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Elsõdleges szempont, az egynyári virágok megjelenése a kertek-

ben, balkonokon, aztán a kert és a ház összhangjának kategóri-

ája. Minden munkát szeretünk elismerni és igyekszünk a város

minden területére eljutni, hogy a legvonzóbb képeket tudjuk a

zsûrinek megmutatni, amibõl aztán lehet választani.

Felhívjuk a figyelmet, hogy akihez nem jutottunk el az idei

évben, jelezzék nálunk, akár az övék, akár a szomszédoké az a

szép kert, és biztosan ellátogatunk a következõ évben. Minden

segítségnek örülünk, mert szerencsére sok-sok gondos kerttulaj-

donos van a városban, mi pedig nem mindig találjuk meg a sze-

rényen meghúzódó kincseket és tulajdonosaikat.

Várjuk jövõre is a virágos kertek jelentkezését, és örömmel

jutalmazzuk a fáradságos munkájukat a nyár végén a borhét al-

kalmával ismét.

Köszönettel 

Nõk A Balatonért Egyesület 

Virágos Almádiért
5 . alkalommal díjaztuk a város virágosításában jeleskedõket

A Nõk a Balatonért Egyesület helyi csoportja által szervezett Virágos Almádiért verseny
eredményhirdetése a borvásár zárónapján.

Borfesztivál után...
Elmúlt a nyár és elmúlt az immár V. Almádi Borfesztivál. Kora tavasztól nem

hiába ülésezett rendszeresen az elõkészítést végzõ szervezõ bizottság. A sok

vita és nem ritkán az egyetértés meghozta az eredményét. Sikeres volt az idei

rendezvény is. Ezt az almádi háziorvosok megalapozott véleménye igazolja,

miszerint a helybéli férfi lakosok mája - a 17 nap alatt - átlagosan 1-2 ujjnyit

növekedett. Meg nem erõsített vélemények szerint az eredmény döntetlen,

mert legalább ennyinek zsugorodott is. 

Félre a viccel, az elõkészítõ munka eredményes volt. 4 új borászattal is-

merkedhettünk meg, így egy-egy szekszárdi, mátraaljai, budai borvidéki (az

etyeki Nyakas) pincészettel és elsõ alkalommal a határon túli Arad vidékérõl

érkezõ ménesi Balla borászattal. Mindehhez természetesen a vasúti sorompó-

hoz közeli rész térkövezése és a hozzá csatlakozó víz, villany és szennyvíz el-

vezetést is meg kellett oldani. És ha már lúd, hát legyen kövér, a város 70 új

sörasztalt vásárolt a hozzá tartozó 120 paddal. Szerény számítások szerint ez

sok száz ülõhelyet jelentett. A több pad ellenére sem volt ritka, hogy az esti

csúcs idején vadászni kellett ülõhelyre…

A mûsorok színvonala nem csökkent, sõt néhány együttes játékát az igénye-

sebb zenét kedvelõk is szívesen hallgatták. A testvérvárosi kínálatból kiemelke-

dett a Provance-i Carcasson város táncosainak mûsora, de a városlõdi sramli is jó

hangulatot teremtett. A Budapest Ragtime Band, Török Ádám és a Mini, valamint

Tátrai Tibor gitár zsonglõr játéka sokak számára emlékezetes marad.

Megtiszteltetés volt a város számára, hogy a Veszprém Megyei Közgyûlés

elnöke, Lasztovicza Jenõ, a rendezvény fõvédnöke nyitotta meg az ünnepi ese-

ményt. Védnökként Rosta Sándor, a Balatoni R.I.B. elnöke és egy szimpati-

kus francia fiatalember, Benoit Barbault, a Hungexpo kereskedelmi igazgató-

ja is nevét adta a rendezvényhez.

Elsõ alkalommal került sor Almádiban a Balatonfüred-Csopak borvidék

Balatonvin Borlovagrend almádi és alsóörsi tagjainak borlovaggá avatására.

Az avatást Gubicza Feren, a lovagrend nagymestere celebrálta Szabó István
ceremóniamester és Koczor Kálmán ismert füredi borász alelnök segítségé-

vel. Az új borlovagok: dr. Gulyás Tibor, Gyõri Miklós, Keszey János, Lõrincz

József, Szemes Béla Almádiból és Ferenczy Gábor Alsóörsrõl.

Szintén 5. alkalommal került sor az Almádi Nyári Borversenyre, amelyre

a helyi borászok 54 bort adtak le zsûrizésre. A hivatásos borászokból álló zsû-

ri elnöke Páll János, az Almádiban már ismert tarcali borász véleménye sze-

rint az utolsó években jelentõs mértékben javult az itt termelt, kisparcellás szõ-

lõmûvelésbõl származó borok minõsége. Hibás bor nem volt, de a 7 tagú bí-

ráló bizottság nem egy esetben csak visszakóstolással tudta eldönteni egy-egy

kiváló bor minõsítését. Mi sem minõsíti jobban a helyi borászok munkáját,

mint a végeredmény: 1 nagyarany, 6 arany, 24 ezüst, 20 bronz és 3 oklevél

született.

A siker nem egy szûk közösség eredménye. Sokan dolgoztak a rendezvény

elõkészítésén és lebonyolításán, akiknek a neve e cikk keretén belül nem fér

el, de szorgalmuk, tudásuk, kitartásuk nélkülözhetetlen volt. Köszönet illeti a

munkájukat, és példájuk azt mutatja, hogy a gondok ellenére jó célért még

napjainkban is sokan megmozdulnak.

Talán egy gondolatba sûrítve, a borászok is elégedetten távoztak. Bár a

VPOP és az APEH munkatársai egy-egy „kóstolgatás során övön alul is” pró-

bálkoztak, de végül ez évben egyik sem szabott ki büntetést.  

Mivel fejezhetném be a cikket, hogy méltó legyen a témához? Talán azzal,

hogy nem ittunk sokat, de keveset sem!

Lõrincz József

(Fazekas Ferenc, Pászti György és Szögedi Miklós
fölvételei)

Képek a Borligetbõl…
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A borfesztivál sikere 

Minden eddiginél hosszabb, sikeresebb és

színvonalasabb, tizenhét napos rendezvé-

nyen vagyunk túl. Azt gondolom, az ötödik

alkalommal megrendezett borfesztivál prog-

ram-kínálata a kisgyermekektõl felnõttekig,

nagypapákig mindenkinek nyújtott valami

érdekeset. Nem beszélve a finom borokról,

amelyeket a 21 pincészet kínált. A finom ne-

dûk ára alig haladta meg a tavalyit sõt, volt,

ahol az elmúlt évinél olcsóbban lehetett bort

vásárolni.

Idén elõször fordult elõ, hogy határainkon

túli borászat is szerepelt nálunk. A történelmi

Arad-hegyaljai, Ménesi borvidék kínálatával

ismerkedhettünk, különösen vörös boraik je-

lentettek újdonságot. (A Ménesi borvidék

Szent István kora óta ismert szõlõtermõ s bor-

termelõ hely, kadarka aszúja egyedülálló kü-

lönlegesség: a tokaji fehér aszú vörös párja a

ménesi – a szerk.) 

Amellett, hogy a korábbiaknál hosszabb ide-

ig tartott, a kísérõ rendezvények is figyelmet

kelthettek. Borcímke kiállítás nyílt a Pannóni-

ában, és versenyre kelhettek a környék szõlõs-

gazdái, kik állnak elõ a legjobb borokkal. Az

országos hírû szakemberekbõl álló bíráló bi-

zottság, örömünkre, igen kedvezõ véleményt

mondott gazdáink borairól!

A fesztivállal párhuzamosan, hagyományte-

remtõ szándékkal rendeztük meg a Padlásgalé-

riában a továbbiakban kétévente sorra kerülõ

Pannónia tájkép-tárlatot.

Elnézést kérünk mindazoktól, akiket esetleg

zavart, vagy kellemetlenséget okozott a 17 na-

pos rendezvény!

Az okmányiroda átépítése

Augusztusban - az ügyfélbarát ügyintézés fe-

lé tett lépésként - rendkívüli testületi ülésen

döntött a képviselõ-testület az okmányiroda

átépítésérõl. Megszûnik a folyosó és az iro-

dahelyiségek közötti fal, így közvetlenebb

lesz a kapcsolat az ügyfelek és az ügyintézõk

között, és ügyfélhívó rendszer kiépítésére is

sor kerül… A korszerûsítés õsszel valósul

meg.

A képviselõ-testület úgy véli, hogy megéri a

rövid ideig tartó kényelmetlenségeket vállalni,

mivel az átalakítás a korszerûbb ügyfélfogadás

megvalósítását szolgálja.  

Az átépítés alatt az okmányiroda mûködése

korlátozott lesz. Errõl a lakosságot a megfelelõ

módon tájékoztatni fogjuk. Az átmeneti nehéz-

ségekért elnézést kérünk!

Legközelebb két testületi ülés fontosabb

döntéseirõl is elmondhatom a lap olvasónak a

véleményem, ugyanis az események torlódása

miatt az utolsó nyári ülést szeptember elején, az

õsz elsõ hónapjában esedékes ülést pedig szep-

tember végén tartjuk meg.

Keszey János
polgármester

Megkérdeztük
a polgármestert

Lapzártakor érkezett
Megújul az almádi iskola!

„Györgyi Dénes Iskola felújítás pályázatunkra 250 milliót nyertünk! 
Keszey János 2008. aug. 26. 18:23:36.” 

Sajtóhír aznap este: a Nemzeti Iskolafölújítási Programra európai uniós támogatásból 75 (más

szerint 80) milliárdot osztanak szét a támogatásra szoruló tanintézetek, illetve az azokat fönntartó

önkormányzatok között.

Következõ számunkban visszatérünk a pályázati sikerre!

Berényiek 13. országos találkozója
Ebben az évben Diósberény adott otthont a

Berényiek Találkozójának. 

Diósberény kis település, és ennek okán nem

tudott olyan találkozót szervezni, mint egy na-

gyobb község vagy város. A rendezõk kérésének

megfelelõen tíz fõs küldöttséggel érkeztünk meg

Diósberénybe. Elõször a küldöttségvezetõk ta-

nácskozására került sor a polgármesteri hivatal-

ban. A helyi polgármester, Tillmann András kö-

szöntötte a 12 Berénybõl érkezetteket. Ez volt az

egyike azon kevés Berényiek Találkozójának,

ahol az összes Berény képviseltette magát. A pol-

gármester pár mondatban bemutatta a falut. Töb-

bek között elmondta, hogy helyi TV mûködik,

amely minden községi megmozdulásról tudósít és

közvetíti a testületi üléseket. Van helyi újság,

amely a legfontosabb helyi híreket közli. Német

nemzetiségi óvodájuk van, melyet pályázati pén-

zen sikerült átalakítani és felújítani. Szépen be-

rendezett könyvtár szolgálja az olvasókat, ahol

internetezési lehetõség is van. Nincs munkanél-

küli a faluban. Amire nagyon büszke a polgár-

mester, hogy 2007-ben elnyerték az Idõsbarát Ön-

kormányzat címet. Ez országos cím, melyet éven-

te egy-két olyan önkormányzat nyerhet el, amely

sokat tesz településén a szépkorúakért. Természe-

tesen idõsklubot is mûködtetnek. Az idén szer-

vezték meg elõször a Diósberénybõl elszármazot-

tak találkozóját, melyre igen nagy volt az érdek-

lõdés. A diósberényi polgármester után a többi

Berény képviselõi osztották meg egymással

gondjaikat, amelyek sorolása közben tanácsokat

is adtak egymásnak a polgármesterek és képvise-

lõk.  Ismét felmerült a korábbi kezdeményezés

nyomán a Berényiek Egyesületének létrehozása. 

A megbeszélés zárásaként a vörösberényi kül-

döttség vezetõje, dr. Hoffmann Gyöngyi alpolgár-

mester asszony bejelentette, mivel körbe ért a ta-

lálkozók sora, így jövõre Vörösberényben lesz is-

mét a Berényiek Országos Találkozója. Terveink

szerint a szüreti felvonuláshoz fogjuk kötni a

„Berények” következõ összejövetelét.

A megbeszélés után megtekintettük a könyv-

tárban berendezett kiállítást, amely a helyi embe-

rek mai munkáit és régi életét mutatta be maket-

ten, rongyképeken és fényképeken. Meghallgat-

hattuk a Diósberény történetérõl szóló elõadást is

– ennek a falunak a múltja sem volt mentes, pél-

dául a kitelepítések miatt, a történelem viharaitól.

Ezután bemutatkoztak az egyes Berények, és át-

adták ajándékaikat a helyi polgármesternek.

Vörösberény ajándéka az eddigi éveknek megfe-

lelõen Séllei Katalin munkája, egy kerámia volt.

Ezt követõen a helyi német nemzetiségi óvoda ál-

tal összeállított mûsort láthattuk, és diósberényi

fiatalok táncait és zenélését élvezhette a közön-

ség. 

A kellemes nap után este indultunk vissza

Vörösberénybe, és a viszontlátás reményében kö-

szöntünk el a többi Berény képviselõjétõl.

Mester Ferenc
V.P.O.K. alelnöke

Erdõjáró motorosok

Tájékoztatás
Az Új Almádi Újság korábbi számában a Vödör-

völgyben és más kirándulóhelyeken megjelenõ

motorok, quadok hangossága és légszennyezése

miatt panaszkodott egy levélíró. 

A Bakonyerdõ Erdészeti és Faipari Zrt. a mû-

ködési területen lévõ önkormányzatok részére tá-

jékoztatót küldött az erdõlátogatás módjáról. A

megküldött részletes tájékoztató a polgármesteri

hivatal hirdetõtábláján megtekinthetõ. 

Az edészet felhívja a lakosság figyelmét az

1996. évi LIV. törvény - mely az erdõrõl és az er-

dõ védelmérõl szól - vonatkozó elõírásaira. A tör-

vényi szabályozás az erdõterületen tartózkodók

viselkedésére vonatkozik, mely szerint legfonto-

sabb, hogy mindenki saját felelõsségére tartóz-

kodhat az erdõben, azonban az erdei életközössé-

get, létesítményeit nem károsíthatja, az ott tartóz-

kodók pihenését, az erdõgazdálkodási tevékeny-

séget nem zavarhatja. Az erdõlátogatók az üdülé-

si és sportolási célú látogatásaik során az erdei

utakat használhatják, a gomba, vad gyümölcs, vi-

rág gyûjtését csak az egyéni szükséglet mértékéig

folytathatják. A törvény értelmében az erdõ terü-

letén kerékpározni, lovagolni, motorral, gépkocsi-

val közlekedni csak az arra kijelölt úton szabad.

Az erdészeti hatóság az erdõ látogatására vonat-

kozó elõírásokat megszegõkkel szemben bírság

kiszabására jogosult. 

Az illegális terepmotorozás jelentõs természet-

károsító hatással jár. Akadályozza az erdõgazdál-

kodási és vadgazdálkodási tevékenységet, foko-

zottan zavarja a gyalogos kirándulók nyugalmát

és veszélyezteti testi épségét. 

Az erdészet a természetvédelmi, erdészeti és

rendõrhatóságokkal összefogva fokozottan ellen-

õrzi az engedély nélkül folytatott tevékenysége-

ket, különösen a terep- és quad motorozást, lo-

vaglást. 

Némethné Kovács Júlia
környezetvédelmi referens
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Önkormányzatunk a röptérrõl
Kivonat a Veszpém-Szentkirályszabadjai repülõtérrel kapcsolatos önkormányzati véleménybõl

Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügye-

lõség, dr. Kling István igazgató

Tisztelt Igazgató Úr!

A tárgyi ügyben indult eljárás megindításáról és Balatonalmádi Város Önkor-

mányzatának ügyféli jogállásának elfogadásáról szóló 55924/08. iktatószámú

levelét köszönettel megkaptam. 

A közszemlére tétel céljára megküldött elõzetes vizsgálati dokumentációt

áttanulmányozva örömmel állapítottam  meg, hogy az beható módon foglalko-

zik a tervezett repülõtér környezetében élõ ürge populációt érõ környezeti ha-

tásokkal, ugyanakkor sajnálattal tapasztaltam, hogy szinte semmi szó nem esik

a dokumentációban a Balatonalmádi ingatlantulajdonosokat, lakó- és üdülõné-

pességet érintõ környezeti változásokról. Annak ellenére, hogy a tervezett re-

pülõtér mûszaki létesítményei Veszprém város és Szentkirályszabadja község

közigazgatási területén valósulnak meg a dokumentációban lévõ repülési útvo-

nalakat bemutató térképbõl leolvasható, hogy a légtér használat tekintetében a

tervezett repülõtér Balatonalmádi repülõterének mondható. A tervezett repülé-

si irányok háromnegyede Balatonalmádi közigazgatási területét és ezen belül

is annak lakó- és üdülõterületét érinti. A dokumentációban szereplõ formában

a tervezett légtérhasználat Balatonalmádi Város Önkormányzatának, lakó- és

üdülõnépességének érdekeit sérti, az a város számára elfogadhatatlan. 

A légtérhasználat északi irányba történõ kiterjesztésével, de legalábbis a

repülési útvonalaknak a repülõtér tengelyére történõ tükrözésével városunk

számára kedvezõbb helyzet alakulhatna ki. Az kétségtelen, hogy e változtatá-

sokkal Veszprém város és Szentkirályszabadja község vonatkozásában növe-

kednének a környezeti hatások, de mivel a repülõtérbõl származó milliárdos

jövedelem is e két település javát szolgálja tisztességes dolog lenne, ha a ter-

vezett repülõtér terhébõl is kivennék részüket. 

A fentiek elõrebocsátása mellett a 2008. július 18. napján közzétett, a Buda West

Airport Holding Vagyonkezelõ Zrt. beruházásában, Veszprém-Szentkirály-

szabadja térségében lévõ volt katonai légi bázis helyén tervezett nyilvános keres-

kedelmi repülõtér elõzetes környezeti vizsgálati dokumentációjával kapcsolatban

Balatonalmádi Város Önkormányzata, mint az elõzetes vizsgálati, illetve a környe-

zeti hatásvizsgálati közigazgatási eljárásba bejelentkezett ügyfél képviseletében, a

21 napos törvényes határidõn belül az alábbi észrevételeket teszem:

I. A közlemény közzététele
A 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egy-

séges környezethasználati engedélyezési eljárásról (a továbbiakban rövidítve R.)

3.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint a kérelem és az elõzetes vizsgálati doku-

mentáció benyújtását követõen a felügyelõség hivatalában, valamint honlapján

közleményt tesz közzé, amelynek a bekezdés c) pontja szerint tartalmaznia kell

az 1. vagy 3. számú melléklet hatálya alá tartozó tevékenységek esetében a köz-

vetlen hatásterület vélelmezett határait, az érintett települések megnevezésével.

A 2008. július 16. keltezésû, 2008. július 18-án közzétett hirdetmény sze-

rint a tervezett repülõtér hatásterületét alapvetõen a zajvédelmi hatásterület

határozza meg. Ugyanakkor, a hirdetményhez csatolt helyszínrajzon szereplõ

ábra alapján nem azonosítható, hogy az így kijelölt hatásterület pontosan mely

településeket és mely területeket, ingatlanokat érint. Az ábra alapján álláspon-

tunk szerint nem állapítható meg, hogy az elõzetes vizsgálati eljárásban biz-

tosított ügyféli jog mely személyeket, szervezeteket, önkormányzatokat illet

meg, így pedig a társadalmi részvétel megfelelõ biztosítása a teljes elõzetes

vizsgálati, majd hatásvizsgálati eljárás során kérdésessé válik.

II. Az elõzetes vizsgálati anyag  
Álláspontunk szerint a Vibrocomp Kft. által elkészített elõzetes vizsgálati

dokumentáció, azon felül, hogy nem felel meg a R. 3.§-ában, illetve 4. számú

mellékletében foglalt követelményeknek, az általánosság olyan szintjén vizs-

gálja a tervezett tevékenység lehetséges környezeti hatásait, hogy az a környe-

zeti hatásokkal kapcsolatos elõzetes felmérésként, a hatástanulmányban a ké-

sõbbiekben részletesen kifejtendõ kérdések elõzetes meghatározásaként sem-

miképpen sem vehetõ figyelembe.

Javasoljuk a Tisztelt Felügyelõségnek, hogy az elõzetes vizsgálati anyagot

hasonlítsa össze az ugyancsak a Vibrocomp Kft. által készített „Tököl Repü-

lõtér elõzetes vizsgálati dokumentáció” címû, 127/2007-es témaszámú doku-

mentációval.1Az összehasonlításkor ugyanis egyértelmûen látszik, hogy a két,

az ország különbözõ pontjain található repülõtérre (Tököl városa Pest megye

délnyugati részén található) készített elõzetes vizsgálati anyagok tartalma - az

adott helyszínekre vonatkozó tényadatok kivételével – szó szerint megegye-

zik. Különösen igaz ez a tervezett létesítmény megvalósításából, mûködteté-

sébõl eredõ hatások feltárására és bemutatására. 

Az elõzetes vizsgálat célja a tervezett tevékenység létesítése, fenntartása

és felszámolása adatainak számba vételével, a tervezéssel érintett helyszín be-

mutatásával, az egyes környezeti elemekre kiterjedõ állapotfelmérésekkel,

vizsgálatokkal és hatásbecslésekkel éppen az, hogy már az elõzetes, a környe-

zeti hatásvizsgálatot megelõzõ szakaszban átfogó képet lehessen kapni magá-

ról a tevékenységrõl és annak lehetséges hatásairól. Ezen hatások a levegõ, a

talaj, a környezet szennyezése, a zajterhelés növekedése, a védett természeti

értékek igénybevétele révén mind hatást gyakorolnak a közvetlen és közvetett

hatásterületen. Másrészt, az elõzetes vizsgálat szerepe a késõbb részletes ki-

fejtést és további vizsgálatot igénylõ kérdéskörök meghatározása.

Az általánosság lehetséges legmagasabb szintjén megfogalmazott doku-

mentum, amellett, hogy önmagának is ellentmondó megállapításokat tartal-

maz, a szóban forgó tevékenység hatásainak felmérésére és bemutatására sem-

miképpen nem alkalmas.

III. Érdemben
Bár álláspontunk szerint az elõzetes vizsgálati anyag (tekintettel a II. pontban

írottakra is) jelenlegi formájában nem fogadható el, annak egyes hiányosságaira,

ellentmondásaira szeretnénk a Tisztelt Felügyelõség figyelmét különösen felhívni:

III.1. Hiányosságok a R. elõzetes vizsgálati dokumentációval szemben tá-

masztott követelményei fényében

Az elõzetes vizsgálati dokumentáció nem tartalmazza valamennyi, a R. 4.

számú mellékletében elõírt tartalmi elemet. Így, még utalás sem található ben-

ne arra vonatkozóan, hogy a kérelmezõ a R. 4. számú melléklet 1.b) pontja

szerint számításba vett-e a megvalósítással kapcsolatban lehetséges alternatí-

vákat, kivitelezési változatokat. A változatok, a repülésre, mint tevékenység-

re értelmezve, a megvalósítással (így többek között a Natura 2000 területek

védelme érdekében), illetve az egyes fel-és leszállási irányokra, valamint azok

irányszögére (a repülési zajjal közvetlenül érintett lakosság egészségének vé-

delme érdekében) egyaránt vonatkoznak a kapcsolódó joggyakorlat szerint.

Ennek tükrében a R. 4. számú melléklet 1. c) pontjában írt követelmény be-

mutatása is hiányzik, azaz nincsenek a tanulmányban adatok arra vonatkozó-

an, hogy a tervezéskor számításba vett változatok közötti döntést a terület-

vagy településfejlesztési, rendezési tervekkel összefüggésben a telepítési hely

és a megvalósítási mód kiválasztását mi befolyásolta.

Hasonlóképpen, a R. 4. számú melléklet 1. e) pontja alapján megkövetelt, a

számításba vett megvalósítási, kivitelezési változatok környezetterhelése és kör-

nyezet-igénybevétele várható mértékének elõzetes becslésére sem került sor.

Ezen szempontnak Balatonalmádi vonatkozásában kiemelt jelentõsége

van, ugyanis a jelenleg tervezett fel-és leszállási útvonalak nagyrészt a tele-

pülés fölött haladnának. 

Úgyszintén nem kerültek bemutatásra a közvetlen és közvetett hatásterü-

let rendelkezésre álló környezeti állapot, területhasználati és demográfiai ada-

tai, illetõleg, hogy a hatásfolyamatok jellegének ismeretében milyen és meny-

nyire jelentõs környezeti állapotváltozások (hatások) léphetnek fel [R. 4. szá-

mú melléklet 1. fc) pont]. 

Hasonlóképpen kifogásoljuk, hogy annak ellenére, hogy a jelenleg tervezett

fel-és leszállási útvonalak Balatonalmádi fölött kerülnének kijelölésre, a zajterhe-

lés és a légszennyezettség alapállapotának felmérésére a településen nem került

sor. Ennek ellenére a vizsgálati anyag több helyen is azt a megállapítást tartalmaz-

za, hogy a hatásterületen a repülések következtében elõálló zajterhelés nem lesz

határérték feletti és a légszennyezettség állapotának romlása is elenyészõ.

A leírtak alapján álláspontunk szerint az elõzetes vizsgálati dokumentáció,

mint a tervezett tevékenység lehetséges környezeti hatásait felmérõ dokumen-

tum, nem vehetõ figyelembe. Hivatkozunk továbbá arra, hogy a Natura 2000

területek érintettsége és a vonatkozó szabályozás fényében alapvetõ jogsza-

bályi akadályát látjuk a létesítmény adott területen történõ megvalósításának.

Tisztelt Igazgató Úr!

Kérem, hogy a tárgyi eljárásban a leírt észrevételeinket figyelembe venni

szíveskedjen. Jelzem, hogy Balatonalmádi Város Önkormányzat ügyféli jog-

állására tekintettel az eljárás további szakaszaiban is részt kíván venni.

Balatonalmádi, 2008. augusztus 8.

Tisztelettel: Keszey János
polgármester

1 Az elõzetes dokumentáció anyaga a következõ címrõl is letölthetõ:

http://www.szigethalom.hu/hirek/ma/tokol.pdf 
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Vége van a nyárnak, készülünk az õszre
Százkilencven milliót kap a színház 

Az egymilliárdos teljes felújítási terv készen áll, az idei megyei támogatás

pedig 190 millió forint – közölte Lasztovicza Jenõ megyei elnök az augusz-

tus 25-i évadnyitón. Bujtor István, a Petõfi Színház igazgatója bemutatta a

társulat két új tagját, Perjés Hildát és Szeles Józsefet. – Az öltözök teljes,

a folyosók részeleges felújítása befejezõdött, a színpad korszerûsítése, az

akusztika tökéletesítése folyamatban van. A színház épületébe költözött a

jegypénztár, a jegyet a világhálón is meg lehet vásárolni. A színház szüle-

tésnapját november 16-23. között ünneplik. Erre az alkalomra adják ki a

Veszprémi Színházi Lexikont, illetve az Értelmezõ Szótárt, utóbbiban ösz-

szegyûjtik a szakzsargon kifejezéseit. Bemutatkozik a veszprémi deszká-

kon a gyõri, a szolnoki, a békéscsabai, a miskolci, a soproni, a székesfehér-

vári, a debreceni társulat. Bujtor István az idei évadra békét, nyugalmat,

tiszteletet, bölcsességet, egészséget kért és kívánt. – Sikeresek a tájelõadá-

sok, és érdeklõdnek irántunk külföldrõl is. Irigykednek ránk, az igazgató-

val hívnak minket, de mi nem megyünk! – utalt a társulat népszerûségére

és a vezetés elkötelezettségére Eperjes Károly színész, mûvészeti tanács-

adó. A tervezett bemutatók sorrendje nem változott, egyetlen elõadást, a

Régimódi történetet a következõ évadban mutatják be. Lasztovicza Jenõ

megyei elnök üdvözölte a színház sikerét, a teltházas elõadásokat, a társu-

lat kiemelkedõ népszerûségét. Sajnálattal beszélt arról, hogy a megye egy

milliárd forintos, teljes felújítást magában foglaló terve a már korábban

ígért pályázati kiírásra vár.

Mentõápoló temetése
Az egész ország figyelemmel kísérte Sörös Milos helikopteres mentõápoló au-

gusztus 9-i almádi temetését. A július 31-én szolgálatteljesítés közben lezuhant

mentõhelikopterben életét vesztõ 27 éves szakápolót a Pinkóci temetõben he-

lyezték örök nyugalomra a katolikus egyház szertartása szerint. Búcsúbeszédet

László Elõd, a Budai Mentõállomás vezetõ fõorvosa és Balog Zoltán reformá-

tus lelkész, az elhunyt apósa, országgyûlési bizottsági elnök mondott.

Turul Szabadiban
Közadakozásból emeltek turulszobrot Szenkirályszabadján az alapítók és a

faluban azóta itt felnövõ nemzedékek tiszteletére.  A bronz turulmadár

Diénes Attila szobrászmûvész alkotása, az emlékmûvet augusztus derekán

avattak föl.

Szöllõsi Máté Zalahalápért
A Tapolca melletti község polgármestere az augusztusi ünnepi falugyûlésen

kitüntetést adott át Szöllõsi Máté nyugalmazott balatonalmádi tanárnak, cím-

zetes igazgatónak az oktatás, népmûvelés és a közélet területén a településen

végzett másfél évtizedes munkásságának elismeréseként. A nevéhez kötõdik

az új iskola, óvoda, napközi létesítése, és a helyi rajzoktatás magas színvona-

lának a megalapozása.

Lassan közeledik az õsz. Megkezdõdött a tanítás az iskolákban. Megnõtt a reg-

geli forgalom az utakon, a buszokon. Az õsz közeledtével rövidülnek a napok,

romlanak a látási viszonyok. A gyerekek óvatosabb közlekedésre való felké-

szítése mellett a láthatóságukat fokozó eszközökkel, jelzésekkel, „díszítések-

kel” még biztonságosabbá tehetjük a közlekedésben való részvételüket.

Talán már nem is kell említenem, hogy a jogszabályok - rossz látási viszo-

nyok esetén és éjjel - láthatósági mellény viselését írják elõ lakott területen kí-

vül nemcsak a kerékpárral, hanem a gyalog közlekedõk részére is.

A déli órákban az iskolából hazafelé tartó gyerekek, akik még a nyár szabadsá-

gának bûvöletében élnek, kiszabadulva a kötött napirendbõl figyelmetlenek, meg-

gondolatlanok, amikor az utcán közlekednek. Nekünk felnõtteknek kell arra ügyel-

nünk, hogy ne érje õket baj, és mindnyájan épségben, egészségben haza érjenek! 

Szeptember 1-tõl hatályos az a jogszabály, amely a gyalogosok zebrán tör-

ténõ biztonságos átkelését segítik. Ha egy gyalogos átkelési szándékkal meg-

áll a zebránál, a gépjármû vezetõnek meg kell állni és át kell õt engedni.

Gyermekeink egészségmegõrzésére az élet minden területén figyelmet kell

fordítanunk. Alapvetõ szükségleteik kielégítése, helyes táplálkozásuk, a ve-

lük való testi, lelki törõdés együtt eredményezi azt, hogy képesek legyenek

rendesen elvégezni a munkájukat, vagyis képességeiknek megfelelõ tanulmá-

nyi eredményt érhessenek el.

Magyarország a gyermekvédelem területén szép eredményeket ért már el.

Nemcsak azzal, hogy megalkotta a gyermekvédelmi törvényt, hanem azzal is,

hogy létrehozta a hatékony végrehajtáshoz szükséges intézményi hátteret. A

régi nagy létszámú állami gondozottakat nevelõ intézetek helyett a mai lakás-

otthonokban családias környezetben, és családi jellegû gazdálkodásban élnek

a gyermekek. Ezzel is igyekeznek õket felkészíteni a felnõtt éltre, a pénzbe-

osztás alapszabályaira, a felelõsségvállalásra. Vajon azokban a családokban,

ahol a gyermekek mindent megkapnak, gyakran elvárások nélkül, ahol min-

dent megengednek nekik, nem ellenõrzik mikor, mit csinál, kivel, kikkel töl-

ti az idejét, mire költi a pénzét, eleget tesznek az alapvetõ nevelési szabályok-

nak? Tulajdonképpen ez a nevelési mód ugyanúgy belefér az elhanyagolás ka-

tegóriájába, mint amikor az anya nem ápolja, táplálja a gyermekét. 

A gyermekvédelmi törvény pontosan meghatározza a szülõk feladatait. Tu-

dom, sokan úgy gondolják, hogy modern, liberális nevelési elveket kell követ-

ni, nem szabad korlátozni gyermekeink szabadságát, kiteljesedését. A felügye-

let hiánya azonban komoly veszélyeket rejt magában, mert a gyermek nem kap

kapaszkodókat, iránymutatásokat ahhoz, mit szabad és mit tilos tennie, mire

készüljön, mit vár el a társadalom, ha nem akar kirekesztett lenni. Az ellenõr-

zésnek természetesen megvannak a józan határai. De a teljesen magára hagyott

gyermekek könnyen sodródnak veszélyhelyzetekbe, lesznek bûnelkövetõk,

vagy vállnak bûncselekmények áldozatává. Ezt támasztja alá az a statisztikai

adat, hogy a gyermekkorú bûnelkövetõk 70%-a, a fiatalkorúak 60%-a úgyne-

vezett teljes családban él. Az egyedül álló szülõk talán nagyobb odafigyeléssel

nevelik a gyermekeiket, hogy pótolják a másik szülõ szerepét is.

A szeptember nemcsak az iskolakezdés, hanem már a szüret ideje is. A szü-

ret kellemes együttlét a segítõ ismerõsöknek, rokonoknak. Ez így is van jól!

De ne feledkezzünk meg arról, hogy a jó buliban mindig legyen egy-egy olyan

ember, aki nem fogyaszt alkoholt és hazavisz bennünket. A szigorított szabá-

lyok szerint az alkoholt fogyasztó vezetõtõl azonnal el kell venni a vezetõi en-

gedélyét. Megéri az a pár pohár bor, hogy pórul járjunk!?

Stanka Mária r. szds.

Augusztus hónap a Borfesztivál és a Pá-

linkanapok jegyében telt. A mûsorok

kezdetétõl kora reggelig tartottak szolgá-

lataink. Az elsõ két nap „döccenõi” után polgárõreink - a tõlük elvárt módon

– minden zárat, lakatot, sátrat (újfent átvizsgálva), adták át a terület õrzését

egy biztonsági cég alkalmazottainak. Kollégáink ott-tartózkodása alatt sem-

miféle atrocitás, betörés nem történt! A nyitónap éjjelén hatalmas vihar kere-

kedett, ekkor egy pavilon redõnyét kifordította a szél. Az akkor ügyeletesek -

nem kis nehézségekkel a zuhogó esõben - a fatáblát visszahelyezték, megóv-

va a bent tárolt értékeket. Augusztus 17-én hajnali 4 órakor garázda fiatalok

letörték a vasúti átjáró félkarú sorompóját. Ezt a járõr kb. 80 m-rõl észlelte.

Azonnal hívták a rendõrséget, mint ahogy velük egy idõben a szemközti disz-

kóból is jeleztek. Az elkövetõk ruházatának leírását és gépkocsijuk rendszá-

mát a rendõrségnek megadtuk.

E sorok írásakor még nem tudni, „mit hoz” az augusztusi közbiztonsági és

közlekedésbiztonsági akciónk. A júniusihoz hasonló, az északi partot teljes

egészében lefedõ megmozdulásban Balatonalmádi térsége 58 fõvel vesz részt.

Egyesületünk lovasai a Malomvölgyet és a Vödörvölgyet vigyázzák négy if-

júsági taggal kiegészülve. Természetesen a rendõri segítség sem marad el.

Új tanév kezdõdik. Nagy öröm számunkra, hogy az ismerõs polgárõreinktõl

érdeklõdnek a szülõk: „Ugye lesztek

szeptembertõl?”. Igen, leszünk, és vi-

gyázunk a gyermekekre! Kérésünk csak

annyi, hogy a közlekedésben résztvevõ valamennyi jármûvezetõ is tegye ezt!

Hamarosan megjelennek városunkban a teherautókról tüzelõanyagot, me-

zõgazdasági terményt árusító „vállalkozók”. Tudniuk kell, hogy ehhez a tevé-

kenységhez jegyzõi engedély szükséges. Az ezt igazoló iratot föltétlenül kér-

jék bemutatásra! Legyenek óvatosak, mert sok esetben fordult már elõ, hogy

a vigyázatlan vevõt kifosztották az udvariasan segítõ eladók. Semmi esetre se

engedjék, hogy amíg a pincében rakodó ember teszi a dolgát, társuk bekísér-

je Önöket a lakásba és láthassa: honnan veszik elõ a pénzt?! Nem árt, ha fel-

jegyzik a gépkocsi típusát, rendszámát. Egy máshol elkövetett bûncselekmény

felderítésében nagy segítség lehet ez a rendõrségnek.

Tisztelt Olvasók! Kérjük, hogy elkövetett besurranásról, betörésrõl (vagy an-

nak kísérletérõl) értesítsék a polgárõrséget is! Hansági Endre a 06-30/621-0759,

Balogh Csaba a 06-30/650-3807, Hilbert Elek a 06-30/621-1850 telefonszám-

okon elérhetõ.

Várhatóan szép lesz az õsz. Mi készülünk a nyaralóingatlanok fokozottabb

ellenõrzésére, Önök élvezzék a békés-csöndes nyugalmat!

(ff)

Polgárõr hírek
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A népek emlékét három dolog õrzi: az írott krónikák, a régészeti leletek s az
utódok emlékezete. Ez utóbbi is több elemre tagolható: vallási (szakrális) és
rituális eszközökre, a szellemi néprajz sokrétûen áthagyományozódott, rend-
szerint szóban megõrzött ismeretanyagára, valamint a néprajz tárgyi emléke-
ire és a népmûvészeti jellegû tárgyiasult emlékekre.

E két utóbbinak: a magyar néprajz és a magyar népmûvészet tárgyi emlé-
keinek megõrzésén, a népi és a történelmi hímzõ kultúrának megismertetésén
és továbbéltetésén dolgozik a Gránátalma hímzõ kör. 

Ezen a néven 2006 õszétõl munkálkodnak, ám tevékenységük kezdete jó-
val elõbbre datálódik. A kör vezetõje Cz. Tóth Hajnalka ugyanis már 1976-
tól szakkörvezetõ Balatonalmádiban, sõt, 1979-tõl a veszprémi díszítõmûvé-
szeti szakkört is õ vezeti egészen 1991-ig. Tízéves jubileumi kiállításukon már
akkor több csoportos és egyéni díjat nyernek. ’91-ben a szakkörvezetést a ha-
gyományok dicséretes megõrzésével hosszú idõre Zsédenyi Kálmánné Gyön-
gyi néni vette át tõle, mígnem tavalyelõtt õsztõl, új felállásban ismét az õ ve-
zetésével szorgoskodik az ügyes kezû társaság tovább. 

Cz. Tóth Hajnalka a kiesõ idõ alatt sem tétlenkedett. Zömmel A-kategóriás
munkáival sorban nyerte a díjakat itthon és külföldön egyaránt. Elmondása sze-
rint napi 4-5 órát tölt a népmûvészet varázsában, ösztönösen tisztelve minden
olyan tárgyat, ami magán viseli az emberi kéz, az emberi lélek nyomát. Képes
évekig gyûjteni az anyagot egy-egy munkájához, hogy az megfelelõ minõségû
lehessen, és a legnagyobb alapossággal, kellõ tisztességgel, igényességgel és
alázattal dolgozni rajta, hogy hibátlan legyen. Szeret a részletekkel elbíbelõdni,
az aprólékos munkákat ugyanolyan mesteri gonddal végezni, mint a mutatós fõ-
motívumokat, hogy a munka minden egyes részletében tökéletes legyen. 

Elmélyült tudásáról, fanatikus szorgalmáról, a népmûvészet iránt érzett el-
kötelezettségérõl ismert vezetõ mellett nem csoda, ha a Gránátalma hímzõ kör
kis csapata már egy év elteltével szép sikereket ért el a megyei pályázatokon.
Magyarpolányban a 2007-ben megrendezett „Micsoda madár” pályázaton,
idén pedig a reneszánsz év jegyében, történelmi hímzés kategóriában „úri hím-
zéseivel” kapott értékes díjakat. 

A szakkör minden tagjának munkája megállja helyét a zsûri elõtt. Mintáik
között az egész magyarlakta területrõl találunk motívumokat, a szálszámolá-
sos és szabadrajzú hímzések gazdag világát igyekeznek bemutatni a nyugat-
dunántúli térségtõl egészen Erdély legtávolabbi pontjáig. 

A varrás, hímzés sok idõt, türelmet igénylõ munkafolyamat. Ma talán nem
a legnépszerûbb idõtöltés. De akit rabul ejt ez a – nemcsak a kezet, hanem a
szívet, lelket foglalkoztató - gyönyörû tevékenység, nem ereszti többé. Nem
véletlen, hogy már a középkorban felismerték ennek a szép munkának a tárgyi-
asult haszna mellett lélekformáló erejét is. Nem volt zárda, kolostor, de úri ház

sem, ahol apácák, jó nevelésben részesülõ növendéklányok, nemes kisasszonyok
ne részesültek volna a varrás, hímzés fortélyainak elsajátításában. A szépre,
jóra való törekvés, így a díszítés vágya is ösztönös készsége az embernek. 

Hazánkban a hímzés már régóta magas színvonalú, gondoljunk csak Szent
István királyunk feleségének, Gizella királynénak apácáival, udvarhölgyeivel
készített, Európa-szerte megcsodált, máig ámulatba ejtõ koronázási palástjá-
ra, a gyönyörû papi talárokra, templomainkat vagy a nemesi viseleteket díszí-
tõ motívumainkra. Késõbb a jobbágyasszonyok, parasztlányok is megtanul-
ták ezt a munkát, így teremtettek kapcsolatot az úri és a népi hímzés között. 

A polgári iskolákban még tantárgy volt a hímzés, a tanítóképzõkben a külön-
bözõ hímzési stílusok ismerete is kötelezõ volt régen. Ezért aztán az idõsebbek
úgy jönnek a szakkörbe, hogy már eleve tudnak „varrni”, az alapokra nem kell
õket megtanítani. Örvendetes, hogy újak, fiatalok is jönnek, akik lelkesen lesik el
a fogásokat az idõsebbektõl. 2007-ben hetedik alkalommal került megrendezésre
az Országos Ifjúsági Népi Kézmûves Pályázat, melyen a 10-25 éves korosztály
képviselteti magát munkáival. A munkák minõsége – kezdõ fiatalokat meghazud-
tolóan – rendkívül színvonalas, akár érett mûvészek dicséretére is válhatna. A két-
évente megrendezett pályázat szervezési munkáihoz Balatonalmádi városa és ala-
pítványa is hozzájárul a kiállításnak helyet adva, és a hímzés-, viselet-, csipke-,
népi ékszer kategória díjazott munkáinak jutalmazásához hozzájárulva.

A népi hagyományok megõrzésével, ápolásával, annak továbbadásával a nép-
lélek folytonosságát adjuk át a jövõ nemzedéknek. Ezért nagyon fontos az a ve-
zérlõ elv, amit a Gránátalma hímzõ kör vezetõje, Cz. Tót Hajnalka mindig is szem
elõtt tartott, hogy csak tiszta forrásból szabad meríteni, és így megõrizni, így ad-
ni tovább az õsi kultúrát. Hagyományt ápolni csak felelõsséggel, alázattal és tisz-
telettel lehet. Tõle hallottam azt a Juhász Ferenc idézetet is, amit most én is föl-
használok zárszóként, mert ennél szebben nehezen tudnám összefoglalni az
elõbb leírtak lényegét: „Vigyázzunk, hogy ki ne haljanak az éneklõ népek, a mí-
toszalkotó népek, a képíró asszonyok és fafaragó emberek, mert az ember hal ki
velük. Õrizzük, gyûjtsük, terjesszük mûveiket, tanuljunk tõlük, legyen eleven lel-
künk eleven része a nép léttõl el nem különült mûvészete, amely önmagát mond-
ja, mint a természet, s épp ezért bizonysága a múltnak és a maradandóságnak.”.

Kívánjunk nagyon sok hasznos, vidám, szeretetteljes órát, sok jó kedvet,
türelmet, hozzáértést a Gránátalma hímzõ kör tagjainak, hogy alkothassanak
még nagyon sok aprólékosan kidolgozott míves munkát: keresztszemest, szál-
varrásost, pókozásost, subrikást… A munkáikat megtekintõknek, magunknak
pedig azt kívánom, hogy a hímzés mûvészetének gyöngyszemeibe, a kiállított
munkák gyönyörködtetõ látványába ne csak a szemünket, hanem a lelkünket
is merítsük bele kicsit.

Vecsey Kiss Mária

A Gránátalma hímzõ kör kiállítására

Fél hat elõtt néhány perccel tizedmagunkkal vártuk, hogy lesz-e közönségünk

idén, aki meghallgatja nyáresti gondolatainkat a káptalanfüredi fák alatt. Két

név, Körmendi Gitta és Enyedi Béla nem sokat mondott a nyaraló közönség-

nek, még legtöbb közeli barátunk is kimentette magát, sajnos aznap estére más

elfoglaltságuk akadt.

Gondoltuk, hogy Wass Albert, Reményik Sándor, Sík Sándor estünk, vagy

akár a tavalyi Kaláka-béli Radványi Balázs után csökkenni fog az érdeklõdés

az ismeretlen mai szerzõk iránt. Nehéz volt meggyõzni az embereket, hogy

higgyék el, érdemes eljönni. 

Aki mégis mellettünk döntött - végül is sokan lettünk-, azt hiszem, nem bánta meg.

Körmendi Gitta saját verseiben mindannyiunkat foglalkoztató érzéseket

szólaltatott meg Petõfire emlékeztetõen szép és természetesen gördülõ rímek-

kel. Megnyerõ, kedves egyéniség, semmi mesterkéltség, semmi szóvirág, egy-

szerû, tiszta gondolatok, érzelmek megszólaltatása olyan témákban, amikrõl

mindenkinek vannak ilyen, olyan tapasztalatai. Gyermekkori emlékek, szere-

lem, természet és hazaszeretet, fények és árnyak, örök értékek. Mindez nõi fi-

nomsággal és egyben kemény hittel mesterien megfogalmazva. Gittának már

megjelent 3 verseskötete és tevékenységéért a Bodnár István Irodalmi és Mû-

vészeti Díj Arany fokozatával tûntették ki.

Enyedi Bélának nem csengõ hangjára fogunk emlékezni, hanem vidám,

közvetlen természetére, arra az õszinteségre, amellyel saját érzéseinek, és ar-

ra az alázatra, amellyel mások mély gondolatainak rendelte alá gitárja maga

alkotta dallamait.

Nem elhallgatható érdemük, hogy mozgássérült barátaik képzõmûvészeti

alkotásainak bemutatásával egyfajta „mentális akadálymentesítésként” ván-

dorkiállítást indítottak útjukra Világunk címmel. 

„Fényhullámjaik” és „Fénygyöngyeik” Káptalanfüreden túl már Németor-

szágba, Erdélybe, Svájcba, Hollandiába, sõt Floridába is eljutottak a magyar

ajkú közönséghez. Ízelítõül egy „hullám”:

Elég lenne csupán arra emlékezni,
hogy a rend a szépet: magából teremti.
Kár, hogy oly sok érték tenger-mélyre süllyedt,
Lesz-e még valaki, ki felhozza mindet.

És egy „gyöngy”:

Tudjuk, milyen gyõ??zni, milyen veszíteni,
életünk hogy lehet megnehezíteni.
Ameddig harcba hív különbözõ??ségünk,
vesztesek maradunk akkor is, ha gyõ??zünk.

Az est keretében lehetõség nyílt Gitta könyveinek és Béla CD-inek meg-

vásárlására, de ha valaki errõl lemaradt, a Káptalanfüredi Fürdõegyesület szí-

vesen segít késõbb is a mûvészek elérésében.

Kacskovics Fruzsina

Nyáresti gondolatok és dallamok…
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A Veszprémi Független Hírlap 1882. augusztus

9-i számában vezércikk jelent meg a laptulajdo-

nos Kompolthy Tivadar tollából. Ebben taglalta

Almádi fürdõhelyen a következõ évben szerinte

szükséges építkezéseket. Felhívta a figyelmet a

helyi vállalkozásban felépítendõ 40-50 szobás
fürdõház mielõbbi megvalósítására. 1883. má-

jusában a Veszprémi Független Hírlapban ismét

vezércikkben foglalkozott a részvénytársaság

megszervezésével. Megemlítette, hogy Füred,

Keszthely, Siófok, Boglár, Kenese fürdõtársa-
ságokat alakítottak, szabad és zárt fürdõket,
bérházakat emeltek a partokon.

Az 1883. november 28-án megtartott alakuló

közgyûlésen a jelenlevõk kimondták a részvény-

társaság megalakulását, megfogalmazták és el-

fogadták alapszabályát. A cégbíróság fenti dá-

tummal bejegyezte a részvénytársaság megala-

kulását. Mûködésének tárgyát a következõkben

fogalmazták meg. A közönségnek jutányos ellá-
tása mellett kényelmes fürdõhelyet állítani, egy-
szersmind a részvényeseknek anyagi nyereséget
biztosítani. A vállalkozás idõtartama 50 év.
Alaptõkéje tízezer forint, 100 db névre és egyen-
ként 100 forintról szóló részvényre elosztva. 

A megalakuláskor az rt. igazgatósága 15 tag-

ból állt: Brenner Lõrinc elnök, Balogh Károly

alelnök, Kiss István pénztárnok, Jánosi Sándor

ügyvéd, titkár, Krausz József ellenõr és könyvvezetõ, Kindl Béla, Czollenstein

Ferenc, Nay Jakab, Megyeri József, Hetessy Dániel, Krisztián József, Fischer

Béla, Kurcz Rudolf, Horváth János és Huszár János választmányi tagok.

A részvénytársaság alapító vezetõségének tagjai – szõlõbirtokosként vagy

nyaralótulajdonosként - mindnyájan Almádihoz szorosan kötõdõ személyek

voltak. A mindenkori igazgató-választmányból Kurcz Rudolf, Kurcz Gyula,

Véghely Kálmán, Suly Ede, Suly László, Kompolthy Tivadar, Sári János és

Hetessy Dániel vörösberényi körjegyzõ jelentõs almádi birtokosként voltak

ismertek. Közéleti szerepvállalásukról ismert személyek voltak Brenner Lõ-

rinc, Czollenstein Ferenc, Mihalecz József, Óvári Kálmán, Krisztián József,

Szalay Ferenc és Werner Károly, akiket több alkalommal is megválasztottak

Almádi bírájává.

Kidolgozták az Almádi Fürdõ Részvénytársaság alapszabályát, amely 45 §-

ban rögzítette valamennyi abban az idõben törvényesen elõírt, mûködési felté-

telt. Az alapszabály záradéka a következõ volt. Kelt Veszprémben 1883. évi no-
vember hó 28-ik napján. Brenner Lõrinc s.k. igazgató választmányi elnök, Nay
Jakab s.k. igazgató választmányi tag, Hetessy Dániel s.k. igazgató választmá-
nyi tag, dr. Jánosi Sándor s.k. ügyvéd titkár. A részvénytársaság mûködése alatt

mindössze egyetlen alkalommal módosította az alapszabályokat. 1900. április

23-án az alaptõkét felemelték 200 db 100 forintos részvényre, ami összesen

húszezer forintot, azaz 40 ezer koronát jelentett, miután idõközben a fizetõesz-

köz forintról koronára változott. Módosulást jelentett ugyanekkor, hogy az

igazgató választmányon belül fürdõigazgatói tisztséget létesítettek.

A részvénytársaságot még jóformán be sem jegyezték a cégbíróságon, már-

is megkezdte tevékenységét. A káptalannal, mint földesúrral megkötött szer-

zõdések hosszú távon biztosították a társaság mûködését. Megvették a Huber-

féle szõlõbirtokot, a rajta levõ épületet már a következõ, 1884. évi idényre ki-

bõvítették. Többszöri bõvítés és átalakítás után Hattyú vendéglõ néven mûkö-

dött sok-sok évtizeden át. A Zsák vendéglõ 1898. évi megnyitásáig minden

esemény, legyen az színielõadás, hangverseny, tombola estély, bál, színhelye

a részvénytársaság Hattyú vendéglõje volt. Mûködése alatt számtalan kezde-

ményezés jellemezte a részvénytársaság tevékenységét.

1886 nyarára sok minden megvalósult, többek között a fürdõkönyvtár és

Almádi elsõ szállodája, Hat szobával és gyönyörû verandával. Hosszasan le-

hetne sorolni, mi mindent tett a részvénytársaság, illetve annak igazgató taná-

csa Almádi fürdõhely felvirágoztatása érdekében, kezdve a nyári mûsorok

megszervezésével, a Kneipp gyógyintézet létrehozásán át a Balatonpart ren-

dezéséig. Erre az újság terjedelme nem ad lehetõséget. Nyugodtan kijelenthe-

tõ, hogy az Almádi Fürdõ Rt. nélkül Almádi nem lett volna olyan neves és

kedvelt fürdõhely a XX. század elejére, mint amilyen lett.

A 125 évvel ezelõtt, 1883. novemberében alapított részvénytársaság

1918. november 10-én megtartott rendkívüli közgyûlésén elhatározta a fel-

számolást. Érdekes és véletlen egybeesés, hogy 90 évvel ezelõtt szûnt meg,

35 éves mûködés után, az Almádi érdekében hatalmas munkát kifejtõ rész-

vénytársaság. E kettõs évforduló alkalmából tekintsünk vissza elõdeink ér-

tékes munkájára.

Schildmayer Ferenc

125. évforduló
(Almádi Fürdõ Rt.)

Az Almádi Fürdõ Rt. alapítói családtagjaikkal 1890. körül

Az Almádi Fürdõ Rt. alapszabályai (címoldal)
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Augusztus 20-i ünnepi beszéd

Szentjeink, példaképeink
Balatonalmádi város hatóságától megtisztelõ felkérést kaptam mára, itt,

Önöknél ünnepi beszédet tartani.

Egy levéltáros, úgy vélem, akkor teszi a legjobban, ha az iratok néma ten-

gerének közepén végzi a dolgát. De a világ fordulása azt hozta magával, hogy

ma már nem ülhet elefántcsonttornyában még egy levéltáros sem. Különösen

akkor, ha egyúttal a honismereti mozgalomnak és így a hazafiasságnak is el-

kötelezettje.

Itt, az almádi Szent Imre-templom elõtt állva, Szent István ünnepén, azt hi-

szem, önként adódik a kérdés: kellenek-e ma a szentek?
Másképpen fogalmazva: van-e szüksége a ma emberének példaképekre?

És még tovább gondolva: hajlandók vagyunk-e még felnézni másra, kívánni

példaadó emberek sikerét, követni õket, netán vágyni erényeikre? Avagy

egyedüli életvezetési mintánk a minden mást elsöprõ, csak saját magát érvé-

nyesítõ individuum legyen?

Mit jelentenek tehát ma a szentek?
A történelem nagy tanulsága, hogy Európa diadalmenetének, a keresztény

Európa és mindenekelõtt a nyugati keresztény felekezetek Európája újkori si-

kerének, példátlan haladásának egyik - ha nem a legfontosabb - hajtóereje az

egyéni siker, az önálló individuum, a szabad egyéniség kibontakozása volt.

Szakítás a születés által adott feudális kötöttségekkel. Európa és az európaiak

által uralt glóbusz sikerét tehát jelentõs mértékben az egyén felszabadítása - a

szabad polgár megszületése eredményezte.

Ámde tény az is, hogy az egyéni szabadság kibontakozása, illetve a szabad

személyiség szándékainak érvényesülése csakis a társadalmi környezet meg-

felelõ mivoltával vezethet sikerre - a magányos hõsök tragédiájával tele van a

világirodalom már az ókor óta. E sikerek legfontosabb eleme a polgárok ösz-

szefogása volt, a szándékok összehangolása, azaz a résztvevõk szolidaritása.

A társadalmi szolidaritás, amelyrõl újabban mind kevesebbet hallani… Annál

többet tapasztalunk az Európát és a mi nemzetünket is megkörnyékezõ, társa-

dalmi méretû bizalomhiányról, meghasonulásról, a társadalom atomizálódá-

sáról, és e gyanús táptalajon új és minden korábbinál veszélyesebb ideológi-

ai és materiális kalandok fenyegetésérõl!

Nézzünk körül!

Félõ, mert a jövendõ társadalma iránt felelõsséget érzõk számára egyre bal-

jósabb jelek mutatják: miközben majd’ minden közszereplõ és szinte minden

hírközeg az egyén szabad érvényesülését hirdeti, az egyéni akarat elsõbbségét

harsogja, az egyéni szándékok, kívánságok és élvezetek indokoltságát szaj-

kózza, azalatt a sok-sok individuum szép lassan és látszólag önként - mert te-

hetetlen - beleterelõdik a „Vedd meg, edd meg, kend magadra!” sugalom jól

álcázott csapdájába, a csábító csodák kiúttalan varsájába!

Elgondolkodtató, mi több: megdöbbentõ dolgok ezek!

A történelmünk kellõ megismerésébõl kitagadott, a múlt tanulságaitól el-

zárt, a jövõ kilátásai elõl eltakart nemzedékek; a valós emberi viszonyok he-

lyett digitális álomvilágba szédített emberek, a horoszkópok „üzenetére” ne-

velt, mihaszna - vagy ahogy a mai fiatalok mondanák: szutyok - mûsorok né-

zésére idomított, mindenevõ, mindent megvevõ „fogyasztóvá” degradált pá-

riák; négyévenként az urnához eresztett „állampolgárok” és velük szemben -

állítólag nevükben és megbízásukból ügyködõ -, közben gyakran csak saját

maguk „megvalósításával” foglalatoskodó néptribunusok világa…

Vannak lassan ható és vannak gyorsan ölõ mérgek ebben a világban.

Ez olyan elsivatagosodott érzelmû világ, ahol minden eladó, ahol már

semmi se szent! Ahol az Európai Unióba való belépés másnapján az ország-

határoknál lefestik a nemzeti színeket, aztán csak annyit nyögnek: „Bocs!”.

Ahol a számítógép billentyûzeténél ülve, akármilyen okból, de nincs igény

a magyar helyesírásra, azaz: kimondott igénytelenség van meghirdetve he-

lyesírás helyett! Ez egy olyan világ, ahol hûvös tudású, ámde lelketlen szak-

emberek napszemüveget nyomnak ünnepelt szentjeink orrára, aztán a köz-

felháborodás után tudatják velünk, hogy „vizuálisan analfabéták” vagyunk!

Egy olyan világ, ahol lopni, csalni, hazudni virtus és életforma, de egyálta-

lán nem csak az elesettek körében! És hatnak már a gyorsan ölõ mérgek is...

Olyan világ ez, ahol, mint legutóbb is, megtörténhet a legszörnyûbb tett: ki-

látástalanságukban szülõk elemésztik gyermeküket, majd öngyilkosok

lesznek!...

Hát ez a „szép új világ”!

Nem ezt akartuk a 20 évvel ezelõtti rendszerváltásban…

Hol van itt a polgári társadalom legféltettebb vívmányának mondott indi-

viduum szabadsága? Hol az embernek az Úr által megadott szabad akarat? És

hova lett a szabadsággal együtt járó, mert csak vele együttesen értelmezhetõ

felelõsség?! A természetes kétkedés, a tiszta fej, a józan ész? A tettrekészség,

a másokért is vállalt, magunkért is végzett értelmes munka? És az életképes

társadalmak épületének talpkövei, az igazságosság és a szolidaritás?

Effajta szónoki beszédet hallván, melyben többször hangzanak el feddõ,

önostorozó és erkölcsre apelláló szavak, semmint harsogó, fényes, jubiláris

gondolatok, mindenkiben felvetõdhet a kérdés, és ezzel magamnak is számol-

nom kell: ilyen beszédre gondoltunk, ilyen gondolatokra számítottunk ezen az

ünnepi alkalmon? Kissé profánabbul: efféle régies hangszerelésû prédikáció

kell nekünk a XXI. század elején, Almádi városának e szép terén?

Úgy vélem, felfogás és ízlés dolga ezt megítélni - úgy általában.

De itt, Balatonalmádiban, a magyar szentek kisugárzásában, ereklyéiktõl

szinte karnyújtásnyira, talán mégsem indokolatlan és nem is illetlen dolog bár-

melyikünknek néhány percre magába mélyednie, és az elmerülés csendjében

töprengenie a megoldáson, a helyzetbõl kivezetõ utat keresve.

Tehát: mit jelentenek ma a szentek számunkra, mit sugalmaznak a magyar

szentek, sok évszázadnyi megbecsültségük után a mai magyaroknak - mind-

annyiunknak, korra, nemre, hivatásra, felekezetre, és (milyen fájó, hogy ezt is

mondani kell még:) pártállásra való tekintet nélkül?

Úgy vélem és úgy gondolom: ha köztünk járnának és végignéznének raj-

tunk õk, elsõ, államalapító, szentként tisztelt királyunk, Imre herceg és Bol-

dog Gizella - akik, higgyük, valahonnan fentrõl most is vigyáznak ránk -, a

következõket tanácsolnák nekünk.

- Szálljon ki-ki magába, tartson õszinte önvizsgálatot, semmit el nem tagad-

va saját maga elõl! Mert a reális önismeret lesz minden további lépés záloga.

- Tárjuk fel saját hibáinkat és azok minden okát, mert akkor már meg is lát-

tuk a kivezetõ utat!

- Legyünk büszkék valódi eredményeinkre, melyeknek objektív mutatója

a legilletékesebbeknek: környezetünknek az elismerése lehet!

- Bízzunk magunkban, legyünk alkotó szellemûek, mert ez derût okoz és

sikereket diktál mindennapjainkban!

- Vállaljuk nyíltan is meggyõzõdésünket, legyen merszünk megtartani önál-

ló véleményünket! Óvakodjunk a hamis prófétáktól és a lélek nélküli kufároktól!

- Törekedjünk összefogni a hasonló felfogásúakkal, ellenfeleinket pedig

meggyõzni a tények bizonysága által - vagy ha ez lehetetlen, akkor bölcses-

séggel elviselni õket!

- Szolgáljuk hazáknak, városunknak, családunknak a javát, és szeressük

õket, de úgy, hogy a közjót sose tévesszük össze a magánhaszonnal!

- Törõdjünk magunkkal minden nap! Foglalkozzunk épségünkkel a szó

minden jelentésében! Ez vezet majd el a pax corporis-hoz és a pax animae-

hoz, test és lélek békéjéhez. A harmóniához, a saját magunkkal való megbé-

kéléshez. Ami erõt ad, mely erõre nagy szükségünk lesz a jövõben, ha azt akar-
juk, hogy a jövõ is igényt tartson ránk.

Önök most azt gondolhatják, hogy az elõbb elsoroltak egy alkalmi szónok

agyszüleményei, amelyeket az aktualizálás szándékával állított össze több-ke-

vesebb sikerû retorikai erõvel. Nem így áll a dolog, ezek a gondolatok lénye-

gileg benne vannak és helyenként szinte szó szerint így olvashatók Szent Ist-

ván királynak fiához, Imre herceghez írt nevezetes Intelmeiben. Egy gazdag

lelkiségû, bölcs, életerõs és sikeres, hatalomban is erkölcsös, hiteles uralkodó

felfogása, eszmei végrendelete fia és kiszemelt utódja számára. Az Intelmek
szövege szerencsére fennmaradt, nyomtatásban magyarul kiadták, olvasható.

Azt hiszem, ennél szemléletesebben semmi sem bizonyítja, hogy nagy ki-

rályunk elvei mai is élõk, vállalhatók, követhetõk. Örök emberi érvényûek,

akár a Tízparancsolat.

Tehát: amint tegnap, úgy ma is, és hiszem, holnap is, ember, ha bevallja, ha

nem, ha hívõ, ha nem, akár napi momentumokban, akár csak életének egy-egy

döntõ pillanatában, de nem élhet példaképek nélkül. Mi, az évezreddel késõbbi

Magyarország mai nemzedékei is valamiképp István király utódai vagyunk, sza-

vai így ránk is vonatkoznak. Adja az Ég, hogy méltó követõi lehessünk a nagy

királynak, és intelmei valóban érvényesüljenek rajtunk! Ha készek vagyunk rá,

ha igazán kívánjuk, ha minél többen akarjuk - úgy lehet.

Úgy legyen!

Somfai Balázs 

A Veszprém Megyei Levéltár igazgatóhelyettesének Szent István napján az al-
mádi katolikus plébániatemplom kertjében rendezett városi ünnepségen mon-
dott ünnepi köszöntõjének a szerkesztett változata. 

Embernek ének õrzi az idõt,
Az tartja számon minden eleinket!
Hallgass meg egy semmicske éneket,
S szíve járását hallod az idõnek.

Ratkó József: Segítsd a királyt! (részl.)
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„...ha eldobjátok magatoktól ezt az örökséget, ha magyarságotokból
kivetkõztök, akkor senkik se lesztek, csupán egy halom szemét, amit ide-oda
sodor a szél, míg végül is elmerültök a semmiben.“

(Wass Albert)

Egy ember - Balikó Ferenc - megálmodta, egy másik - Majbó Gábor - mellé-

állt, és a menetközben hozzájuk szegõdõ segítõtársakkal – a város lakóival,

képviselõivel, alapítványával, valamint az Almádihoz kötõdõ, és a nemzet

ügyét sajátjuknak érzõ polgártársakkal együtt - meg is valósította. 

Nemzeti érzelmekbõl mindig jelesül vizsgázó városunk ezúttal sem bízta

másra a munkát. Wass Albert szobra áll: a Balaton-parton, a Trianoni emlék-

mû szomszédságában. Fölállítottunk egy újabb emlékoszlopot a múltról a jö-

võnek. A Mihály Gábor szobrászmûvész által készített, vöröskõ alapokon el-

helyezett bronz portré nagyon szép lett, a szoboravató ünnepség emlékezete-

sen méltóságteljes volt. Jókai Anna – az ünnepség szónoka – beszédében ki-

emelte, hogy Wass Albert az életével írta alá életmûvét. Hiszen mindvégig

rendíthetetlen hûséggel, helytállással harcolt és dolgozott a magyar történe-

lem hiteles megismertetéséért, és olyan körülmények között sem felejtette el

soha, egyetlen percre sem szeretett szülõföldjét, Erdélyt, amikor reménye sem

lehetett rá, hogy oda valaha is visszatérhet. 

Az „Almádiért” Közalapítvány mindig szívesen áll az ilyen jeles esemé-

nyek mellé, és szívbõl köszöni minden támogatónak az anyagi, erkölcsi hoz-

zájárulást. Városi újságunk olvasói leveleibõl okulva újra megadjuk a szám-

laszámunkat azoknak, akik nem csekken, hanem átutalással kívánják segíteni

további munkánkat. Annál is inkább, mivel a Wass-emlékmû nincs teljesen

készen, tervben van még egy bronzból készített Erdély-térkép elhelyezése a

vöröskõ posztamensen. 

Az „Almádiért” Közalapítvány (OTP) bankszámlaszáma: 11748083-
20005760. 

Szívesen fogadjuk magánszemélyek, vállalkozások segítségét egyaránt.

Közalapítványunk közhasznú szervezet, tehát az adományozóknak az általunk

kiállított közcélú adományra vonatkozó igazolás alapján lehetõségük van adó-

kedvezmény igénybe vételére. Magánszemélyek esetében a kedvezmény a be-

fizetett összeg 30%-a, max. 50.000 forint. Társaságok esetében a közalapítvá-

nyunk részére az adóévben adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott esz-

köz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke

minõsül adománynak. Ezek a vállalkozások a társasági adó alapjukat csök-

kenthetik az adomány összegével, az adózás elõtti eredményük 20%-áig. A

közcélú adományra vonatkozó igazolást közalapítványunk az adományozók

kérésére legkésõbb a befizetés évét

követõ január 31-ig adja ki, amennyi-

ben az igazoláshoz szükséges adatokat

- magánszemély/vállalkozás neve, cí-

me/székhelye, adóazonosító jele/adó-

száma – eljuttatják címünkre.

Levelezési címünk: „Almádiért”
Közalapítvány, 8220 Balatonalmádi,
Széchenyi sétány 1.

A csekkeken és az átutalással teljesí-

tett pénzbeli támogatásokon kívül köz-

alapítványunk másik jelentõs bevételi

forrása a magánszemélyek által felaján-

lott (személyi jövedelemadó) szja 1%-

a. Azt tapasztaljuk, hogy egyre többen

élnek törvény adta jogukkal és rendel-

keznek adójuk 1–1%-ának felhasználá-

sáról. Nekik ezúton is köszönjük, hogy

megtiszteltek bizalmukkal, és továbbra

is várjuk támogatásukat. Akik pedig er-

rõl eddig nem rendelkeztek, azokat arra

biztatjuk, hogy tájékozódjanak, és élje-

nek a lehetõséggel. Az szja 1% felaján-

lásához szükség van a támogatott szer-

vezet adószámára. Az „Almádiért” Közalapítvány adószáma: 19262259-2-19. 
Tisztelettel és köszönettel:

Vecsey Körmendi Istvánné
a közalapítvány kuratóriumának elnöke

Fölavattuk Wass Albert szobrát

Köszönettel nyugtázzuk az augusztus 26-ig beérkezett támo-

gatásokat. Ezzel a lakosságtól várt, remélt hozzájárulások

mintegy 95 %-ban teljesültek. A még hiányzó összeg minden

bizonnyal a késõbbi átutalásokkal teljes mértékben be fog

érkezni.

Ezennel örömmel kijelenthetem, hogy az önök segít-

ségével a szobor elkészült, augusztus 20-án felavatásra

került.

Az augusztus 5. után beérkezett támogatásokról név

szerint kiállított emléklap a Városháza portáján átvehetõ.

A szoborbizottság nevében

Majbó Gábor

Köszönet a Wass Albert szoborra érkezett adományokért
Az elmúlt hónapban az alábbiak járultak hozzá a szoborállításhoz:

Bálint Sándor 30.000, Negro Ernõ 10.000, Paksy Etelka 5.000, Végh Lajos 5.000, Szabó

Miklósné 20.000, Szabó Miklós 20.000, Répászky Ernõ és Ernõné 10.000, dr. Hoffmann

Gyöngyi 10.000, Csetényi Tamásné 1.000, Szabó László 5.000, Brokés Ferenc 3.000, Keszei

József és családja 5.000, Donát Tamás 2.000, Tatay Éva Eleonóra 1.500, Ács Vilmos 5.000,

Tihanyi Vilmos 3.000, Walter Józsefné 50.000, Czuni László 5.000, Kacskovics Lajos és neje

5.000, Herendi Gábor 2.000, Balikó Terézia Ilona 20.000, Schildmayer Ferenc 10.000, dr.

Bóka István 10.000, Horváth Rezsõné 1.000, Horváth Rezsõ 1.000, dr. Felsõ László 5.000,

Sokoray Dezsõ 3.000, CHEMARK KFT. 350.000, Horváth György 5.000, Tatai Józsefné

1.000, Barkovits Istvánné 1.000, Hamar Lászlóné 500, Mezei Lajosné 1.000, Kriszt János

5.000, Eisenbacher Zsoltné 1.000, dr. Turmezei Péter 10.000, Simon Teodóra 2.000, Martin

család 10.000.

(Szögedi Miklós fölvételei)
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A szükség úgy hozta, hogy a házam mellé borospincét is kellett építenem. Az

építést két szükségszerûség indokolta. Egyrészt a telken telepített szõlõ már

bõven kezdett teremni, így a must elhelyezése már gondot okozott a ház alá

telepített pincében, másrészt a feleségem által kiválasztott tetszetõs tölgyfa-

utánzatú konyhabútorunk nem fért el a 4 négyzetméter nagyságú konyhában.

A bútorzat legszükségesebb része a szûkös konyhába került, másik része ide-

iglenesen az emeleti teakonyhában kapott helyet. A teakonyhából késõbb

gardrób lett, mivel teakonyhára nem volt szükség, a földszinti szûkõs kony-

hát kibõvítettük a mellette lévõ borospince területével.

Nagyon sajnáltam a szép kis borospincét konyhává lefokozni, de nem te-

hettem mást, engedelmeskednem kellett a feleség óhajának. Máig is fájlalom

az áldozatul esett pincémet. Volt benne ugyanis egy simára vakolt és lesimí-

tott felület, amely a vendégkönyvet helyettesítette. A nevesebb vendégek ezen

a felületen helyezhették el aláírásukat. Egy hasonlóan kialakított másik falfe-

lület képezte a dicsõségtáblát, melyre az elismert jó borivók neve került. Né-

mi önzéssel elsõ helyen a saját nevem szerepelt, a másodikra nagyon jó bará-

tom és kollégám neve kapott helyet. Ez a dicsõségtábla azóta  már nem tölti

be eredeti szerepét, mert a borospince megmaradt része ma már éléskamra.

Ilyen elõzmények után kényszerültem arra, hogy az udvaron meglévõ kismé-

retû bányagödröt borospincévé képezzem át.

Egy alkalommal kora tavaszi idõben az új pincében borfejtéssel foglalkoz-

tam, amikor a pince vasajtaját valaki feltépte és azon négy rendõr zúdult a pin-

cébe. Bezúdulásra azért került sor, mert a kis méretû pinceablakon kihatoló

lámpafény késztette behatolásra a jardot.

Ugyancsak meglepõdtek, mikor megláttak kezemben a borlopóval és meg-

kérdeztem a különítményt, minek köszönhetem a szokatlan látogatást. A kér-

désre kérdéssel válaszoltak. Mármint hogy ki vagyok én. Tájékoztattam a csa-

patot, én a háznak és a pincének a tulajdonosa vagyok, és éppen borfejtéssel

foglalkoznék, ha békén hagynának.

Ezek után elmondták, hogy betörõt üldöznek, aki egy kissé távolabb lévõ,

de még szomszédos házban tanyázott. Az is kiderült, hogy nem tudták elfog-

ni, mert a házat az utca felõl rohamozták meg, a betörõ eközben a ház hátsó

frontján lévõ ajtón kisétált az épületbõl és az esti sötétben az erdõs-bokros te-

rületen eltûnt. Az eltûnést nem is csodálom, mert ahelyett, hogy elõzõen kör-

bevették volna a házat, az utca felõl támadtak és így lehetõséget adtak neki az

eltûnésre. Az sem vallott nagy bölcsességre, hogy a szomszédos épület kivi-

lágított pincéjében keresték az eltûnt személyt, aki tulajdonképpen nem is be-

törõ volt, hanem ideiglenes lakásfoglaló, õ a kedvezõtlen idõben a lakásban

húzta meg magát. Gondolom talán volt valamilyen fûtési vagy fõzési lehetõ-

sége, és valószínû, hogy talált magának némi élelmiszert vagy talán italt is,

amit a tulajdonosok õsszel nem vittek el a házból.

Végül a rendõrök csalódottan távoztak és folytathattam a munkát a pincé-

ben. Elsõ meglepetésemben azt gondoltam, hogy egy faragott követ keresnek

rajtam, amit korábban egy alsóörsi romos, félig összedõlt pincébõl tulajdoní-

tottam el. A kõ kb. 60x40 cm-es méretû, kb. 15 cm vastag volt, szépen simá-

ra munkált felülettel. A lapján hegyes vésõvel faragott 1849-es évszám, mel-

lette két monogram, majd az egyik sarokban, egy keretben elmosódott görög

betûket láttam.

A kõ felkeltette az érdeklõdésemet, mint minden más régi tárgy is, így el-

határoztam, hogy hazaviszem. Ahogy megszemléltem a zsákmányt, úgy 50 kg

súlyúnak becsültem. Ezt kellett 1 km távolságra cipelnem a házamig. Elõször

kézbe kaptam, de úgy nehézkes volt a cipelés és hamar elfáradtam. Beláttam,

hogy a szállítási módszer nehézkes és fárasztó. Kínomban kiagyaltam egy má-

sik szállítási módot. Ez abból állt, hogy elõször az erdõben egy kellõen sok

ággal rendelkezõ vad kõrisfát letörtem, és az ágakat a földre lehajtva ráhelyez-

tem a követ. Ezután már az így kialakított szánkón húztam hazafelé a zsák-

mányt. Vasárnap lévén az erdõben többen is bóklásztak, és ugyancsak elcso-

dálkoztak a különleges szállítási módozaton.

Nem zavart a megbámulás, lassan, de biztosan haladtam hazafelé. A kõ né-

ha lecsúszott az elterített ágakról, de többszöri helyreigazítás után házam kö-

zelébe értem. Szomszédom, Emil bácsi messzirõl észrevette a különleges szál-

lítási módozatot, és engem megsajnálva mellém tolta vas talicskáját. A követ

ráfordítva a hazafelé vezetõ emelkedõ útvonalon már könnyebben szállítot-

tam a kövemet, és a telken már megkönnyebbülve fordítottam ki a talicská-

ból. Homlokomat törölgetve a nyári melegben megfogadtam, hogy ilyen mód-

szerrel nem fogok követ szállítani akkor sem, ha az netalán egy ókori temp-

lomból származik. A kõ azóta is pincém falát díszíti szép fekete penésszel be-

vonva.

Somos István

Régi-régi történetek

Rendõrök
a borospincében

Megjelenés elõtt…

Augusztus 16-án tartottuk az Élõ rózsafüzér zarándoklatot a Balaton körül.
Eredetileg 14 szakaszban képzeltük el. A Balatont körbe imádkozva az itt élõk
és nyaralók lelki megújulásáért szervezett zarándoklattal, amelyet, hagyo-
mányt teremtõ szándékkal, idén elõször rendeztünk meg. 

Sok testvérrel együtt én a
Balatonalmádi-Balatonfûzfõ sza-
kaszon zarándokoltam. A másik
almádi csoport pedig Paloznak fe-
lé vette útját. Nagy lelki és közös-
ségi élmény volt ez a zarándoklat.
Jó volt barátokkal együtt tölteni ezt
a gyönyörû, napsütéses augusztusi
napot, imádkozva, énekelve, kö-
szöntve a Szûzanyát és kérni köz-
benjárását. Kereszttel, zászlóval,
énekelve vonultunk. Amerre elha-
ladtunk, mindenki szeretettel és ér-
deklõdéssel nézett bennünket. Jó
érzés így (is) tanúságot tenni hi-
tünkrõl, örömünkrõl, reményünk-
rõl, a keresztény közösség erejérõl.

Nagy élmény volt számomra,
hogy sok ismerõs és ismeretlen jó
barátunk az Élõ rózsafüzér hírét
hallva távolról jött el, hogy csatla-
kozzon hozzánk erre a zarándok-
napra. Fantasztikus élmény volt,
hogy Budapestrõl, Székesfehérvárról, Veszprémbõl, Kádártáról, Nemesvá-
mosról - hogy csak néhányat emeljek ki - a 10 évestõl a 80 évesig eljöttek. Az in-
duláskor már beálltak közénk és végiggyalogolták, énekelték és imádkozták ve-
lünk ezt a szakaszt. Jó volt érezni, hogy számukra is fontos, hogy a Balatonnál és
környékén élõ és tartózkodó több százezer ember megújuljon, megtérjen, és fon-
tos volt nekik, hogy együtt legyenek velünk ezen a napon. Köszönjük nekik!

Külön köszönjük papjainknak, hogy mellé álltak elhatározásunknak és
mindenben segítettek bennünket. Hirdették a miséken, fogadtak bennünket a
köztes állomásokon és a végén ünnepi misét mutattak be a már említett szán-
dékra. Az Isten áldja meg Õket.

Közvetlen élményem Balatonfûzfõrõl és Balatonalmádiból van. Elindulásunk-
kor abban a kegyelemben volt részünk, hogy János atyánk útra bocsátó áldása után
a berényi templomnál Ernõ atya áldását is megkaptuk. A fûzfõgyártelepi temp-
lomban a nagyon tisztelt és szeretett Novák Árpi bátyám tartott nekünk elõadást.
Rövid séta után Fûzfõ falu templománál fogadott bennünket Ferenc atya és a he-
lyi közösség. Friss vízzel és sok-sok szeretettel fogadtak bennünket. Tíz óra után
megérkeztek a keneseiek is, majd együtt a teltházas templomban elimádkoztuk a
második rózsafüzérünket. A gyalogos zarándoklatot vállalni nem tudók pedig a
templomokban vártak ránk és ott imádkozták át ezt az áldott napot.

A sok-sok ima és vidám ének lelkesített bennünket. A Mária Rádió élõben
közvetítette misénket, de sajnos képanyagot nem tud adni, pedig mindenki saját
szemével is láthatta volna, milyen boldogok voltak a zarándokok, zsíroskenyér
evés közben a plébánia udvarán, mise után. Jövõre is megrendezzük, mert egy-
re többen és többet kell kérnünk a Szûzanya segítségét és közbenjárását  fiánál,
Jézusnál. Minden itt élõért és itt nyaralóért, hazánkért, Magyarországért. 

Végszónak kijelenthetem, hogy: Jézus és Mi abszolút többségben vagyunk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 

Becker László

A balatoni
Élõ rózsafüzér zarándoklat
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Egy jó barátom, Attila meglátogatott, és amit elmondott a mindent érintõ vál-
ságos életünkrõl, a róka meg a gólya tanmeséjét idézték fel bennem. A történet
még abból a „békebeli” idõbõl való, amikor mind a rókák, mind pedig a gólyák
természet adta életterét gonosz kezek magukhoz ragadták. Erdõket irtottak ki,
tavakat tüntettek el, vagy mérgeztek meg az iparosodás melléktermékeivel,
kéményes parasztházak helyett pedig panel rengetegeket emeltek. Akkortájt
egyre több róka kóválygott éhesen egyik bozótból a másikba, sokan nem is
jutottak túl a forgalmas úttesteken, mert valami vakító fénnyel száguldó
szörnyeteg azonnal kivasalta õket. Szinte minden útnak van legalább egy mártír
rókája, de van olyan út is, amelyen több rókaélet szenteltetett fel. A gólyák sem
voltak szerencsésebb helyzetben, mert lakóhelyeiket lecsapolták, így a békák-
tól és megannyi jó falattól nyüzsgõ tavaik, lápjaik eltûntek. Éhesen köröztek a
levegõben, de nem találtak egy kéményt, egyet sem, ahol fészket rakhattak
volna. Ebben a sanyarúságban a ravasz vadak és a madarak elhatározták, hogy
összefognak, szövetségüket pedig lakomával is megerõsítik. 

Így történt, hogy egy nap a róka vendégségbe hívta a gólyát. Ízletes va-
csorát fõzött. Amikor a gólya megérkezett, meglepetten nézte a pompásan
megterített asztalt, amely száz gyertya fényében ragyogott. A lapostányéron
tarka és sokszínû leveses pép gõzölgött, ínycsiklandozó illata az egész szobát
betöltötte. A gólya hosszú, vékony csõre végét minden oldalról és szögbõl
belekopogtatta a tányérba, de sehogyan sem fért hozzá az ételhez. Így aztán
korgó gyomorral kellett felszállnia az asztaltól. 

- Köszönöm meghívásodat, hadd viszonozzam - mondta a távozóban lévõ gólya
a vendéglátójának, majd így folytatta: - Holnap este te jöjj el hozzám vendégségbe!

A mindig éhes róka örömmel elfogadta a meghívást. A gólya egész nap
sürgölõdött a konyhában, s vacsorája illata talán még a rókáén is túltett. A róka
már alig várta az ízletes ételt, ám a terített asztal láttán most rajta volt a sor,
hogy megdöbbenjen. A fehér tisztaságától ragyogó ebédlõben a gólya ugyan-
is az étkek ízes falatjait hosszú nyakú minden dísz nélküli egyszerû
cserépedényben tálalta a róka elé, s jó étvágyat kívánt. A róka próbálkozott
jobbról is, balról is, ám amíg a gólya hosszú csõre könnyedén befért a szûk
edénybe és jó étvággyal falatozott, addig õ sehogyan sem tudott az ételhez
férkõzni. Be kellett érje az étel jó illatával. 

Így aztán a róka maradt éhen. 
Minden méltóságában megsértet róka legfõbb vezérük ravasz intéseit meg-

fontolva kivetette kegyeibõl a fehér és fekete, büszkén járó, de örökös hûtlen-
séggel megvádolt barátot. Azóta is a gólya éhesen keresi a fészkét, a róka pedig
éhesen surran a kertek alatt egyik bozótból a másikba veszélyes úttesteken át.

Tanulság: Minden jó szándékot a terítés, a tálalás ront el? A megrögzött szoká-
soktól nehezen válunk el? Amit jónak gondolunk, abban nem szívesen engedünk?
A csalárd viselkedés megbosszulja magát? Ostobák vagyunk, amikor nem tudjuk
levetkõzni magunkról azt, akik valójában nem is vagyunk? Amikor balgatagsá-
gunk éhezésre, testvérietlenségre, sõt ellenségeskedésre ítél bennünket?
Vakságunkkal, közös ellenségünk malmára hajtjuk a vizet? Döntse el az olvasó. 

Nos, a jól ismert A róka meg a gólya fabula sok - politikai és vallási -
egymással szembenálló fél, egymással való bánásmódjának iskolapéldája.
Ösztönszerûen tudják, hogy jó volna a „fajok” között valamilyen „ökológiai”
egyensúlyt fenntartani az együttélés, és a megmaradás közös érdekében. Nagy
lendülettel meg is próbálják pusztán emberi síkon, a „mi tudjuk!” hangzatos
jelszavaival, fantasztikus megoldási ételeket sütnek-fõznek ki, aztán jön a
tálalás, de az eredmény az lesz, ami a tanítómesében is van. A nem ellenségek,
de mégis egymással szembenálló felek, egyik a róka bõrébe bújik, a másik
meg a gólya tollaival takarózik, és addig ebédelnek együtt pazarul megterített
békeasztalok mellett, amíg hol az egyik, hol a másik marad korgó gyomorral,
egyre jobban fogyó türelemmel, és annál jobban növekvõ békétlenséggel. 

Mivel hitben járó, és kegyelemben élõ keresztyén vagyok, a tanmese tanúsá-
gait elsõsorban magamra vonatkoztatom. Az elsõsorban magamnak feltett
kérdés ez: Hol és hogy rontom el a tálalással a bennem készen lévõ jó szándékot?
Miért nem lesz az általam közvetített szó helyén mondott igévé, életet teremtõ
ige, azaz ezüst tányéron feltálalt arany almává?2 Hiszen, nem csak a jó szándék
vagyok, hanem maga a tálalás is én vagyok. Ha a jó szándék az arany alma, akkor
alázattal vallom meg, hogy azt nem jómagam formáltam ki magamban, hanem
a kegyelem élõ Istene személyesen, tehát nincs semmim, amivel dicsekedhet-
ném. Az „ezüst tányér” tálalással azonban még mindig baj van, mert valahogy
mindig tányérrá változik, ha a gólya kell egyen belõle, és szûk nyakú edénnyé,
ha a róka kell egyen belõle. Mintha önálló életet élne, és még azért is fölforgat-
ja a szeretet törvényét és rendjét. Nem tud ráhangolódni a minden jó
ajándékozójára, aki az Isten. Õ színaranyként ajándékozza önmagát nekünk
Krisztusban. Megtehetné, hogy ehhez ne használjon tûzben megtisztított ezüst-
bõl való tányért. Isten alázata és szeretete azonban nem mellõz bennünket, ezüst
tányérrá tesz, hogy aranyát adhassa nekünk. Miért nem sikerül mégis a tálalás?
Mi történik az ezüst tányérral? Az ok bennünk rejtõzik, vagy kívülrõl is hozzánk
férkõzik valami, ami magával ragad bennünket. Sokan önmagukat keresik cse-
lekedeteikben, és ezt észre sem veszik. A róka a rókát keresi, a gólya meg a
gólyát azon a vendégségen, de egyik sem a másikat, hogy elõbb a vele szemben
ülõ szükségét elégítse ki a szeretet. Krisztus Jézus, mint rabszolga, mindenkinek
szolgált, a mi szükségünket a magáé elé helyezte mindig!

Minden baj okának azt látom, hogy az ezüst aranylani szeretne, és az arany
helyére tör. Mert ha az Isten volna szívünk egyedüli célja, nem az érte végzett
munka, nem is az öncélú siker, az egyéni szentség, vagy bármi, ami kevesebb,
mint Isten, akkor nem akadnánk fel oly könnyen az ellentétes véleményeken.
Amikor szívünk egyedüli célja nem Isten, ilyenkor az ezüst az aranynak nem
közvetítõje, nem továbbadója lesz, nem a kerete, és nem a dicsõségét alázatos
alátámasztója, hanem eltakarója. Mi az, ami eltakarja az élõ Isten aranyló
arcát?... Ki az, aki versenyre mer kelni Istennel?

A magunk szeretete könnyen megtéveszti igazságos ítéletünket, ezért sok-
szor úgy ítélünk, ahogyan érzünk. Csak Krisztus által tudunk félreállni Isten
arca elõl, alázattal hódolni elõtte. 

Csak Krisztusban közölt kegyelemben szûnnek meg az ellenségeskedések, a
balgaságok, az ostobaságok. Csak benne hal meg a gõgös, önzõ, önérvényesítõ
és az öndicsõítõ hiú érdek, és általa tudja ki-ki levetkõzni azt a hozzánõtt külsõ
embert, rákérgesedett régi embert, aki valójában nem is õ maga már, csupán egy
szervesen hozzánõtt szerep, idegen önimádó identitás, amely gyilkos parazi-
taként (élõsködõként) átveszi élete felett az irányítást, a halálig, sõt az ítéletig. 

Amíg bennünk van az a bizonyos „önigaz”, magabiztos elképzelés, hogy
meg tudjuk valósítani az Úr tanítását, az egységet, a békességet, az akármit,
addig Isten ránk hagyja, míg csak nem megyünk fejjel a falnak, míg halálra
nem éheztetjük egymást. Csak akkor megyünk Hozzá, mint utolsó koldusok,
hogy Tõle kapjunk, ha már minden kudarcunk fáj bennünk, és bennem már
fájnak a kudarcaim! Szeretnék végre az a bizonyos Isten által elkészített ezüst
tányér lenni! Szeretnék mindent határozottan lehántani magamról, ami rám
aggatott szerep, amit magam gondolok magamról, és amit barátaim vagy
mások gondolnak rólam, és ezt mondani: „Itt vagyok neked, Uram!” 

Abban a reményben, hogy akinek van füle a hallásra, meghallja; az apos-
tol szavaira utalva zárom be a gondolataimat. Isten kegyelmezzen, hogy jól
hallhassam és szólhassam az Õ szavát! (Olvasandó a Kolossé 3, 1-16a!)

Faust Gyula

1 Jean de La Fontaine (1621. július 8. – Párizs, 1695. április 13.) francia író és költõ
2 Péld 25, 11

A róka meg a gólya
Tanmese és más hasznos jó, az így vagy úgy gyakorolt egységtörekvések margójára Jean de La Fontaine1

A RÓKA MEG A GÓLYA fabulája parafrazálása alapján
Alapige: Kolossé 3, 1-16a

Fából aligha lehetne vaskarikát készíteni, de
fõnévbõl melléknevet azt igen. Többféle mel-
léknévképzõ van, de valamennyivel egyszer-
re foglalkozni - unalmas lenne. Ezért csak az
igen gyakori, de sok változatosságot mutató s
betûvel foglalkozom. (Jaj, de unalmas lesz ez
is - sóhajtanak fel sokan, ha egyáltalán elolvassák.)

A képzés igen egyszerû akkor, ha a fõnév magánhangzóval végzõdik. Ilyenkor
ugyanis (általában...) csak hozzátesszük ezt a bizonyos s képzõt.

De ne siessük el a dolgot, elõbb tekintsük át, hogy egyáltalán milyen magánhang-
zóval végzõdhet ige. Ezek: a, ó, u, ú (mély hangzók) és e, é, i, õ, û (magas hangzók).
A felsorolásból látható, hogy nincs á-val, o-val, í-vel, ö-vel és ü-vel végzõdõ fõnevünk.

Ezek után kimondhatjuk a szabályt: (az a és az e végzõdésûek kivételével) a
szóhoz kapcsolható az s képzõ: ajtó-s, kapu-s, fiú-s; kávé-s, centi-s, kendõ-s, gyû-
rû-s. Az a-ra és az e-re végzõdõ fõnevek esetében kissé más a helyzet, mert ilyen-
kor a szóvégi magánhangzó „meghosszabbodik”, vagyis az a-ból á, az e-bõl é lesz:
fa (fõnév) - fás (melléknév), eke (fõnév) - ekés (melléknév). A hosszú viszont meg-
rövidülhet: szén - szenes (nem mindig: kép - kép-es).

Azonban nem minden fõnév végzõdik magánhangzóval. Ezért meg kell néznünk,
hogy mi a helyzet akkor, ha a szó utolsó magánhangzóját mássalhangzó követi.

Ezekben az esetekben is látunk némi szabály-
szerûséget, éspedig azt, hogy ha az utolsó ma-
gánhangzó mély (a, á, o, ó, u, ú), akkor az s
képzõ elé o betû kerül: kalap-os, láp-os,
por-os, zsinór-os,  rum-os, húr-os . (Kivételt
képeznek az ilyesféle fõnevek, mint a cukor

/cukros/, bokor /bokros/, amikor egy betû kiesik.)
Ha az utolsó magánhangzó magas (e, é, i, í, ö, õ, ü, û), akkor az s elé teendõ

magánhangzó is magas, mégpedig általában az e: keret-es, kép-es, vitrin-es, szín-
es, õz-es, fûz-es. És akkor jöjjenek az egyéb mássalhangzók a szóvégeken: rutin-
os, bödön-ös, gõz-ös, parfüm-ös, szûr-ös. Továbbá az is elõfordul, hogy magában
a fõnévben levõ magánhangzó rövidül meg a melléknév képzõje elõtt. Így lesz a
víz-bõl - viz-es. Máskor meg éppen helyet cserélnek a fõnévben levõ betûk a mel-
léknév képzésekor: kehely - kelyhes; pehely - pelyhes. Ugye, milyen érdekes nyel-
vi sajátosság. És még mennyi más is lenne...

Azzal kezdtem ezt az írást, hogy többféle melléknévképzõt ismerünk. Csupán a
rend kedvéért leírom, hogy ilyenek még az i (tél-i), az ú (rang-ú), az û (szín-û) is.
Talán említenem se kellene, hogy az i melléknévképzõvel alkotott szavakat akkor is
kisbetûvel kezdjük, ha helységnevekbõl, személynevekbõl származnak: váci, deáki.

Láng Miklós

Anyanyelvi rovat

Fából vaskarika
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Elköszönõ levelem a mai, mert 2008. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony

napján, véget ért a húszéves igazgatói, tízéves igazgatóhelyettesi és 37 éves

tanári pályafutásom. Utódom, kollégám és barátom, Kovácsné Fodor Veroni-

ka veszi át az intézmény vezetését és temérdek tudásával azt folytatja tovább,

amit 1988-ban együtt kezdtünk el.

Köszönöm rendületlen bizalmad a kéttannyelvû oktatásban, a balatonalmá-

di zászlóshajóban, valamint egy öregedõ, szõrõs, de derûlátó paidagogoszban.

Amennyiben azt hiszed, hogy unatkozni fogok, attól tartok tévedsz: az Euró-

pai Unió jószolgálati nagyköveteként, grafomán szösszenetíróként és botcsi-

nálta szakácsként is van még tennivalóm. A családom se bánja, ha többet va-

gyok otthon, mint az iskolában.

Idõközben megtanultam követ faragni, erdei ösvényt vágni, elkezdtem egy

angol-amerikai-magyar szakszótárt írni és kisded fûszerfarmot létesítettem az

Öreghegyen, erdélyi boronaházam körül, ahova barátként szeretettel várlak,

ha bokros és bokortalan tennivalóid engedik. Addig is, amíg újra találkozunk,

ne feledd, hogy Magyar-Angol: a gimnázium, Almádi: a város, de Veszprém:

a megye. „Azért születtünk a világra, hogy valahol otthon legyünk benne“ -

mondatta a vak, amerikai, néger koldussal Tamási Áron. Nos, én itt vagyok

otthon a Töltés utca 19-ben, amelynek leánykori neve Blaha Lujza sétány 8.

Ha nejeddel erre tévedsz, visszafelé más vezesse az autót!

Baráti tisztelettel és õszinte nagyrabecsüléssel: Czuczor Sándor
címzetes igazgató

Levél a szerkesztõnek…

A július 5-i

almádi táncünnep

Fazekas Ferenc fölvételei

által megörökített

pillanatai.

SSzzáázzsszzíínnûû tánctalálkozó…

Tudott dolog, hogy mi almádi emberek is megosztottak vagyunk belsõleg és

külsõleg is, anyagi helyzetünk és politikai meggyõzõdésünk szerint is. Sok-

szor mi sem tudjuk, hogy milyen szerepet alakítunk. Az embereket nem a szer-

vezés, nem az intézmények változtatják, hanem a környezet, amelyben élnek.

A környezetet pedig csak belülrõl lehet megváltoztatni. Ha a többieket meg

akarjuk nyerni, a „többiekbõl” magunkat kell kialakítani. 

Talán ez lehetett az alapgondolata a közel fél évszázada fennálló

Vörösberényi „Fábián József Kertbarát Körnek is. Az utóbbi 12 év elnöke és

vezetõsége különösen sokat tett a megosztottság felszámolásáért, Vörösberény

és Almádi közeledéséért. A kert és a barátság szimbolikus értelmezésében nagy

szerepe volt Horváth József elnökünknek. Õ, aki 1946-ban született Pápán, szü-

lõi indíttatásból ismeri a szõlõ és a gyümölcstermesztés szakmai fogásait, a baj-

társi barátságot pedig, mint katona hozta magával. Vörösberényben 1979-ben

telepedett le családjával, és szinte azonnal ismert emberré lett. 

12 évi elnöksége alatt a tagság közel megduplázódott és a fiatalok száma

is jelentõsen növekedett. Jóska barátunk büszke arra, hogy a szakmai és köz-

életi elõadások színvonala emelkedett, kirándulásaink pedig élménydúsak

voltak. A tagság – irányítása mellett – megtalálta a közös hangot a különbö-

zõ iskolai és szakmai végzettségû emberek között. Az irodalomtörténész és a

földmûves, a doktor és a segédmunkás, a mérnök és a gépkocsivezetõ jól el

tud egymással beszélgetni. Kialakult a rászorultak megsegítése is a kerti mun-

kában. Fontos megemlítenem a diósgyõri és a zánkai kertbarátokkal kötött

barátságunkat is. A velük töltött Márton napi összejövetelek (az elsõ borfej-

tés és a libasült) kellemes élményt és hagyomány-felelevenítést hoztak. A szü-

reti felvonulások - közösen a Polgári Olvasókörrel -, a Katalin bálok, a majá-

lisok, a meghitt karácsonyi ünnepségek is színessé tették közösségünket. 

Jóska elmondása szerint neki a kertbarát kör fennállásának 40 éves évfor-

dulójának megünneplése volt a legfelemelõbb. Mi többen azt is tudjuk, hogy

Jóska barátunk szervezésében jött létre a Vörösberényi Nyugdíjas Klub,

amelybõl megalakult a népdalkör és a tánccsoport is. Horváth József több ci-

vil szervezet tagja. Tevékenyen részt vesz az almádi polgárõrség munkájá-

ban és ápolja a baráti társaság testvérvárosi kapcsolatait is. Elnöki tisztségé-

rõl áprilisi összejövetelünkön lemondott, mert a Veszprém Megyei Kertba-

rát Szövetség titkárává választották. Civil szervezetünk aktív tagja és tiszte-

letbeli elnöke marad, segítve az újonnan megválasztott elnökünket, Pandur

Ferencet.

Az új elnök szeptemberben kezdi meg munkáját, szem elõtt tartva a kiala-

kult szokásainkat és hagyományainkat. Tapasztalatainkkal, tudásunkkal segít-

jük az õ munkáját is, hogy megtarthassuk a lassan fél évszázada mûködõ ösz-

szetartó közösségünket.

Kertbarát tagjaink nevében is kívánok Józsi barátunknak további boldog

életet és évente a sólyi szõlõjében bõ termést és boráldást. 

Balikó Ferenc 
kertbarát köri tag

12 év a Vörösberényi „Fábián József” Kertbarát Kör szolgálatában
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Megrendezésre került, a Pannónia Kupa Nemzetközi Nyílt Sakkverseny im-

már 13. alkalommal. A versenyt július 30-tól augusztus 3-ig a Pannónia nagy-

termében tartották mindenki megelégedésére. 7 ország 122 játékosa ült asz-

talhoz. A több mint 30 külföldi játékos Németországot, Szlovákiát, Olaszor-

szágot, Luxemburgot, Szlovéniát és Svájcot képviselte. A verseny színvona-

lát emelte a 3 nemzetközi mester (IM) és 4 FIDE mester (FM) részvétele.

Szelényi Norbert FIDE mester, maga mögé utasítva a 3 nemzetközi mestert,

az elõzõ évhez hasonlóan védte meg tavalyi elsõ helyét. 

Péntek délután 5-5 perces villám sakkverseny került megrendezésre, ahol

33 versenyzõ indult el, ebbõl 2 nemzetközi mesterrel. A papírformának meg-

felelõen az elsõ két helyen végeztek.

A versenyt támogatták: Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal, Pannónia

Kulturális Központ és Könyvtár, Ramada Hotel, Borkert Vendéglõ, Hotel Vil-

la Pax, Porció Vendéglõ, Forrás Takarékszövetkezet, Picula és Tsa Kft,

Veszprém Megyei Sporttanács, Hotel Viktória, Villa Succa Hotel, Barbara

Panzió, Piazza Kávézó, Naui Búvároktatás, ZX.hu Informatika és Épületvil-

lamosság.

Végeredmény: 1. Szelényi Norbert 6 pont, 2. Dr. Sárdy Péter 6 p, 

3. Galyas Miklós 6 p, 4. Sulyok Sándor 5,5 p, 5. Forgács Attila 5,5 p, 

6. Kimpinsky Frank 5,5 p, 7. Kovács Elõd 5,5 p, 8. Zentai Péter 5 p.

Az 5-5 perces villám sakkverseny végeredménye: 1. Hardicsay Péter 8 p,

2. Galyas Miklós 7 p, 3. Zentai Péter 7 p, 4. Marnic Damir 6,5 p, 

5. Nagyajtai Gábor 6 p, 6. Finy Márk 6 p.

Fáncsy Imre
versenyszervezõ

XIII. Pannónia Kupa
Sakkverseny

Tájékoztatjuk a Balatonalmádiban horgászókat (tagjainkat és más egyesüle-

tek tagjait egyaránt) arról, hogy a Balatoni Halászati Zrt. szeptember 27-én

megrendezi az I. Nagy Balatoni Horgászversenyt. A versenyt Balatonalmádi-

ban – egyesületünk közvetlen szervezése mellett – a Négyméteres partszaka-

szon tartjuk. A verseny felnõtt, nõi, ifjúsági és gyermek kategóriában kerül

megrendezésre. Nevezési díj felnõtteknél 100 forint (más kategóriában nincs),

nevezési határidõ szeptember 20-a.

Tájékoztatjuk továbbá a Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület tagjait,

hogy Egyesületünk idényzáró békés halfogó, csónakos versenye szeptember

13-án kerül megrendezésre a Horgásztanyán. Nevezési díj nincs, nevezni

szeptember 11-ig lehet. 

Idén elõször rendez a Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület tagjai számá-

ra csónakos ragadozó halfogó versenyt. Ideje október 4-e, helye a Horgászta-

nya. Nevezési díj nincs, nevezni október 2-ig lehet.

Jelentkezni mindhárom fenti versenyre Kalauz Miklós tanyagondnokunk-

nál lehet a 30-9124259-es telefonszámon. A versenyek részletes kiírása a

www.bashe.hu honlapunkon olvasható.

A Balatonalmádi Sporthorgász
Egyesület közleménye

A Berényi esték tervezett elõadásai
1. elõadás: 2008.szeptember 25-én 18 órakor. Elõadó Papp Gábor mûvészet-

történész, az elõadás címe: Õsvallásunk nyomai népi mûveltségünkben.
2. elõadás: 2008.október 16-án 18 órakor. Elõadó Juhász Zoltán népzenekutató,

az elõadás címe: A magyar népzene kialakulása a kezdetektõl napjainkig.
3. elõadás: 2008. november 20-án 17 órakor. Elõadó Somogyi Gyõzõ fes-

tõmûvész, az elõadás címe: A magyar zászlótörténelem.
4. elõadás: 2008. december 18-án 17 órakor. Elõadó dr. Varga Tibor

jogtörténész, az elõadás címe: Szentek országa Szakra Pannonia - A Szent
Korona eszme alapjai.

5. elõadás: 2009. január 15-én 17 órakor.
6. elõadás: 2009. február 19-én 17 órakor.
7. elõadás: 2009. március 19-én 17 órakor.
8. elõadás: 2009. április 17-én 18 órakor.
9. elõadás: 2009. május 15-én 18 órakor.

Elsõ osztályosok a vörösberényi tanévnyitón.
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MIKES SZÁLLÁSHELY- ÉS INGATLANKÖZVETÍTÕ IRODA

Keresünk kiadó, bérbeadó ingatlanokat!
Ha megbízható és korrekt, színvonalas szolgáltatásra vágyik,

mi szívesen segítünk!

Keressen minket bátran irodánkban vagy telefonon!

Mikes Szálláshely- és Ingatlanközvetítõ Iroda

Balatonalmádi, Baross G. u. 66.

06 / 20 / 8230915

LUTRA ÁLLATORVOSI RENDELÕ
Kedves Kutyatulajdonosok!

A kötelezõ veszettség elleni oltás és féreghajtás rendelõnkben is elvégezhetõ.

Az oltás ára szeptember hónapban 3000 Ft helyett 2400 Ft,

féreghajtó 100 Ft/10 ttkg-tól.

Oltásra rendelési idõben bejelentkezés nélkül,

azon kívül telefonos idõpont-egyeztetés alapján van lehetõség.

Cím: Balatonalmádi, Martinovics u. 2.

Nyitva tartás: H-P 9-11 és 16-18, szombat 9-11

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

Nyári táborba küldtünk 2 gyermeket, ahol a sport és a nyelv

gyakorlása volt a fõ szempont.

Pályázaton nyert pénzbõl az idei borfesztiválon más-

félórás nemzetiségi mûsort adtunk.

Ez év márciusában felavattuk irodánkat a Rákóczi F. u. 43.

sz. alatt, melyrõl az Öböl Tv is felvételt készített. Egyben a

havi stammtisch, azaz törzsasztal találkozót is itt tartjuk meg,

ahová mindenkit szeretettel várunk, remélve egyéni ötleteiket

a német kultúra terén.

További híreinkrõl a városi hirdetõtáblán tájékozódhatnak!

Hírek a német kisebbség életérõl és tevékenységérõl
Nachrichten über den deutschen Minderheiten und dessen Tätigkeiten in diesem Jahr. 
Wir haben 2 kinder im Sommerlager geschickt, wo hauptsätzlich die Sprachübung und die

Sporttätigkeiten haben Priorität gehabt.

Aus Tender gewinutes Geld haben wir in diesem Jahr auf den Weinfest 1 ½  Stundiges 

Programm gegeben von unseren deutschen Minderheits Leben. 

Auch im diesem Jahr im März wurde eingeweiht unser Büro in der Rakoczi str. 43., worüber

unser örtlicher TV Sender (Öböl Tv) Aufnahmen gedreht hat. Monatlich halten wir hier unser

Stammtischtreffen, wohin hier jeden Interessierenden herzlich warten. Mit der Hoffnung, das

Viele mit guten Einfällen und Raten unseren Verein weiterhelfen können. 

Weitere Informationen können Sie von der Städtische Infomationstafel lesen.

Családsegítõ 

„Hozd magad formába…”
A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ égisze alatt mûködõ testet,

lelket, szellemet építõ életmód klub szeptembertõl tovább folytatja munkáját.

Amit kínálunk: elõadások, interaktív foglalkozások, alakformáló torna gyógytor-

nász vezetésével. Figyelje plakátjainkat, szórólapjainkat! Szeretettel várjuk régi és

leendõ tagjainkat. Senki sem tud érted annyit tenni, mint te önmagadért!!! Bõvebb

felvilágosítás a Központ telefonszámán - 06 88 542-554 - munkaidõben. 

Melnecsukné Judit 

Ismét táboroztunk!
A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2008. nyarán is meg-
szervezte hagyományos nyári táborát a Kelet-balatoni Többcélú Kistérségi
Társulás településein (Balatonalmádi, Alsóörs, Szentkirályszabadja, Balaton-
fûzfõ) élõ szociálisan hátrányos helyzetû családok gyermekei számára. Ebben
az évben két csoportban, összesen 60 gyermekkel egy Sümeg melletti kis falu-
ban, Döbröcén táboroztunk egy-egy hetet. Megismertettük a gyermekekkel a
környék természeti szépségeit, történelmi nevezetességeit. Így jutottunk el a
Vadlány barlangba, Keszthelyre a Festetics kastélyba, Zalaszántóra Közép-Eu-
rópa egyetlen buddhista sztupájához és a sümegi várba.

Minden év-
ben nagy gon-
dot jelent a tá-
bor költségének
elõteremtése.
Sajnos ebben az
e s z t e n d õ b e n
sem kényeztet-
tek el bennün-
ket a miniszté-
riumok pályá-
zatok beadásá-
nak lehetõsége-

ivel. Így nagyon örültünk minden adománynak, amely azt a célt szolgálta,
hogy programunk sikeresen megvalósulhasson és a gyermekek maradandó él-
ményekhez juthassanak. Támogatóink voltak: Együtt Egymásért Nyílt Köz-
alapítvány, Veszprém Megyei Önkormányzat Oktatási Ifjúsági és Sport Bi-
zottsága, PAX Gyógyszertár, György Patika, Virág Étterem, Sziluett Sport,
Szépség, Egészség Szalon. 

Ezúton szeretnénk megköszönni minden Balatonalmádi lakosnak, hogy az
1 és 2 forintos pénzérmék összegyûjtésével szintén táborunk megvalósítását
segítette! Az így befolyt összeget, majdnem 68.000 forintot is a gyermekek
ellátására tudtuk fordítani.

Himáné Matula Klára
Intézményvezetõ-helyettes

Almádi kalauz
Szeptember 15-október 14.

Elõadás

Szeptember 18-án délután 5 órai kezdéssel a Pannónia 1-2. sz. szobájában évad-

nyitó elõadást tart a Mûvészetbarátok Egyesülete balatonalmádi csoportja

vendégeként Szelényi Pál almádi mûvészeti író Klasszikus mûvészet címmel.

Szeptember 25-én este 6 órakor Papp Gábor mûvészettörténész az elõadása Õsval-

lásunk nyomai népi mûveltségünkben címmel a berényi mûvelõdési házban.

Felhívás
Balatonalmádi Város Önkormányzata az alábbi ingatlanok bérbeadását meghirdeti:
- 8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 43. alatt (FÓRUM Üzletközpont mögött)

található telephelyen elhelyezkedõ bruttó 1369 m2 alapterületû raktárépület
egyben, (Kérjük akkor is jelezzék igényüket, ha a csak a raktárépület egy-egy
részére tartanának igényt!) Bérleti ajánlatok beadási határideje: folyamatos

- Wesselényi-strand keleti részén lévõ, I/B jelû, 21,18 m2 területû, I/C jelû,
24,55 m2 területû, szerkezetkész kereskedelmi és vendéglátóipari egysé-
gek együttesen, Bérleti szerzõdés idõtartama: 2014. október 15-ig tart.
Bérleti ajánlatok beadási határideje: folyamatos 

- Veszprémi u. 81. sz. alatti üzlethelyiség (volt cukrászda) Bérleti szerzõdés
idõtartama: feltétel bekövetkeztéig (a Veszprémi u. módosított nyomvonalá-
nak megépítéséig) szól. Bérleti ajánlatok beadási határideje: folyamatos

- Baross Gábor u. 4. szám alatti 38,9 m2 alapterületû üzlethelyiség (volt
vegyes üzlet) Bérleti szerzõdés idõtartama: 2012. december 31-ig tart.
Bérleti ajánlatok beadási határideje: folyamatos

A bérbeadással kapcsolatos további információk: a www.balatonalmadi.hu
honlapon, a 06-88-542-461-es és 06-88-542-462-es telefonszámokon, szemé-
lyesen, a Polgármesteri Hivatal Városgondnoksági osztályán ügyfélfogadási
idõben (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) illetõleg a pmhivatal@
balatonalmadi.hu e-mail címen kérhetõk.

Pályázati felhívás
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete (Kiíró)nyilvános
pályázat útján meghirdeti a tulajdonát képezõ Balatonalmádi, Ferenczy
K. u. 6/A szám alatti, 2522/26 hrsz-ú összesen 1571 m2 területû ingatlant
bruttó 15.710.000.-Ft minimális vételáron értékesítés céljából :
Az ajánlati biztosíték összege: 1.000.000,-Ft.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. október 6-án hétfõn 11.00 óra
Az ingatlanon jelenleg garázsok találhatók, amelyek lebontásáról az Önkormányzat
gondoskodik 2008. október 31-ig és az ingatlant „beépítetlen területként” értékesíti.
A pályázattal kapcsolatos további információk: a www.balatonalmadi.hu
honlapon, a 06-88-542-461-es és 06-88-542-462-es telefonszámokon, szemé-
lyesen, a Polgármesteri Hivatal Városgondnoksági osztályán ügyfélfogadási
idõben (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) illetõleg a pmhivatal@
balatonalmadi.hu e-mail címen kérhetõk.

Keszey János, polgármester
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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, Juhászné Vincze Eszter,
Sarusi Mihály, Schildmayer Ferenc, Szabó Kalliopé

Hirdetés: 06-20/358-2360   Kéziratot és fényképet nem küldünk vissza.

A következõ számunk lapzártája: szeptember 26.

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

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 2350,- Ft/q
Tisova dió /cseh/ 14665-15500 2440,- Ft/q
Sokolovi kocka /cseh/ 14665-15500 2250,- Ft/q
Ledvicei dara /cseh/ 18000-19000 2760,- Ft/q
Ledvicei dió /cseh/ 18000-19000 3130,- Ft/q

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

Baksai Autósiskola
GÉPJÁRMÛVEZETÕKÉPZÉST INDÍT

Részletfizetési lehetõség! Ingyenes tankönyvhasználat. 
Számítógépes oktatás, és számítógépes vizsgára való felkészítés. 

Vizsgagyakorlás. Gépkocsiválasztási lehetõség.
Áfsz.nyt.szám: 1/533010

Tanfolyamnyitó      2008. 09. 15.,19 h
Tanfolyam kezdete 2008. 09. 22.,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





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


