az ezek közlését kifogásoló véleménnyel is találkozzunk. A helytörténeti
cikkek sokak véleménye szerint lapunk legszínvonalasabb közleményei közé tartoznak, mások örömest
kifelejtenék lapunkból a helység múltjával foglalkozó írásokat…

Azaz: kinek ez, kinek az! S hogy: ha valakinek van valamilyen ötlete, mivel kellene lapunknak
foglalkoznia, várjuk az írását! Vagy pedig mondja meg azt is, tud-e olyan szerzõrõl, aki errõl írna –
szeretetbõl, Isten fizesse meg alapon, mert hogy cikkíróink baráti alapon dolgoznak, azaz „társadal-
mi munkában”. S többnyire arról, amirõl épp kedvük van írni. Ha pedig hivatásos tollforgatótól várna
írást (például a Lozsánta körüli ügyekrõl), mondja meg, milyen forrásból lehetne megfizetni (a hivatá-
sos újságírót). Akkor, amikor egyetlen hasonló méretû kisváros sem képes hivatásos lapot fönntar-
tani, valamennyi a mienkhez hasonlóan a várost szeretõ tollforgató polgárainak segítségére szorul.

Nem várható el, hogy minden olvasónkat minden cikk érdekelje, az viszont igen – gondolja a
szerkesztõ -, hogy megértsük: a lapnak a legkülönfélébb ízlésû, igényû olvasóknak íródik-
szerkesztõdik. Hogy senki se vegye semmibe a másikat, s elférjen egy lapban a hivatalos
közlemény, az irodalmi riport, a sporttudósítás, a mûvelõdési beszámoló, s még mi minden! (Mást
ne mondjak: van, aki a keresztrejtvényt hiányolja, ám ha ezzel is szolgálnánk, bizonyára szembe-
találhatnánk magunkat a keresztrejtvényt fölöslegesnek ítélõ „szakértõkkel”…)

Egyetlen helyi lap az Almádi Újság, ezért egyszerre kell a városi hivatalos közlöny, a  közéleti,
a legkülönfélébb szakmai, mûvészeti, mûvelõdési, egyesületi, nõi, családi s élclap szerepet betöl-
tenie…Azaz: minél változatosabb, annál inkább betölti szerepét! Minden ezzel ellentétes nyomás
ellenére éppen erre törekszünk.

Huszadik évfolyamunk derekán járva, a lap megjelenésének 20. évfordulójához közelítve
továbbra is várjuk cikkeiket, fényképeiket! Mert lapunkat Önök írják, s ezért csak és kizárólag
köszönet jár. SM

„A mai rohanó idõben” (ezt azért tettem idézõjelbe, mert hasonlót
olvastam egy száz évvel ezelõtti hírben is – az idõ mindig rohan)
kevesebb gondot fordítunk a szép fogalmazásra. Ennek egyik oka
bizonyosan az SMS, meg az e-mail (magyarul villámposta-vil-
lanyposta – szerk. megjegyzése), ahol nagymértékben folyik a
rövidítésre való törekvés. Éppen ezért célszerû foglalkozni a témá-
val: ne hagyjuk teljesen elrontani szép anyanyelvünket.

Döcögõ mondat egy bulvárlapból: „Barátja, József szerint a
humorista nem biztos, hogy megéri az új esztendõt.” Szebben ez így
lenne:”Barátja, József szerint  nem biztos, hogy a humorista megéri az
új esztendõt.” (Vigyázat: új esztendõ, új év – két szó.)

Mondat egy másik napilapból: „A larnacai repülõtéren mind az
utasok, mind a személyzet nem volt hajlandó gépre szállni.”
Kezdjük ott, hogy az ilyen mondatokban nem lehet az alanyokat az
állítmánnyal egyeztetni (utasok/többes szám) – személyzet (egyes
szám) – volt (egyes szám). Tehát az alanyokat valahogy egy
nevezõre kell hoznunk, pl. így: A larnacai repülõtéren sem az uta-
sok, sem a személyzet tagjai nem voltak hajlandók gépre szállni.
(Ez esetben az alanyokat többes számba tettük.) De lehet így is: A
larnacai repülõtéren sem a számos utas, sem a személyzet nem volt
hajlandó gépre szállni. (Most az alanyokat egyes számban alakí-
tottuk az állítmányhoz.)

Szintén napilapban találtam a következõ mondatot, amit azért
nem találok szépnek, mert szóismétlés fordul elõ benne. Márpedig
az ilyet célszerû kiküszöbölni, amihez csupán egy kis figyelem
kell. Nézzük a mondatot! „A hétfõ este Miskolcon elfogott
fiatalember a nyolcadik magyar drogfutár volt, akit elfogtak.”
Fogalmazzuk át a mondatot úgy, hogy ne legyen benne szóis-
métlés. Hétfõn este Miskolcon elfogtak egy fiatalembert, aki már
a nyolcadik magyar drogfutár volt.

Egy szaklapból való a következõ szöveg: „Afrikában kevesebb a
diabetesz – ez visszavezethetõ az elhízás hiányára…” Értjük a
mondatot, hogy szerzõje mit akar kifejezni, mégsem tetszik ez így,
ahogy van. Tehát ismét következzék az átfogalmazás (és egyben mag-
yarítás is): Afrikában kevesebb a cukorbeteg, ami visszavezethetõ
arra, hogy nem híznak el az emberek. Vagy: …hogy ott ritkább az
elhízott ember.

Végül egy rövid mondat: „Nem volt könnyû, annál is inkább,
mert…” Helyesen: Nem volt könnyû, már csak azért sem, mert…
Vagy: Nem volt könnyû, annál kevésbé…

„Egy szónak is száz a vége…” – olvasom valahol, hát ezt is
tegyük helyre. Száz szónak is egy a vége. Fogalmazzunk igénye-
sebben!

Láng Miklós

Anyanyelvi rovat

Fogalmazzunk
igényesebben

A szerkesztõ jegyzete

Lapunkat az almádiak írják
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Süssünk-fõzzünk!
- Öhlmann Ági rovata -

Régi szép idõk...

M E G H Í VÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves Családját

Vörösberényben, a Szent Ignác Római Katolikus
Plébániatemplomban

2008. június 22-én, 18.00 órai kezdettel tartandó 

Rondo Quartet hangversenyére

A hangverseny mûsora:

Mozart: G-dúr vonósnégyes KV 387. 

Beethoven: C-Dúr (Razumovszkij) vonósnégyes Op. 59. No. 3.

Csajkovszkij: D-Dúr vonósnégyes Op. 11.

Elõadják a Rondo Quartet tagjai: 

Dóczi Áron (hegedû), Pintér Dávid (hegedû), 

Józsa Gabriella (brácsa), Mód Orsolya (gordonka)

A hangversenyre 1000, 5000, 10 000 forintos áron támogatói jegyek

06/20/823-0913 és 06/70/379-5202 telefonszámokon Kruppai Tamásnál

és dr. Vollain Máriánál igényelhetõk, melynek teljes bevétele a 2008.

évi Crescendo con Spirito Nyári Mûvészeti Akadémia javát szolgálja.

Crescendo con Spirito Nyári Mûvészeti Akadémia: www.hungary.crescendo.org

További információk: crescendoakademia@gmail.com

Cigánypecsenye
Közismert magyar étel, biztosan mindenki ismeri. Kedvcsinálónak leírom, én
így készítem. 4 szelet sertés tarját vagy szép combot kicsit kiverünk, enyhén be-
sózzuk, borsozzuk. 4 szelet szalonnát bevagdosunk a bõréig, majd szép pirosra ki-
sütjük. A szalonnákat félretesszük. A zsírján hirtelen kisütjük a hússzeleteket. Mi-
kor kész, 4 gerezd összetört fokhagymát szórunk rá, lefedjük, majd elzárjuk a gázt.

Már elõre fõzzünk meg héjában 4 nagyobb krumplit. Meghámozzuk. Na-
gyobb csíkokra vágjuk. Teflon serpenyõben kevés olajat forrósítunk, majd
ezen jól megpirítjuk a krumplit, melyet enyhén megsózunk. A krumplit egy
pecsenyéstálra tesszük, rárakjuk a hússzeleteket, a hús szaftját, végül az átme-
legített szalonnaszeleteket is rátesszük. Egyszerû, gyors és nagyon finom étel.
A krumplit és a húst egyszerre sütöm, hisz a titka a frissen sütés. Nagyon eny-
hén sózzunk, hisz a szalonna elég sós.

Anna öntetes salátája
Vékony csíkokra vágunk 4 levél fejes salátát, 2 piros retket, 1 zöldpaprikát, 1
paradicsomot, 1 zöldhagymát, 1 kisebb sárgarépát reszelve, néhány karika
uborkát. Természetesen mindenki ízlése szerint alakítja az összetevõket. Ösz-
szekeverjük, és salátástálba tesszük. Berakjuk a hûtõbe, amíg az öntet elkészül.

Öntet. 2 tojást keményre fõzünk. A sárgáját áttörjük egy szitán. Teszünk be-
le egy kevés sót, kb. fél citrom levét, csipet borsot. 1 evõkanál tejföllel simára
keverjük, majd 2 dl joghurtot keverünk bele. Az öntettel csak fogyasztás elõtt
keverjük össze a salátát. Aki gazdagabban szereti, reszelhet a tetejére sajtot.

Nincsen bolygónkon egyetlen állam sem, ahol ne lennének kisebbségek. A
többség ritkán szereti a kisebbséget, jó esetben eltûri, még jobb esetben nem
irtja. Nem volt ez másként az USA-ban sem, ahol az Afrikából behurcolt rab-
szolgák leszármazottjai hosszú és olykor véres küzdelmet vívtak az „esély-
egyenlõségért”. Alig száz éve egy „nigger” számára az élsporton és jazz zenén
kívül alig akadt egyéb kitörési lehetõség. Bizony sok víz lefolyt a Mississip-
pin, mire a korlátlan lehetõségek hazájában a kisebbségek legtehetségesebbjei
magas állami tisztségekbe juthattak. Mi több, nem elképzelhetetlen, hogy a kö-
vetkezõ elnök színes bõrû lesz. Ismét tekintsünk el olyan apróságtól, mármint
hol húzódik a határvonal a (még) többségi jenkik és a beáramló mexikóiak, dél-
amerikaiak, kínaiak, muzulmánok stb. között. A választ bízzuk az utókorra.

Az Egyesült Államok a világot többször megtréfálta. Cserébe viszont több
mindent kitalált, melyek némelyike sikeresnek bizonyult a földkerekség ma-
radék részén is. Ilyen például az „iskolabusz” intézménye. Ennek használha-
tóságáról vagy fölöslegességérõl húsz év óta rágódnak népünk bölcs vezérei,
mint fajkutyák a gumicsonton…

Íme az aktuális történet.
Észak-amerikai vegyes lakosságú város. Tanítás elõtt és után a jellegzetes

sárga iskolabusz fuvarozza a diákokat a lakóhely és az iskola között. Minden
áldott napon tülekedés fel- és leszálláskor többség és kisebbség között. A ci-
vakodás menet közben is alig tompul. A jármû vezetõje emberfölötti nyuga-
lommal éveken át tûri a balhét. Aztán egyszer nála is kicsordul a pohár. Fél-
úton megállítja a jármûvét, kiköpi a rágógumit, majd ellentmondást nem tû-
rõen leparancsolja utasait. A megszeppent nebulók engedelmeskednek, s döb-
benten hallgatják a kioktatást:

- Szégyelljétek magatokat! A földkerekség legdemokratikusabb államának
egyenrangú polgárai vagytok, nemde?

Riadt kussolás.
- Mostantól kezdve ezen a buszon nem utaznak fehérek és feketék – foly-

tatódik a hegyi beszéd –, vegyétek úgy, hogy mindannyian zöldek vagytok!
Újabb egyetértés.
- No, akkor szépen rendben visszajöhettek. Elsõként a világos zöldek, utá-

nuk a sötét zöldek. Dr. Csik Pál

Csendben ment el, úgy, ahogy élt, ahogyan dol-
gozott. Durst László, városunk szorgalmas kró-
nikása hosszú betegség után eltávozott közü-
lünk. Laci bácsi – hiszen majd’ mindenki így
szólította – fényképezõgépével a nyakában, idõt-
len idõk óta része, tartozéka volt Balatonalmádi-
nak. Nem volt olyan rendezvény, ünnepség vagy
esemény városunkban, ahol ne tûnt volna fel el-
maradhatatlan társával, szeretett fotógépével.
Fáradhatatlanul dolgozott, fényképezett. Ottho-
nában berendezett kis laborjában hagyományos
módon hívta életre fekete-fehér képeit, majd bo-
rítékba tette és hozta az újságnak, adta közintéz-
ményeknek, ajándékozta barátainak, ismerõsei-
nek. Kis nyugdíjából vette a vegyszert, a papírt,
honoráriumot, ellenszolgáltatást nem várt, nem
kért, csak ajándékot adott, szívbõl és szeretettel.
Szorgalmasan, idõrendben dokumentálta féltett
kincseit évtizedek óta, napjainkig. Egy hosszú
történelmi korszak minden rezdülését megörökítette városunkban. 

Kaposvárról költözött Almádiba, 1949-ben itt telepedett le. A fûzfõi
Nitrokémiától ment nyugdíjba.

Az Új Almádi Újságnak 1989 – vagyis a kezdetek – óta rendszeres tudósí-
tója volt, nemcsak felvételei, hanem a kertbarát körök életérõl leadott írásos
tudósításai is havonta jelen voltak a lapban. 

Emlékezem... Szinte észrevétlenül jött be az akkori szerkesztõségbe, letette bo-
rítékjait, a fotók hátoldalán pontos képaláírásokkal, kockás vagy vonalas irkala-
pokra ceruzával írt jegyzeteit. Nem, õ soha nem késte le a lapzártát. Mindenkor
feladatának, hivatásának, kötelességének érezte ezt a munkát. Türelmes, szerény,
békés ember volt, lehetett rá számítani. Szeretettel fogadták, ahol elõfordult, mo-
soly járta át az arcát, amikor kezet fogott vagy beszédbe elegyedett valakivel.

A múlt év decemberében, a Panoráma-beli tárlatomon már nagyon beteg
volt. Türelemmel végig várta a gratulálók sorát, majd remegõ kezébõl egy kis
borítékot nyújtott át nekem. Akkor és ott éreztem, hogy ez az utolsó találko-
zásunk. Kedves Laci bácsi, köszönöm a közös munkával eltöltött éveket, kö-
szönöm szorgalmadat, köszönöm, hogy voltál nekünk!

A fehér borítékot most lassan ismét kinyitom – rád gondolok. Ahogyan a
régi fotókat nézem, eltûnõdöm: nem biztos, hogy a „nagy mû”, a kiugró alko-
tás a legfontosabb. A sok-sok apró rész, amit te hangya-szorgalommal készí-
tettél, most összekovácsolódott egy egésszé. Laci bácsi, ez a te nagy mûved,
amire szeretett városod és mi, itt lakók, mindörökké emlékezni fogunk.

Veszeli Lajos

Emlékezünk

FELHÍVÁS
Balatonalmádi Város Önkormányzata az alábbi ingatlanok hosszú távú bér-

beadását meghirdeti. 

- 8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 43. alatt (Fórum Üzletközpont mögött) talál-

ható telephelyen elhelyezkedõ bruttó 1369 m2 alapterületû raktárépületet egy-

ben. (Kérjük akkor is jelezzék igényüket, ha a csak a raktárépület egy-egy

részére tartanának igényt!) Bérleti ajánlatok beadási határideje: folyamatos.

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

24,55 m2 területû, szerkezetkész kereskedelmi és vendéglátóipari egységeket

együttesen. Bérleti szerzõdés idõtartama: 2014. október 15-ig tart. Bérleti

ajánlatok beadási határideje: 2008. június 15.,  ezt  követõen folyamatos 

- Veszprémi u. 81. sz. alatti üzlethelyiség (volt cukrászda). Bérleti ajánla-

tok beadási határideje: 2008. június 11-én szerdán, 14.00 óra.  

A bérbeadással kapcsolatos további információk:

www.balatonalmadi.hu honlapon, 06-88-542-461-es telefonszámon, illetõleg

a pmhivatal@balatonalmadi.hu e-mail címen kérhetõk.

Pályázati felhívás
Balatonalmádi Város Önkormányzata ismételten pályázatot ír ki a 8220

Balatonalmádi, Baross Gábor u. 4. szám alatti 38,9 m2 alapterületû üzlethelyiség

(volt vegyes üzlet) bérbeadására. Bérleti szerzõdés idõtartama: 2008. július 15-

tõl 2012. december 31-ig tart. Minimális bérleti díj összege 2008. évre

vonatkozóan: 1.000.000,-Ft +ÁFA. 2008. évre a bérleti díj idõarányosan kerül

kiszámlázásra. Ajánlati biztosíték összege: 100.000,-Ft. Pályázat benyújtásának

határideje: 2008. június 11. szerda, 14.00 óra. A pályázattal kapcsolatos további

információk: www.balatonalmadi.hu honlapon, 06-88-542-461-es telefonszá-

mon, illetõleg a pmhivatal@balatonalmadi.hu e-mail címen kérhetõk.
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A Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület 2008. évben is megtartotta az alsó

és felsõ tagozatos almádi gyermekek részére rendezett ingyenes horgász

foglalkozás sorozatát Szenthe László ifjúsági felelõs vezetésével. A

foglalkozások március és április hónapban, minden héten szombaton kerültek

megtartásra. A gyermekek a foglalkozás végén rövid fogalmazást írtak, illetve

rajzoltak. Ezek közül küldöm Keõ Péter rajzát és két fogalmazást. Kérjük,

hogy az Almádi Újság soron következõ számában röviden adjanak hírt az

eseményrõl, lehetõleg egy rövid fogalmazást és a csatolt rajzot is megjelen-

tetve.

Köszönettel és tisztelettel:

dr. Szenthe Zsolt
a BASHE titkára

Ilyen volt a horgászfoglalkozás
Nagyon jó volt az egész foglalkozás. Sok mindent tanultam a természetrõl.

Horgot kötni is megtanultam. Megtanultam, hogy mire használják a halak az

úszóhólyagot. A halboncolás is tetszett. Legjobban a pontgyûjtés tetszett. A

vizsgabeszélgetés is jó volt. Még azt is megtanultam, hogy a nádnak bugája

van. Jövõre is szeretnék jönni. 

Koszorus Kolos, 10 éves

Úgy érzem, nagyon fontos volt számomra ez a horgász szakkör, mert megis-

merhettem a tó élõvilágát és növényeit. Az utóbbi hetekben többször kimen-

tünk a mólóra pecázni, ami minden alkalommal sikeres volt. Nagyon örültem

a leehetõségnek, hogy a pontszerzésekkel nyereményekhez juthattam. A 3

méteres bottal jó néhány küszt fogtam. Nagyon örültem, hogy a szakkörön

megismerhettem a vízparti fák fajtáit. 

Nagy Levente, 10 éves

Ifjú horgászok

A Herkules Sportegyesület ebben az évben is megrendezi hagyományos spor-

tos nyári táborát 6-12 éves gyerekek számára. Ezzel az a célunk, hogy az eb-

be a korcsoportba tartozók felügyelet alatt legyenek, amíg a szülõk dolgoz-

nak, legyen kellemes és hasznos elfoglaltságuk és ismerjék meg a helyi és a

kissé távolabbi környezetüket, nevezetességeket is.  

A helyi túrák mellett állatkerti séta, várlátogatás Veszprémben, hajókirán-

dulás Balatonfüredre (Jókai–kilátó és Lóczi-barlang látogatása), buszos kirán-

dulás Csesznekre, Nagyvázsonyba (várjáték megtekintése), bobozás, lovag-

lás, kocsizás, strandolás, és a két hetes tábor zárásaként sátorozás vár a részt-

vevõkre. A napi elfoglaltság reggel 8 órakor kezdõdik és délután 3 óráig tart.

Részvételi díj napi 1.700 forint, az egész turnusra 17.000 forint, ez az összeg

tartalmazza a belépõk, utazási költség, felügyelet és ebéd árát. Az egy család-

ból jelentkezõ második gyermek 30 % kedvezményt kap. Lehetõség van csak

az elsõ, vagy csak a második héten, vagy akár egy-egy napon való részvétel-

re is.  

A tábor idõtartama: 2007. június 23-28., illetve június 30-július 5. (hétfõ-

tõl péntekig, illetve hétfõtõl szombatig). Jelentkezés a 70/ 7755-387-es és a

30/9574-830-as telefonszámon. Táborvezetõk: Solti Éva testnevelõ tanár és

Felber Gyula sportszervezõ. 

Ismét nyári tábor

Lassan már két éve, hogy szülõi kezdeményezésre újra indítottuk a Battonyai

Erzsike elõzõ védõnõnk ideje alatt már mûködött baba-mama klubunkat. Nagy

lelkesedéssel indultunk el. A gyermekorvosi rendelõ várójában kaptunk he-

lyet, ahol heti rendszerességgel találkoztunk. Mi teljesen nyitottak vagyunk,

nem csak a saját körzet mamáit-gyermekeit, hanem máshonnan érkezõket is

szívesen láttunk-látunk ma is.

A legkisebb 6 hónapos korától járt hozzánk, a legidõsebbek tõlünk az ovi-

ba mennek. Apránként saját játékokat, játszószõnyeget, csúzdát stb. szedtünk

össze, amivel csak mi játszunk.

Mikuláskor, karácsonykor igyekeztünk egy kicsit mi is ráhangolódni az ün-

nepekre, közös énekléssel, csillagszóróval, a gyerekeknek apró figyelmesség-

gel. Idõnként kisebb elõadásokat hallgathatnak a mamák (óvodai élet, egész-

séges életmód, ügyeleti ellátás, pelenkafutár tevékenysége, megismerkedhet-

tünk a foltvarrással stb). Szerencsére olyan sokan lettünk, hogy kinõttük a

gyermekorvosi várót. Tavaly év végétõl átköltözhettünk a Varázssziget Ma-

gánóvoda tornatermébe, amely jóval tágasabb. A gyerekek is egyetértenek ez-

zel, mert láthatóan élvezik a tágas helyet, nagy mozgáslehetõséget. Ezúton is

köszönjük Putz Andrea óvodavezetõnek.

Tavaly és idén is bekapcsolódtunk a Születés Hete rendezvénysorozatba.

Ezúton is köszönetet mondok Szirácky Valériának és Kiss Renátának (Nagy-

családosok Egyesülete), hogy a Születés Hete rendezvényeinek összefogásá-

ban nagy szerepet vállaltak.

Idén a körzetben lakó ikerpárokat és édesanyjukat hívtam meg egy kis be-

szélgetésre. Ezúton is köszönetet mondok nekik. Kívánom, hogy továbbra is

ilyen szépen neveljék gyermekeiket.

A baba-mama klubunk július 1-jéig várja szeretettel a 3 év alatti babákat

és mamájukat. Július1-jétõl szeptember1-jéig szünetel, majd utána ismét elin-

dulunk. Címünk Varázssziget Magánóvoda,  Vörösberény, Ady u. 27. Szer-

dánként 10-11,45-ig  várunk mindenkit szeretettel.

Zsuzsi védõnéni

Életképek a vörösberényi
baba-mama klubból
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Almádi kalauz
Június 15-július 14.

Mozi

Június 23-29. hétfõ – nemzetközi filmes találkozó a Ház a réten közhasznú

kulturális egyesület szervezésében. A tábor keretében vetített filmek meg-

tekintése ingyenes! Jún. 24.: filmek Lengyelországból. Jún. 25.: cseh kis-

film bemutató. Jún. 26.: szlovák filmek. Jún. 27.: Kulcsos Borharapó. Jún.

28.: a találkozó ideje alatt készült filmek díszbemutatója. Helyszín: Pan-

nónia nagyterme.

Mûvelõdés

Június 21. - Vajkai Aurél emléknap. A 105 éve született Vajkai Aurél néprajz-

kutató emléke elõtt tisztelgõ rendezvény keretében tanácskozást szervez-

nek és életmûvébõl kiállítás nyílik. Helyszín: Pannónia. 

Július 13. - Észak-balatoni éremgyûjtõk találkozója a Pannóniában.  

Szórakozás

Június 24. - Szent Iván éji varázslatok: hagyomány-fölelevenítõ mûsor a Szent

Erzsébet ligetben.

Június 27-29. - Péter-Pál napi vigadalom. Mindhárom napon népdalkörök,

néptánc-együttesek, vásári komédiások mûsora, népzenei hangversenyek,

esténként táncház a Balaton partján. Napközben mesterségek és népmûvé-

szek munkáinak bemutatkozása, babráló, vásárfia készítés gyerekeknek

kézmûvesek segítségével, vásárfia kiállítás és verseny. Bakonyi és Bala-

ton-felvidéki hagyományos ételek bemutatója, ételkóstoló, „csipogó” nép-

dal és népi játék tanulás, tanítás, pilickézés, métázás, betyárpróbák kicsik-

nek és nagyoknak, valamint vásári kínálat a színpadon és környékén. Hely-

szín: Szent Erzsébet Liget – Zenepavilon és környéke. 

Tárlat

Július 4-27. - Györffy Elekné festõ kiállítása a Pannóniában.  

Július 11–27. – a Magyar Gyöngy Egyesület hagyományos kiállítása a Pan-

nóniában.

Baksai Autósiskola
Gépjármûvezetõképzést indit

ITT VISSZAKAPHATOD JOGOSITVÁNYOD ÁRÁT
Részletfizetési lehetõség! Ingyenes tankönyvhasználat. 

Számítógépes oktatás, és számítógépes vizsgára való felkészítés. 
Vizsgagyakorlás. Gépkocsiválasztási lehetõség.

Tanfolyamnyitó      2008. 06. 18., 19 h
Tanfolyamkezdete 2008. 06. 23., 16 h

Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvû Gimnáziumban
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

Új szolgáltatás a

KLEOPÁTRA
KOZMETIKAI SZALONBAN
MASSZÁZSFOTEL CHI-FUNKCIÓVAL!

A Chí-gép alkalmas a betegségek megelõzésére és kezelésére,

kiegyensúlyozza és megerõsíti a gerincoszlopot.

Intenzívebbé teszi az energiaáramlást,

élénkíti a vérkeringést.

Ingyenes próbakezelésre várjuk kedves vendégeinket!

Bejelentkezés, idõpont egyeztetés:

Kertay Zsóka

Mobil: +36 20/546-8453

Kleopátra Kozmetikai Szalon

Balatonalmádi, Petõfi Sándor u.1.

Tel.: 06/88-438-251

Felhívás
Szeretettel meghívja a Balatonalmádi Német Kisebbségi Önkormányzat az al-

mádiakat és az itt nyaralókat a június 24-én délután 5 órakor a Rákóczi Ferenc

u. 43. szám alatti irodájába a balatonalmádi német kisebbség történetével, nép-

rajzáról (Mióta élnek Balatonalmádiban németajkúak? c.) tartandó elõadásra!

Celladam
szûrés

A vörösberényi védõnõi szolgálat és

a Vitacell Kft. Celladam szûrést szer-

vez. Amennyiben Ön is úgy gondol-

ja, hogy 

- nem kell megvárni a betegségek

teljes kifejlõdését,

- meg kell akadályozni a szervezet

immunrendszerének leromlását,

- helyre kell állítani a felborult im-

munegyensúlyt,

akkor kérje a Celladam-teszt elvég-

zését.

Mint ismeretes, az immunrendszer

felelõs

- a mindenkiben folyamatosan kelet-

kezõ deviáns, hibás, rákos sejtek

megsemmisítéséért,

- a szervezet immunegyensúlyát fel-

borító állapotok és betegségek le-

küzdéséért,

- minden „betolakodó“ vírus, bakté-

rium, gomba feltartóztatásáért.

A teszt vérvétel segítségével törté-

nik, melynek díja 2000 forint. Hely-

szín: Pannónia kultúrközpont. Ideje:

2008. június 20., péntek 14-17 óráig.

Várunk minden kedves érdeklõdõt!

Zsuzsi védõnõ
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APRÓHIRDETÉS

Tanítónõ, gyakorló anya délutáni, esti órákban gyermekfelügyeletet,
gyermekgondozást vállal! Tf.: 70/341-0526.

ÜVEGEZÉS
HÕSZIGETELT ÜVEG-KÉSZÍTÉS

TÜKÖRVÁGÁS
HELYSZÍNI MUNKA HÉTVÉGÉN IS

SZABÓ ZSOLT

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

Balatonalmádi

GAZDABOLT
Balatonfûzfõ-Tobruk, a 71-es út mellett a faiskolai árudával szemben.

Mûsövény forgalmazás.

Növényvédõ szerek, tápoldatok, vetõmagok, borászati felszerelések, virágföldek,

virágcserepek, balkonládák, kerti és hobby szerszámok, szerszámnyelek,

PVC fóliák, árnyékoló hálók, öntözõ felszerelések, permetezõk, festékek, hígítók,

festõ szerszámok, villamos, víz és csatorna szerelvények, kötözõk, kötelek,

tömlõk, gégecsövek, szegek, csavarok, láncok, vízszivattyúk,

lakás- konyhafelszerelés, villamos gépek.

EZER APRÓ CIKK! ÁLLANDÓ AKCIÓK!
Nyitva tartás: hétfõ: 8-12, kedd-péntek: 8-16, szombat: 8-14.

Telefon: 06/20/327-93-32

GELKA Klíma
• Épületklímák szezon elõtti tisztítása
• Új készülékek értékesítése, telepítése

Tel.: 06-30-295-5954 

E-mail: gelkaklima@freemail.hu

www.gelkaklima.gportal.hu

Németország elsõ számú nyaralóház

specialistája keres jó minõségû nyaralókat.

Terjesztés 8000 utazási irodában és interneten.

További információ: Rákos Györgyi ügyvezetõ

Tel.: 06 30 9890 095

Tel.-fax: 06 87 471 683

E-mail: opusinfo@balaton-opus.hu

A BALATONALMÁDI PINKÓCZI CSÁRDA
várja kedves vendégeit

• ÉLÕZENE: BOROS LACI 
aki mindig eltalálja 
a vendég hangulatát

• A HAGYOMÁNYOS
ÉTELSPECIALITÁSAINK
mellett ÚJ ÉTELEK

• ÉTEL HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
kedvezõ áron 30/6161-906,

88/439-315

• ÜDÜLÉSI CSEKK, Sodexho, Cheque dejeneur, Ticket
restaurant étkezési jegyek elfogadása

• ÉTLAPJAINK a honlapunkon megtekinthetõk

• PÉNTEKEN és SZOMBATON INGYENES TRANSZFER
Balatonalmádi központjából

Cím: 8220 Balatonalmádi, Vödörvölgyi u. 12.
Tel/Fax: 88/439-315, 30/9485-850

E-mail: pinkoczi@vnet.hu
www.pinkoczicsarda.vnet.hu

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

Lutra Állatorvosi Rendelõ és Állatpatika
Balatonalmádi, Martinovics u. 2.

dr. Szabó Eszter és dr. Dani Katalin

Rendelõ: H-P: 9-11-ig és 16-18-ig, szombat: 9-11-ig

Tel.: 06-88-43-93-90, mobil: 06-70-215-65-25

Patika: H-P: 9-18-ig, 12-13-ig ebédszünet. Szombat: 8-11-ig.

Közgyûlés
Május 22-én tartotta közgyûlését az Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti társa-

ság. Silló Piroska elnök beszámolt a múlt évrõl és felvázolta az ez évi terveket.

Legnagyobb öröme a társaságnak az volt, hogy a 45 fõs eggenfeldeni küldött-

séget a közgyûlésen a súlyos betegségbõl felépült Gottfried Anders vezette. 

Bemutatta Bruno Holzleitnert, akit a közelmúltban választottak alelnökéül.

Sárvári és Veszprémi kirándulásuk mellett igen jó hangulatú volt közös esténk

a Glass Hotelban, és tovább mélyült a szétszakíthatatlan barátság. 

Szentesi István
alelnök
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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: június 26.

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy
a Dr. Szerdahelyi Ügyvédi Iroda

8220 Balatonalmádi Baross Gábor u.11. sz.
alatti alirodájában az alábbi új szolgáltatásokat nyújtjuk.

Naprakész ingatlan-nyilvántartási információk a Takarnet rendszerrõl 
(tulajdoni lap, térképmásolat);

Gazdasági társaságok cégadatainak online lekérdezése;
Elektronikus cégeljárás;
Könyvelés, tanácsadás.

Irodánk magyar és angol nyelven változatlanul biztosítja korábbi szolgálta-
tásait, így például

polgári jog: peres és nem peres eljárásokban jogi képviselet (adásvételi-,
bérleti-, tartási-, életjáradéki-, öröklési-, ajándékozási-, kölcsön- és más
szerzõdések),
ingatlanjog: adásvételi szerzõdések, társasház alapítás, közös tulajdon
megszüntetése, telekalakítás,
házassági és családjog: bontóper: tanácsadás, képviselet, házassági 
vagyonjogi szerzõdés,
öröklési ügyek: végrendelet készítése, hagyatéki eljárással összefüggõ 
tanácsadás, képviselet,
társasági jog: gazdasági társaság alapítása, változások bejegyeztetése,
társadalmi szervezetek: alapítvány, egyesület alapítása, változások 
bejegyzése, jogi képviselet,
gazdasági jog: a gazdasági élet szereplõinek állandó jogi képviselete, 
szerzõdések.

A Dr. Szerdahelyi Ügyvédi Iroda elérhetõségei nem változtak:
Telefon: 88/584-320 - Telefax: 88/584-321 - email: szerdahelyi@hu.inter.net

Ügyfélfogadás: hétköznap reggel 9 órától délután 17 óráig.

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.


