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Lezárult az egyházi kárrendezés
Balatonalmádiban

Augusztus 29-én Balatonalmádi Város Önkormányzata a Vörösberényi Re-
formátus Egyházközség számára hivatalosan átadta a volt vörösberényi Felsõ
iskola épületét, ezzel a 17 évvel ezelõtt elkezdõdött volt egyházi ingatlanok tu-
lajdoni rendezése Balatonalmádiban lezárult. 

Az Országgyûlés 1991-ben fogadta el a volt egyházi ingatlanok tulajdoni
helyzetének rendezésérõl szóló 1991. évi XXXII. törvényt, mely szerint az
1948. január 1. után kártalanítás nélkül államosított, beépített ingatlanokat igé-
nyelhették az egyházak, amelyek az államosítást megelõzõen hitéleti, vagy
közösségi (oktatás-nevelés, egészségügyi, szociális, kulturális) célokra hasz-
náltak, és az átvételt követõen is hasonló célokra kívánnak használni, ha azok
a törvény hatályba lépésekor állami vagy önkormányzati tulajdonban vannak.
A törvény rendelkezett arról is, hogy az ingatlan tulajdonosa/használója a volt
egyházi ingatlanban ellátott funkciónak megfelelõ elhelyezést, ennek hiányá-
ban kártérítést kapjon az állami költségvetésbõl. Arról, hogy a volt egyházi in-
gatlant természetben kérik vissza, vagy állami kártérítést igényelnek, az egy-
házak döntöttek. 1997-ben, a vatikáni megállapodás után a törvényt módosí-
tották, az ingatlanrendezés befejezésének eredeti 2001-es határidejét 2011-re
tolták ki. A rendezendõ ingatlanok végleges jegyzékét 1999-ben készítették
el. 

A volt egyházi ingatlanok tulajdoni rendezése Balatonalmádiban három in-
gatlant érintett. 

– Az Ady utca 27. sz. alatti óvoda épületéért a katolikus egyház pénzbeli
kártalanítást kért és kapott, így az az önkormányzat tulajdonában maradt. 

– A volt vörösberényi iskola „alsó” épületét (Veszprémi u. 87) a Magyar
Katolikus Egyház Veszprémi Fõegyházmegyéje természetben igényelte visz-
sza. (1423 m2 területen álló 453 m2 alapterületû általános iskola megjelölésû
ingatlan és a hozzá tartozó 4/6 hrsz-ú 984 m2 udvar.) Az ingatlanrendezést elõ-
készítõ egyeztetõ bizottsághoz eljuttatott – az egyház és az önkormányzat kö-
zött kötendõ - megállapodás (az 1994-es törvénymódosítás után kötelezõen
felülvizsgált változata) szerint a volt katolikus egyházi ingatlanban mûködõ
iskolai funkció kiváltására 100 millió Ft állami kártérítésre tartott igényt az
önkormányzat 1995-ben, vállalva, hogy a kártérítést követõ két éven belül a
volt egyházi ingatlant visszaadja. (Az összeg megállapítására az akkori, tan-
teremre jutó normatív építési költség alapján került sor.) A megállapodást a
Veszprémi Római Katolikus Fõegyházmegye részérõl Csoma János érseki
helynök, az önkormányzat részérõl dr. Kerényi László polgármester írta alá,
jóváhagyásával látta el dr. Szendi József veszprémi érsek. 

– A volt vörösberényi iskola „felsõ” épületét (Veszprémi u. 103.) a Ma-
gyarországi Református Egyház Dunántúli Egyházkerülete illetve a
Vörösberényi Református Egyházközség is természetben kérte vissza. Az el-
sõ megállapodás a visszaadás tárgyában 1992-ben keletkezett, az egyház ré-
szérõl Kurucz György református lelkész és Horváth József egyházközségi
gondnok írta alá. E megállapodást 1995-ben és 1998-ban felül kellett vizsgál-
ni, az utolsó megállapodás dr. Kerényi László polgármester, Szalay Szilárd re-
formátus lelkész aláírásával, Császár Attila református esperes és dr. Márkus
Mihály püspök jóváhagyásával került az egyeztetõ bizottság elé. A felek kö-
zötti megállapodásban – szintén funkciókiváltás címen – az önkormányzat
71,6 millió Ft kártérítési igényt jelentett be a 3190 m2 területen álló 451 m2

hasznos alapterületû általános iskola kiváltására.  
Az érintett ingatlanokra az illetékes minisztérium elidegenítési és terhelé-

si tilalmat jegyzett be. A kárrendezési igény kielégítésnek sorrendjét az egy-
házak határozták meg, míg az adott évben kárrendezésre fordítható összeget
az állami költségvetés tartalmazta. 

Az elsõ választott önkormányzat képviselõ-testületének programjában ki-
emelt helyen szerepelt általános iskola építése Vörösberényben az iskolaépü-
letek funkcionálisan és mûszakilag elavult volta, szûkössége miatt. (1990-ben
40 tanulócsoportban, 70 pedagógussal 1002 diák tanult a város három iskolá-
jában). Ezt a szándékot erõsítette az egyházi ingatlanok természetbeni vissza-
igénylése. Az elsõ, és az azt követõ képviselõ-testületek tervszerû lépéseket
tettek, hogy megteremtsék a feltételeket az egyházi ingatlanok visszaadásá-
hoz, az új iskola felépítéséhez. 

1991-ben létrehozták a „Vörösberényi Iskoláért“ Alapítványt, melynek se-
gítségével az önkormányzati pénzek mellett magánszemélyek, cégek, szerve-
zetek is támogatták az iskolaépítést.

1993-ban az önkormányzat bruttó 27 millió Ft-ért megvásárolta az iskola
és intézményi területnek kiválasztott ingatlant (Magtár és környéke, megkö-
zelítõen 5,7 ha), majd  erre a területre tanulmányterv-pályázatot írt ki. 

A nyertes pályamû a programban megadott szempontok szerint a meglévõ
épületekkel harmonizáló, építésében szakaszolható, grandiózus tervet álmo-
dott papírra. Tartalmazta óvoda, iskola, közösségi ház, sportcsarnok tervét, va-
lamint elképzelést a Magtárban kialakítandó mûvészetek házára. Az óvoda
terve 100 fõ óvodás létszámot (4 csoport), az iskola terve - 10 évfolyamos is-
kolát feltételezve - 15-17 tanulócsoportot, 300-340 fõ tanulólétszámot figye-
lembe véve készült.  

Az 1995-ös gazdasági recesszió, a megszorítások, a közoktatási törvény
módosítása és a helyi gyermeklétszám jelentõs csökkenése a tervek újragon-
dolására késztették az önkormányzatot. 1996-ban (lecsökkentve az eredetileg
tervezett csoportszámot) 8 tantermes iskola építésérõl, és az alapítványi szám-
lán összegyûlt mintegy 40 millió Ft, s Brandeisz Elza volt almádi tanárnõ ké-
résére Soros György által nyújtott 50 millió Ft támogatás birtokában az építés
I. ütemének (alsó tagozat + tornaterem) megkezdésérõl döntöttek. Az ünne-
pélyes alapkõletételre 1996. október 16-án, az új vörösberényi iskola elsõ épü-
letszárnyának és tornatermének átadására 1997. október 12-én került sor. Az
I. ütem „önerõbõl” történõ felépítésével az egyik egyházi ingatlan visszaadá-
sának fizikai lehetõségét is megteremtette az önkormányzat, míg a II. ütem
felépítését a funkciókiváltás címen (és számlákkal igazolandóan csak ezen a
címen) a várost megilletõ állami kártalanítás összegébõl tervezte.

Idõközben az egyházi kárrendezés ügye hol elakadt, hol felgyorsult, a pol-
gármesterek illetve a helyi egyházak képviselõi több egyeztetõ bizottsági tár-
gyaláson, sürgetõ megbeszéléseken vettek részt. Végül 2000. július 7-én kelt
kormánydöntés alapján a volt katolikus iskola tulajdonjogi rendezésére és az
oktatási funkció elhelyezésére – figyelembe véve a megállapodás óta eltelt
idõt, az inflációt és az egyeztetõ tárgyalás eredményeit - 199 millió Ft kárta-
lanítást ítéltek meg az önkormányzat számára, a folyósítást három évre eloszt-
va. E határozat és Soros György újabb 50 millió Ft-os támogatása birtokában
2000-ben megkezdõdött az iskola II. ütemének felépítése. Az épület átadásá-
ra 2001. augusztus 20-i millenniumi ünnepség keretében került sor. A volt ál-
talános iskola alsó épületét 2002. május 31-én vehette birtokba a római kato-
likus egyház részérõl Szabó János plébános. Egyben a református ingatlan
visszaadásának feltétele is megteremtõdött. 

A vörösberényi volt református ingatlan helyzetének rendezése – az önkor-
mányzat erõfeszítései ellenére – sokáig állt. A legutolsó egyeztetõ bizottsági
tárgyaláson ez év májusában azonban – ahol az önkormányzatot Keszey Já-
nos polgármester, a Vörösberényi Református Egyházközséget Faust Gyula
lelkipásztor képviselte – a bizottság az eredeti 71,6 millió Ft-ot valorizálta, és
a folyósítást három évre elosztva 100 millió Ft kártalanításra tett javaslatot a
kormánynak. A kormányhatározat alapján a volt iskola felsõ épülete a
Vörösberényi Református Egyházközség tulajdonába került. A határozatnak
megfelelõen az önkormányzat az ingatlant 2008. augusztus 29-én az egyház-
község birtokába adta, az átadáson az önkormányzatot dr. Hoffmann Gyön-
gyi alpolgármester, a református egyházközséget Faust Gyula lelkipásztor
képviselte. 

Ezzel lázárult az egyházi kárrendezés Balatonalmádiban. Az egyházak
visszakapták az 1991. évi XXXII. törvény hatálya alá tartozó, jogos ingatla-
nukat.  Az önkormányzat korszerû nevelési-oktatási körülményeket teremtett
a Vörösberényben tanulóknak a 2,7 ha területen álló, 2626 bruttó alapterüle-
tû iskola és  tornaterem, valamint sportpályák felépítésével. Az iskola és a hoz-
zá tartozó terület  könyv szerinti bruttó értéke 447, 6 millió Ft, amely értéket
az állami kártalanítás (az idén megítélt, mintegy megelõlegezett 100 millió Ft-
tal együtt) 299 millió Ft elérése,  Soros György 100 millió Ft-os támogatása,
a képviselõ-testületek, a Vörösberényi Iskoláért Alapítvány kuratóriuma (ki-
emelten Brenner Kálmánné és Csomai Géza képviselõk) tevékenysége, szer-
vezetek, cégek és magánszemélyek anyagi hozzájárulása, sokak önzetlen
munkája és segítsége hozta létre.

Kovács Piroska Rózsa
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Új Pannónia-igazgató
November elsejétõl új igazgatója van a Pannóniának
Bati János személyében!

A testület szeptemberi ülésén elbírálta a Pannónia
Mûvelõdési Központ és Könyvtár élére kiírt pályázatot
és úgy döntött, hogy az öt jelölt közül Bati Jánost bízza
meg három évre az intézmény vezetésével. A Pannónia
új igazgatója már dolgozott Almádiban, az 1980-as
években a Panoráma klub vezetõje volt, legutóbb televí-
ziós fõszerkesztõként tevékenykedett.

Köszönöm a megbízott igazgatónak, Fábiánné Sárai
Annának a nehéz idõkben való helytállást!

Húszéves a gimnázium
1988-ban adták át a Magyar-Angol Tannyelvû Gimná-
ziumot, amely Balatonalmádi várossá válásához is hoz-
zájárult. Az iskola az elmúlt két évtizedben összeforrt
Czuczor Sándor nevével. Ennek a munkának az elisme-
réseként a nyugdíjba vonuló igazgatónak a városi képvi-
selõ-testület Váth János-díjat adományoz, amelyet az
október 23-i ünnepségen adunk át. Czuczor Sándornak
a nyugdíjas évekhez, a megérdemelt pihenéshez kívánok
jó egészséget és további sikereket!

Díszpolgárunk Cseh László
A népszerû és világhírû úszó olimpikonunknak, Cseh
Lászlónak, aki Pekingben három ezüstérmet nyert, Ba-
latonalmádi képviselõ-testülete díszpolgári címet ado-
mányozott. Az elismerést a késõbbiekben adjuk át. Cseh
Lászlóéknak Balatonalmádiban nyaralójuk van, és az
úszóbajnok többször Almádi „jószolgálati nagykövete-
ként” öregbítette a város hírnevét.

Pályázati sikerek
Az iskola-felújítási pályázatunk sikeres volt, ennek kö-
szönhetõen megújulhat a Györgyi Dénes Általános Isko-
la. A beruházás során nyílászáró-cserére, hõszigetelõ va-
kolat fölhelyezésére és tornaterem-építésre kerül sor a
Györgyiben. A munkálatok 310 millió forintba kerül-
nek, ebbõl az elnyert, vissza nem térítendõ támogatás
összege 250 millió forint. A többit a város saját költség-
vetésébõl fedezi. A munka neheze ezután kezdõdik, fél
év van arra, hogy elõkészítsük a szerzõdéseket, a közbe-
szerzést, az engedélyeztetést. Az építés 2009 második
félévében kezdõdhet. 

Nyert a Wesselényi strand pályázatunk is, ezzel a fõ-
bejárattól jobbra, a Négyméteres felõli oldalon újul meg
a vizesblokk és a kabinsor, a zöldterület, és az egykori
fürdõházra valamelyes emlékeztetõ napozósziget is épül-
het. Mindez 190 millióba fog kerülni, amihez 75 millió
forint támogatást nyertünk. Az elõkészületek után jövõ-
re válik esedékessé ez a fejlesztés. 

A norvég alapra beadott pályázaton nyert összegbõl
megújul az Erzsébet liget. Több helyen új fákat ültetnek,
kivágják az elöregedett fákat, megújítják a füvet. Ehhez
a Nõk a Balatonért Egyesület 49, 7 millió forintot nyert. 

Berényi fejlesztések
Az egyházi kárpótlásból befolyó összeg elsõ részletébõl
Vörösberény kiemelt részeit kívánjuk felújítani. Ez érin-
ti a Temetõt, a Posta elõtti teret, a Mandulást, a Temp-
lom teret, és ha marad pénz, a Madách teret. Ezeknek a
munkálatoknak az elvégzésére 38 és fél millió forint áll
rendelkezésünkre. Az elõkészítésre a testület munkacso-
portot hozott létre. Ezek a munkák az idõtõl függõen
most õsszel, vagy tavasszal kezdõdnek.

Keszey János

Megkérdeztük a polgármestert Önkormányzati hírek
A képviselõtestület a szeptember 4-ei ülésén
30, szeptember 25-ei ülésén 22 napirendi pon-
tot tárgyalt. A fontosabb döntések az alábbiak. 
Szeptember 4-ei ülés

A Vörösberényi Református Egyházközség
kárpótlása. A testület az egyházközség tulaj-
donába adott Veszprémi út 103. sz. alatti in-
gatlanért járó állami kárpótlás (összesen 100
millió Ft, 40, 40 és 20 M Ft-os részletekben)
terhére 1,5 millió forintot adott át az egyház-
községnek az ingatlan állagmegóvási és kar-
bantartási munkáira. 

Oktatási intézmények térítési díjai. A tes-
tület rendeletben állapította meg a fizetendõ
díjak mértékét. A díjakról az intézmények-
ben, illetve a hivatalban lehet tájékozódni.

Repülõtér. A testület határozatban tiltako-
zott a Balatonalmádi fölé tervezett alacsony
légifolyosó létesítése ellen, mert az felbecsül-
hetetlen környezeti és gazdasági károkat
okozna a városnak

Nevelõotthoni terület. A testület a befekte-
tõ által bemutatott fejlesztési elképzelések
közül olyan változatot  tud – településrende-
zési szerzõdés megkötésével is – támogatni,
amely nem tartalmazza diszkont bevásárló-
központ létesítését.

Gyermek-gyógyászat. A testület hozzájá-
rult ahhoz, hogy dr. Partos Tímea heti 4 óra
rendelési idõben gyermek tüdõgyógyászati
magánrendelést folytasson a városban.

Orosz testvérváros. A testület nem járult
hozzá, hogy – képviselõi sürgõsségi indítvány
alapján – tárgyalások induljanak oroszorszá-
gi helységgel testvérvárosi kapcsolatok léte-
sítésére.

Magyar-angol Tannyelvû Gimnázium. A
testület 300 000 Ft-ot szavazott meg az iskola
20 éves jubileumi ünnepségének támogatására.
Szeptember 25-ei ülés

Repülõtér. A testület a közigazgatási hiva-
talnál, illetve az Alkotmánybíróságon támad-
ja meg a repülõtér létesítését megalapozó

veszprémi és szentkirályszabadjai település-
rendezési terveket, mert azok elfogadásánál
nem vették figyelembe Balatonalmádinak a
város fölé tervezett alacsony légifolyosót el-
lenzõ észrevételeit.

PKKK igazgató-választás. A testület Bati
Jánost, a Séd TV fõszerkesztõjét választotta
meg november 1-jei hatállyal 3 évre a Pannó-
nia igazgatójának.

Vörösberényi település-fejlesztés. A testü-
let – a református egyházi kárpótlás 2008-as
38,5 millió forintos maradványát - Vörös-
berény köz- és zöldterületeinek fejlesztésére
használja fel egy (civil szervezeteket is magá-
ban foglaló) munkacsoport javaslatai alapján.

Környezetvédelmi program. A testület fe-
lülvizsgálta és elfogadta a város környezetvé-
delmi programját, kiegészítve azt a zajtérkép
2009-es elkészítésével.

Bursa Hungarica. A testület 750 000 Ft-tal
csatlakozott az ösztöndíj-pályázathoz.

Helyi tervtanács. A testület elhatározta,
hogy – a város épített környezetének hatályo-
sabb védelme érdekében - 2009. január 1-jei
hatállyal helyi tervtanácsot mûködtet. Az erre
vonatkozó rendeletet októberi ülésén tárgyalja.

Városgondnoksági intézmény vezetõi pá-
lyázata. A testület pályázatot ír ki az intéz-
mény igazgatói állására.

Baross Gábor u. 5-7. sz. társasház. A tes-
tület – mint tulajdonostárs - hozzájárult a ter-
vezett emelet-ráépítés benyújtott tervek sze-
rinti megvalósításához.

Váth János-díj. A testület Váth János-díjat
adományozott Czuczor Sándornak, a Magyar-
angol Tannyelvû Gimnázium nyugalmazott
igazgatójának a város érdekében kifejtett ki-
magasló oktatási-kulturális tevékenységéért.

Díszpolgári cím. A testület díszpolgári cí-
met adományozott a balatonalmádi kötõdésû
Cseh László úszónak, aki a pekingi olimpián
3 ezüstérmet szerzett Magyarországnak.

Bálint Sándor

Meghívó 
Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselõ-testülete október 28-án (kedden) 17.00 órai kezdettel

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S T     T A R T
a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár Nagytermében (Városház tér 4.),

melyre minden érdeklõdõ állampolgárt tisztelettel vár.
N a p i r e n d:

Tájékoztató lakókörnyezetünk állapotáról
Elõterjesztõ: Keszey János polgármester (szóbeli elõterjesztés)

Keszey János, polgármester 

Okmányirodai felhívás
Tájékozatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Balatonalmádi Polgármesteri

Hivatal Okmányirodájában 
(8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. )

- az átalakítási munkálatok miatt - 
az okmányiroda kapacitása jelentõsen lecsökken

2008. október 6. napjától 2008. október 20. napjáig 
két munkaállomással fogadjuk Ügyfeleinket.

Idõpontot egyeztetni továbbra is:
személyesen ügyfélfogadási idõben Csermákné Szabó Ildikó ügyintézõnél,  vagy 
telefonon 88/542-422 számon, vagy
elektronikus úton a www.magyarorszag.hu portálon keresztül lehet.

Az átmeneti idõszakban elõforduló esetleges problémákért kérjük Ügyfeleink szíves megértését! 

Megértésüket köszönjük !

Ujlakiné dr. Pék Éva, jegyzõ
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Farkas Béla, az 1956-os almádi forradalmi bizottság elnöke
(tanulmány-részlet) 

Farkas Béla vállalati fegyelmi ügye mellett a hatóságok is folytattak nyo-
mozást Farkas 1956-os szerepét vizsgálva. Azonban Farkas elitélését nem-

csak Pataky igazgató és Németh István kívánták minden eszközzel elõmozdí-
tani. A Veszprém Megyei Levéltárban található 1957. szeptember 12-én Bala-
tonalmádiban kelt dokumentumban - amelyet  40 balatonalmádi lakos írt alá,
miután Farkas állítólagos „bûneit” felsorolják - a következõ olvasható: „Far-
kas Béla ügyében a nyomozást a hatóságok befejezték. A nyomozási adatok az
illetékesek birtokában vannak. Ezen ügyben nem történik semmi, de a polgári
per folyik tovább. Meddig tart ez a kettõs eljárás? A törvényességet minden-
képpen be kell tartani. Ennek érdekében követeljük, hogy a nyomozási adatok
alapján Farkas Béla ügyét adják át a Népbíróságnak.”. 

Farkas ügyében a lovasi
vb elnök Madarász Lajos is
levelet írt a járási bíróság-
nak, 1957. szeptember 10-
én. Madarász is kéri Farkas
felelõsségre vonását, és
népbíróság elé állítását.
Ugyanis Madarász szerint
Farkas fegyveres csoportja
élén rettegésben tartotta a
község lakosait, és a fegy-
veres csoport fõ tevékeny-
sége ávósok és kommunis-
ták felkutatása volt.

Miután az ügyészség megvizsgálta a fent említett beadványt, nyomozást
rendelt el az ügyben. A nyomozás elrendelésérõl szóló ügyészségi határozat
1957. szeptember 21-én kelt. A nyomozást a népi demokratikus államrend
megdöntésére irányuló szervezkedésben való tevékeny részvétel bûntettének
gyanúja miatt indította meg a Veszprém Megyei Ügyészség, mivel - fogal-
maz a határozat - terhelt cselekedetei a népi demokratikus államrend meg-
döntésére irányuló szervezkedés kezdeményezése illetve vezetése bûntet-
tének gyanújára utalnak. Az irat szerint ezek a cselekmények a következõk
voltak: Farkas tevékeny szerepet vállalt a községi ellenforradalmi tanács
megszervezésében, magához vette a 4. sz. Mélyépítõ Vállalat személyzeti
osztályának páncélszekrény kulcsát és a vállalatnál rendszeresen uszító tevé-
kenységet folytatott. Része volt fegyverek megszerzésében és azok kiosztá-
sában, melynek során fiatalkorúakat is fegyverrel látott el. Önhatalmúlag a
községen átvonuló honvédségi gépkocsik egy részét, illetve az azokon szál-
lított lõszert elkobozták. Vezetésével a szentkirályszabadjai szovjet repülõ-
teret állandó megfigyelés alatt tartották, és a környéken lévõ szovjet alakula-
tok mozgásáról, helyzetérõl felsõbb ellenforradalmi szerveket állítólag rend-
szeresen tájékoztatták.

Farkas Bélát az ellenforradalmi eseményekben játszott szerepe miatt mun-
kahelyérõl elbocsátották - tette hozzá a határozat.  

Az ügyészség a nyomozás lefolytatásával a Veszprém Megyei Rendõr-
fõkapitányság politikai nyomozó osztálya vizsgálati osztályát bízta meg. A ha-
tározat kimondta, hogy a nyomozást két hónapon belül, legkésõbb november
21-ig be kell fejezni. A határozat azt is meghatározta, hogy az érintett ható-
ságnak a nyomozás során milyen intézkedéseket kell foganatosítania. 

1. Farkas Bélát elõzetes letartóztatásba kell helyezni, de mivel Farkas a
nyomozás elrendelésének idõpontjában is a lipótmezei elmegyógyintézetben
volt, Farkast az igazságügyi orvos-szakértõ által történõ vizsgálat alá kell von-
ni. Amennyiben az igazságügyi orvos megállapítása szerint nevezett beszámí-
tó-képes, úgy nincs akadálya a büntetõeljárás lefolytatásának, illetve a letar-
tóztatás elrendelésének.

2. Az elsõ ponttól függõen az eljárás további szakaszában meg kell vizs-
gálni az ez évben folyamatba tett vagy már jogerõsen befejezett mindazon po-
litikai vizsgálati ügyeket, amelyek elkövetõi Balatonalmádiban tevékenyked-
tek és feltehetõ, hogy Farkas Bélával kapcsolatban álltak, vagy valószínûsít-
hetõ, hogy ügyeik alapos elemzése elõsegítheti Farkas Béla tevékenységének
alapos tisztázását.

3. A 4. sz. Mélyépítõ Vállalat akkori vezetõitõl és dolgozóitól kell adato-
kat beszerezni a munkahelyen kifejtett tevékenységére nézve.

4. Mivel adatok merültek fel a feljelentésben arra vonatkozóan, hogy ne-
vezett fegyveres csoportokat szervezett, tisztázni kell, hogyan jutott terhelt lõ-
szerek, fegyverek birtokába, kik voltak segítségére a fegyveres csoportok
megszervezésében, meg kell állapítani, kik voltak a fegyveres csoportok tag-
jai, közülük kik nem disszidáltak és amennyiben ezek között olyan személyek
vannak, akiknek a puszta szolgálati mûködésén felüli tevékenységük lenne
megállapítható, úgy a nyomozást az õ vonatkozásukban is ki kell terjeszteni.

5. Alapos vizsgálat alá kell vonni a volt balatonalmádi ellenforradalmi ta-
nács községi mûködését, tisztázni kell ezen belül terhelt esetleges mûködését,
valamint azt, hogy volt-e kezdeményezõ szerepe a tanács létrehozásában, il-
letve annak megalakulása során abban vezetõ szerepet töltött-e be. Ebben a
körben kell tisztázni azt, hogy voltak-e esetleges kapcsolatai a járási illetve a
megyei ellenforradalmi szervekkel. Ugyancsak tisztázni kell a fegyverek szét-
osztásában megállapítható esetleges tevékenységét.

6. A továbbiakban  Budapest rendelkezései szerint kell eljárni.
Tulajdonképpen Farkas Béla ügyében ez volt az a pont, amikor az ügy vál-

lalati fegyelmi ügybõl népbírósági és politikai üggyé alakult át. 
Természetesen Németh István és Pataky Imre igazgató Farkas elítélésével

kapcsolatban minden lehetséges lépést megtettek. Levelet írtak 1957. október
1-e keltezéssel az Országos Ideg- és Elmegyógyintézet MSZMP titkárának és
igazgatójának. Miután levelükben részletezték Farkas – a fentebb már emlí-
tett - állítólagos úgynevezett bûneit, a következõket írták még a levélben: 

„Fentieken kívül még igen sokat tett az ellenforradalom gyõzelme érdeké-
ben, ezért ez év januárjában internálták hat hónapra. Onnan szintén összeköt-
tetései révén – betegségre
való hivatkozással – ki-
mentették, akkor a sport-
kórházba ment pihenni.
Úgy látszik, az Önök inté-
zetét biztonságosabbnak
tartotta, azért ment oda.

Kérjük az Elvtársakat,
vizsgálják felül Farkas Bé-
la egészségi állapotát, és ha
valóban beteg – amit nehe-
zen hiszünk el –, akkor ne
engedjék, hogy tovább
folytassa félbehagyott te-
vékenységét.

Ha betegsége nem igé-
nyel állandó kezelést, ak-
kor pedig kérjük, hogy tá-
volítsák el, hogy – mint
azt már írtuk – méltó bün-
tetését megkaphassa.” 

A Farkas Béla ügyében
megindított nyomozást –
Németh István és Pataky
Imre igyekezete ellenére –
a Veszprém Megyei
Ügyészség Farkas egész-
ségi állapotára hivatkozva
megszüntette. 

Trieber Péter 

(Lapunk az 1956-os forra-
dalom évfordulóján a dol-
gozat záró részét közli.)

Buda Ferenc

Rend
Hazánk zúzott szívén a vér
hûlõ patakban omlik, alvad.
Rõtcsillagos, komor, kövér 
tankok teremtenek nyugalmat.

Törik a csend, szilánkja pattan, 
füstölve száll a pillanatban.

Húsunk emésztõ gyilkos hordák 
minden erõnket megrabolták.

Kezünkben fegyver, s jóremény 
csak halottaink hûlt szemén.

Minket meggyaláztak, megöltek, 
hernyótalpak halomra törtek, 
töltött ágyúcsövekkel vártak, 
tízszeres vasgyûrûbe zártak, 
bombáztak, lõttek, aprítottak, 
fegyvert letenni szólítottak 
hazug szavakkal, fenyegetve, 
hivatkozván békére, rendre 
de nekünk nem kell semmi rend, 
ha tûz s terror teremti meg, 
minékünk nem kell jó barátság, 
ha ágyúszóval magyarázzák, 
minket nem gyõz meg érv, sem eszme 
bombázva és szuronyt szegezve!

A véres, megfeszített Béke 
lenéz a fegyverek csövére.

Hazánk zúzott szívén a vér 
görcsös, sajgó csomókba alvad. 
Rõtcsillagos, komor, kövér 
tankok teremtenek nyugalmat.

Szolzsenyicin: 1918-2008

Egy orosz a kommunistákról
„A kommunistánál kártékonyabb és veszélyesebb embertípust még nem produkált a történelem. Cinizmusuk,
szemtelenségük, hataloméhségük, gátlástalanságuk, rombolási hajlamuk, kultúra- és szellemellenességük elkép-
zelhetetlen minden más, normális, azaz nem-kommunista ember számára. A kommunista nem ismeri a szégyent,
az emberi méltóságot, és fogalma sincs arról, amit a keresztény etika így nevez: lelkiismeret. A kommunista el-
torzult lélek! Egészséges szellemû európai ember nem lehet kommunista! Nincs olyan vastag bõrt igénylõ hazug-
ság, amit egy kommunista szemrebbenés nélkül ki ne mondana, ha azt a mozgalom érdeke vagy az elvtársak sze-
mélyes boldogulása így kívánja.” (A. I. Szolzsenyicin: Hogyan mentsük meg Oroszországot? 1990)
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Veszprémvármegye Rendõrségi hírek

A nyár bûnügyi tapasztalataiMentõállomást adtak át Nagyvázsonyban
A mintegy negyven millió forintos beruházással majdnem száz százalékos
lefedettség lesz a térség 18 településének 12 ezer lakosa ellátásban. Negyed
óra alatt mindenkihez megérkezik a mentõ - hangzott el a nagyvázsonyi
létesítmény szeptember 5-i átadásán. A beruházást a korábbi idõsek napközi
otthona épületében, a helyi önkormányzat által adott telken valósították meg.
A összes költségbõl 20 milliót a szaktárca finanszírozott. Az OMSZ teljes fel-
szereltséget biztosított és egy mentõautót is ajándékozott a nagyvázsonyi men-
tõállomásnak.  Az új állomáson 24 órás kiemelt mentõegység és egy nappa-
los, 12 órás mentõkocsi kezdi meg mûködését.  

Pápai Levéltár: új szellemi mûhely
Mintegy kétszáz millió forintba került a Pápai Levéltár, amit szeptember 8-án
adtak át. Talabér Márta megyei alelnök köszöntjében kiemelte: régi adósság
törlesztése történt meg az átadással. Hermann István, a megyei levéltár igaz-
gatója köszöntõje után Somfai Balázs helybeli igazgató külön súlyt helyezett
arra, hogy Pápa kiemelkedõ szellemi mûhellyel gazdagodott, amire nagy
igény mutatkozott a településen és környékén. A kutatást a megyei önkor-
mányzat létszámbõvítésének köszönhetõen újabb két szakemberrel végezheti
a hat fõs személyzet. - Csodát ünnepelhetünk Pápán, hiszen ebben az ínséges
idõben, amikor az önkormányzatok mozgástere egyre szûkebb, a tudomány
újabb központját nyithatjuk meg. A múltunk, a jelenünk kerül biztos, avatott
kezekbe, majd feldolgozva válik szellemi örökségünk részévé – hangsúlyoz-
ta megnyitójában Talabér Márta. Az ingatlant, a volt Anna téri iskola épületét
Pápa városa a megye ingyenes használatába adta. Ezzel mûemlék épületet si-
került megmenteni, újabb feladattal ellátni. A felújítás közel kétszáz millió
forintba került és része volt a címzett támogatásból megvalósult veszprémi
levéltár beruházásnak.  

Agykutatás Veszprémben
A Veszprémi Csolnoky Ferenc Megyei Kórházban kialakított laboratórium-
ban különbözõ betegségek, elsõsorban a szélütést követõ állapotokat kutatják.
Azt vizsgálják, hogy az agyi folyamatokat mely módszerekkel lehet gyorsí-
tani, vannak-e olyan molekulák, amelyek az agyszövet gyógyulási készségét
fokozzák. Ez a Pannon Egyetem Mûszaki Informatikai Kara Agyi
Bioelektromos Képalkotó Kutatólaboratóriuma megnyitó ünnepségén hang-
zott el - szeptember 8-án, a megyei kórházban. Prof. dr. Nagy Zoltán, a labo-
ratórium vezetõje rámutatott:  a vizsgálatok az EEG technológiára épülnek.
Ez a módszer az agyi elektromos tevékenységet érzékeli, ami az agymûködés
egyik kísérõje. A megszokott 16 csatornás elvezetés helyett 128 csatornával
az agykéreg nagyfelbontású vizsgálata lehetséges, ami másodpercenként akár
200 ezer jel elemzését teszi lehetõvé. Az eljárás nemzetközileg elismert, és a
gyógyszerkutatásban is jelentõs. A labor megnyitását a kórház, a megye
életében sorsfordítónak nevezte dr. Tótth Árpád orvos-igazgató.    

90 éves almádi
Sabjanics Istvánt 90. születésnapján almádi otthonában köszöntötték egykori
munkahelyének, a Megyeháza vezetõinek a képviselõi, Talabér Márta köz-
gyûlési alelnök és dr. Zsedényi Imre fõjegyzõ. Az 55 éve Almádiban élõ
Sabjanics Istvánt két gyermeke és négy unokája is fölköszöntötte a szép
ünnepen. 

Vége van a nyárnak, vége van az idénynek. Ezen a nyáron az idegenforgalom
szempontjából jelentõsebb eseményeken túl az igazi strandidõ vonzott sok
embert, ami magával hozta a nem egészen tisztességes szándékú, alkalman-
ként vagy rendszeresen bûnelkövetésbõl élõk számának növekedését is. 

A bûnügyi helyzet nyári tapasztalatairól beszéljünk néhány szót. A tavalyi
év adataival összehasonlítva az idei adatokat – összességében - pozitív ered-
ményt kapunk. Csökkent a lopások száma, a gépkocsiból lopás, a garázdaság,
az ittas jármûvezetés, nem fordult elõ rablás, zsebtolvajokkal pedig idén sem
találkoztunk. Növekedett viszont a gépkocsi-feltörések száma, és nem válto-
zott a súlyos testi sértéseké. Határozottan nõtt (csaknem négyszeresére növe-
kedett) a szabálysértések, vagyis a kisebb súlyú jogszabályszegések száma.
Ez azzal magyarázható, hogy a rendõri intézkedések száma is nõtt másfélsze-
resére. Kiemelném a közlekedési szabálysértéseket, amelyek száma 552-rõl
2239-re szaporodott. Ez a jelenség tükrözõdik a balesetek számának növeke-
désében is. Igaz, a súlyos személyi sérüléssel járó balesetek száma 1/3-dal
csökkent, viszont nõtt a személyi sérülés nélküli esetek száma. 

A közlekedési balesetekkel kapcsolatban említésre méltó az ittas vezetõk
számának csökkenése, ami talán magyarázható azzal is, hogy a rendõri intéz-
kedés során ilyen esetben azonnal el kell venni a vezetõi engedélyt. Erre a szü-
ret idején különösen ajánlatos odafigyelni! A sérülés nélküli balesetek maga-
sabb száma nagyrészt a gyorshajtóknak köszönhetõ, akiket a május 1. óta ér-
vényes közigazgatási bírság jelentõs összege még nem eléggé tart vissza. Bí-
zunk benne, hogy az idõvel ez is meg fog változni!

A közigazgatási bírság azonban nem csak a sebesség túllépését bünteti. Ba-
latonalmádiban nagy port kavart a nyáron a strand környékén kijelölt parko-
lóhely hiányában a füvön parkolók büntetési tétele. Ugyanis az Erzsébet-liget
természetvédelmi terület, és természetkárosításnak minõsül a szabálytalan
parkolás. Ha a kedves vendég elégedetlen a parkolási lehetõségekkel, akkor
azt az Önkormányzatnál jelezheti.

Mi, rendõrök nagyon jól tudjuk, hogy a közigazgatási bírság összegei a ma-
gasabb büntetési tételek közé tartoznak, azonban a jogszabályok nem teszik
lehetõvé, hogy bármilyen méltányossággal éljük. A kategóriák adottak!

Az alábbi büntetésre lehet számítani.
1) a megengedett legnagyobb sebesség túllépésekor: túllépés mértékétõl

függõ összeg;
2) a vasúti átjárón áthaladás szabályainak megszegése: 100.000, vagy

300.000 forint;
3) a jármûforgalom irányítására szolgáló fényjelzõ készülék jelzéseinek fi-

gyelmen kívül hagyása 50.000, vagy 100.000 forint, pl. Veszprémben a
bekamerázott Hotel keresztezõdésben; 

4) a jármûvel történõ megállás és várakozás tilalmának megszegése:
30.000 forint;

5) az autópálya leálló sávjának szabálytalan igénybevétele, pl. haladás:
150.000 forint;

6) a behajtási tilalom, a kötelezõ haladási irány figyelmen  kívül hagyása:
50.000 forint;

7) a természet védelme: 100.000, 150.000 (parkolás), 300.000 forint.
November elején van mindenszentek és halottak napja. Ekkor az ország-

ban valóságos vándorlás indul el, hogy az elhunytak sírjainál tiszteletüket te-
gyék hozzátartozóik. Nekünk rendõröknek ez nagyobb forgalmat jelent a köz-
lekedésben, és illetéktelen érdeklõdõket a temetõk környékén leálló gépjár-
mûvek körül. Ebben az esetben is csak azt a tanácsot tudjuk adni, vezessenek
óvatosan, és ne hagyjanak értékes, csábító dolgokat a gépkocsi utasterében.
Az ülés alatt sem!

Stanka Mária r. szds.

Néhány mondat erejéig vissza kell tér-
nünk nyári legnagyobb akcióinkhoz. A
Balaton Régió Közbiztonsági Program-
ban nyújtott szervezõ és lebonyolító tevékenységünket  az Országos Polgárõr
Szövetség (OPSZ) nagyon jónak minõsítette. Idegenforgalmi szervezetek és
a megyei polgárõr szövetség is elégedetten nyilatkozott. A tervezettnél több
polgárõrrel végeztük feladatainkat (általában 50 fõ almádi régióssal + lovasa-
ink), így több mint 620 órát teljesítettünk a közterületeken, üdülõövezetekben.
Hagyományosan segítettünk a szüreti felvonulás lebonyolításában is. Keve-
sebben voltunk ugyan, de mozgékonyságunk miatt ez nem volt észrevehetõ,
hiszen a biztosítási feladatokat jól megoldottuk. Szeptember 24-én - nyugdíj-
ba vonulása alkalmából - búcsúztattuk Grúber Sándort, Balatonalmádi  (volt)
rendõrkapitányát. Tiszteletbeli polgárõrré választottuk, majd Hansági Endre
elnök és Balogh Csaba alelnök díszkardot adott át az ünnepeltnek.  

Ismét olyan idõszak következik,
amely nem kedvez a reggeli forgalom-
ban iskolába igyekvõ tanulóknak. A

ködös, párás, hideg idõ ellenére sok diák kerékpárral indul a suliba. Kér-
jük a szülõket, ellenõrizzék a „drótszamarak“ mûszaki állapotát, különös
tekintettel a világításra. Rendkívül sokat számítana az úgynevezett látha-
tósági mellény is, bár tudjuk, hogy ezt a fiatalok nem igazán szeretik. Ta-
lán rá lehetne beszélni õket, hogy ennek viselése még „bulis“ dolog is le-
het.

Feltétlenül meg kell köszönnünk a gépkocsivezetõk hozzáállását a zebrán
átkelni szándékozók segítésében - különösen a helybelieknek! Csak remélni
merjük, hogy az átmenõ forgalomban résztvevõk sem csak az új törvények és
a fokozott rendõri jelenlét miatt segítõkészek.

- ff -

Polgárõr hírek
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Hatvan évvel ezelõtt végezték ki az elsõ ipari koncepciós kirakatper, a
Nitrokémia-per elsõrendû vádlottját, Szabó Kornélt, a Nitrokémia igazgató-
ját. Három vádlott-társát, Steller Lajos fõmérnököt, Kelemen Gyulát, az Ipar-
ügyi Minisztérium szociáldemokrata politikai államtitkárát és Sárkány Józse-
fet, a Honvédelmi Minisztérium államtitkárát életfogytiglani börtönre ítélték,
a többi vádlottat 15-18 évi börtönnel sújtották. Az ítélet indokolása: ”a bûnö-
zõ csoport tagjai visszaéltek a vállalat hitelkeretével, fontos tanulmányokat és
üzemterveket juttattak a horthysták és a külföld kezébe, ezzel árulást követ-
tek el a magyar demokráciával szemben, és a Magyar Köztársaságot több mil-
lió forinttal megkárosították”. 

Az elsõfokú ítéletet a  Budapesti Népbíróság Olti Vilmos vezette
Különtanácsa 1948. március 4-én hozta meg, majd azt a Népbíróságok Országos
Tanácsa 1948 július 12-én másodfokon is helyben hagyta. Szabó Kornélt (aki
már 1947. november 21-e óta letartóztatásban volt) 1948. szeptember 9-én vé-
gezték ki, nyughelye a 301-es parcellában van. Életfogytiglanra ítélt társai 1956-
ban, még a forradalom elõtt kegyelemmel szabadultak. Kelemen Gyula, mint az
újjáalakult Szociáldemokrata Párt fõtitkára, Nagy Imre utolsó kormányában ál-
lamminiszter lett, a forradalom után visszavonultan élt, 1973-ban halt meg.

A Nitrokémia-per a Magyar Kommunista Párt egyeduralmához vezetõ út
egyik állomása volt. Igazi célpontja nem is az ártatlanul kivégzett elsõrendû
vádlott volt, hanem azok a vezetõ szociáldemokrata politikusok – köztük Bán
Antal iparügyi miniszter és Kelemen Gyula államtitkár –, akik élesen ellenez-
ték, hogy pártjuk egyesüljön a kommunista párttal. (Kelemen Gyulát az után
tartóztatták le, hogy az SZDP leváltotta államtitkári tisztségébõl, Bán Antalt
is hamarosan leváltották, de neki megengedték, hogy nyugatra távozzon).

Hogy a per mennyire a kommunista hatalomátvételt szolgálta, annak ékes bi-
zonysága Révai József nyilatkozata a Nitrokémia-ügyrõl (a Kisgazdapártot ekkor-
ra már szétverték): „A legális parlamenti pozícióból kiebrudalt reakció az akna-
munkáját az illegális gazdasági szabotázs és kártevés területére helyezi át. A cé-
lok a régiek, csak a módszerek újak. A jobboldali szociáldemokrácia, a horthys-
ták, sõt a nyilasok is összefogtak a magyar demokrácia gazdasági aláaknázására”. 

A korabeli sajtó hangnemét jól jellemzi, hogyan írt Vásárhelyi Miklós, a Sza-
bad Nép újságírója Szabó Kornélról (akinek vezetése alatt a Nitrokémia gyára-

kat épített szerte a világban, öregbítve a magyar ipar jó hírét): „Ravasz rókaké-
pével, prémgalléros bundájába burkolózva végignézett a bíróságon, és nekiál-
lott – szemrebbenés nélkül – folyékonyan hazudni, ahogy azt harmincesztendõs
lakájpályafutása alatt megszokta.”. És íme egy fénykép a múltból:

Szabó Kornél emlékét márványtábla hirdeti Fûzfõgyártelepen, a Bugyogó-
forrás u. 27. számú házon.

Bálint Sándor
Szabó Kornél-díjas vegyészmérnök

Források. Bencsik Péter: Koncepciós perek, Cseszka Éva: Doktori értekezés,
Berényi Lajos:Kolónia (MNO 2000. december 6.), Az 1956-os Intézet foto-
adatbázisa.

60 éve történt

A Nitrokémia-per

Dr. Szabó Kornél, a Nitrokémia volt igazgatója halálos ítéletét hallgatja (a
készítés ideje: 1948. III. 4.) 

Tájékoztatás az szja 1%-ának felhasználásáról
„Együtt-Egymásért” Nyílt Közalapítvány

Az „Együtt-Egymásért” Nyílt Közalapítvány kuratóriuma nevében tájékoz-
tatom tisztelt támogatóinkat, hogy a 2006. évben személyi jövedelemadójuk
bevallásakor alapítványunk részére felajánlott – 3.063-Ft - szja 1%-ot  2007.
évben az alapító okiratunkban megfogalmazott  céloknak megfelelõen Bala-
tonalmádi városban élõ ténylegesen rászorulók részére szociális segítség
nyújtása érdekében használtuk fel. Az önkormányzat jelentõs anyagi támo-
gatásával 51 családnak juttattunk hasított tûzifát 2.641 ezer forint értékben,
7 fõ részére nyújtottunk pénzbeni támogatást (egyszeri szociális segély, ét-
kezési hozzájárulás, vásárlási utalvány formájában) összesen 144 ezer forint
összegben, 30 ezer forinttal hozzájárultunk a szociális alapszolgáltatási köz-
pont karácsonyi ünnepségének megrendezéséhez, valamint 800 fõ 70 éven
felüli nyugdíjasnak adtunk át 2200-2200 forint értékû karácsonyi ajándék-
utalványt.

Köszönjük a szíves felajánlásokat, szerény anyagi lehetõségeink ellenére
továbbra is megpróbálunk segíteni a rászorulókon, illetve az egyéb ellátási for-
mákból valamilyen okból kimaradókon. Azok számára, akiknek eddig nem
volt tudomásuk alapítványunk létezésérõl és támogatni kívánnak bennünket,
közzé tesszük bankszámlaszámunkat, amelyre várjuk önkéntes adományaikat.
OTP Balatonalmádi 11748083-20014146.

Herczegné Budai Beáta
a kuratórium elnöke

Balatonalmádi Közbiztonsági Közalapítvány
A Balatonalmádi Közbiztonsági Közalapítvány kuratóriuma nevében tájékoz-
tatom tisztelt támogatóinkat, hogy a 2006. évi személyi jövedelemadójuk be-
vallásakor közalapítványunk részére felajánlott – 73.175 forint - szja 1%-ot
2007. évben az alapító okiratunkban megfogalmazott  céloknak megfelelõen
Balatonalmádi város közbiztonságának  növelése érdekében a Balatonalmádi
Rendõrkapitányság közrendvédelmi és közlekedésrendészeti osztálya részére
eszközök vásárlására, a már meglévõ eszközök mûködésének biztosítására,
közlekedésbiztonsági vetélkedõ szervezésére használtuk fel. Az APEH érte-
sítése szerint a velünk szimpatizáló adófizetõ magánszemélyek által felaján-
lott szja 1% várható összege ebben az évben 65.510 forint.

Köszönjük a szíves felajánlásaikat, továbbra is az Önök érdekében, váro-
sunkért dolgozunk. Azok számára, akiknek eddig nem volt tudomásuk köz-
alapítványunk létezésérõl és támogatni kívánnak bennünket, közzé tesszük
bankszámlaszámunkat, amelyre várjuk önkéntes adományaikat. OTP Bala-
tonalmádi 11748083-20023058. 

Szemes János
a kuratórium elnöke

„Almádiért” Közalapítvány
Az „Almádiért” Közalapítvány Kuratóriuma nevében örömmel értesítem vá-
rosunk polgárait, hogy augusztus végén megkaptuk az APEH-tól az értesítést,
miszerint a céljainkkal szimpatizáló adózók által felajánlott SZJA 1%-ok ösz-
szege ebben az évben várhatóan 538.244 forint lesz. Ezúton mondok köszöne-
tet a kultúrát szeretõ és pártoló névtelen támogatóinknak, akik az idén is meg-
tiszteltek bizalmukkal és ránk bízták jövedelemadójuk 1%-át. A jövõben is cé-
lunk Balatonalmádi kulturális, irodalmi és zenei életének gazdagítása, a váro-
sunkban mûködõ amatõr mûvészeti csoportok, mûvészek pártolása, valamint
a lakosság és az ideérkezõ vendégek széleskörû tájékoztatása az Új Almádi Új-
ságon és más kiadványokon keresztül. Részt veszünk Balatonalmádi vonzób-
bá, „otthonosabbá” tételében környezetünk szépítése, virágosítása, régi mûvé-
szeti-építészeti értékeink felújítása, valamint új értékek létrehozása révén.

Az elmúlt évben kapott 620.842 forint szja 1%-ot a fenti célok megvalósítá-
sa érdekében, elsõsorban kulturális programok (kovácstalálkozó, Péter-Pál Na-
pi Vigadalom, Hattyú bál, Balaton Tárlat, városi karácsony) megszervezéséhez,
ill. a városunkban mûködõ mûvészeti csoportok (városi vegyeskar, Hattyú ma-
zsorett csoport) mûködésének támogatásához használtuk fel. Az alapítványunk
által 2007. évben szervezett illetve támogatott jelentõsebb eseményekrõl már az
Új Almádi Újságon keresztül folyamatosan beszámoltunk Önöknek. 

Tevékenységünket az elõzõekben leírtak szellemében tovább folytatjuk,
melyhez továbbra is számítunk az önkormányzat támogatására, valamint az
Önök önzetlen adományaira (beleértve a felajánlott szja 1%-ot is). A befolyt
pénzeszközök felhasználásáról a jövõben is az Új Almádi Újság hasábjain tá-
jékoztatjuk tisztelt támogatóinkat.

Vecsey Körmendi Istvánné
a kuratórium elnöke
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Almádiban viszonylag sok panzió mûködött az 1890-as évek végétõl 1949-ig.
A Balatonalmádi Fürdõ és Építõ Rt. 1937 tavaszán összeállítást készített az al-
mádi szálláshelyekrõl. Ennek során kiderült, hogy a részvénytársaság kis rész-
ben tulajdonosa a szálláshelyeknek. A kimutatás szerint Almádiban 25 panzió
mûködött összesen 278 szobával. Közöttük szerepel a Hullám panzió is 8 szo-
bával. A Hullám panzió a legrégebbiek közé tartozott, mert egy 1905 körül ké-
szült fényképen, illetve annak aláírásán szerepel ezen dátum. Tekintsük át rövi-
den, az 1858. évi adatokkal kezdve a birtok történetének lényeges idõpontjait.

1858. évi felmérés adatai szerint a birtokos Szûcs Imre veszprémi lakós és
a birtok a következõ részekbõl áll:

4039 hrsz. rét gyümölcsfákkal, pincével 142 n. öl
4040 hrsz. szõlõ gyümölcsfákkal 1461 n.ö l
4041 hrsz. szántó 346 n. öl
4042 hrsz. terméketlen (patakmeder)     44 n. öl

összesen: 1 katasztrális hold 393 négyszögöl.
Változás: 1878. június 20., adás-vétel folytán, 1000 osztrák értékû forint elle-

nében Veledits Mihály és neje, Bauer Veronika veszprémi lakosok a birtokosok.
1898. június 8. Veledits Mihály örökli felesége ½ részét,
1899. május 18. özv. Kocsis Jánosné szül. Veledits Lujza ½ részben és

Veledits Veronika ½ részben örökösei a birtoknak.
1899. július 24. Ajándékozás, Almádi Fürdõ Rt. javára 500 n öles telekrész.
1906. május 12. Családon belüli birtok elkülönítések történtek.
1906. május 25. A területet több parcellára osztják. A család tulajdonában

a következõ rész maradt: „Ház és szõlõ pincével, Köves dûlõben, 1058 n. öl”.
1908. július 11. Özv. Kocsis Jánosné sz. Veledits Lujza örökölte a birtokot.
1926. december 7. Öröklés, dr. Buda Istvánné sz.. Kocsis Mariska pápai lakos.
1927. április 14. 2720 pengõ ellenében Suhajda Béla és neje Kálmán

Hermin devecseri lakosok a tulajdonosok.
1927. november 10. Kertész Boldizsár és neje, Gyúk Eleonóra Laura

b.almádi lakosok 3200 pengõért megvették a birtokot.
1934 évi bejegyzés szerint Nagy Miklós és neje, Kóger Ilona a tulajdono-

sai az ingatlannak.
1952. 4 sz. törvényerejû rendelet alapján állami tulajdonba véve az alábbi

adatokkal: Sorsz. 60. Nagy Miklós, 778 betétszám, 1747, 1753, 1748/3 hrsz.
lakóház, 11 lakószoba, tulajdonos nem lakja, tulajdonosén kívül 6 bérlemény. 

A telekkönyvi adatokból nem derült ki az építés idõpontja. A boltozatos
pince 1858-ban már állt. Tekintettel arra, hogy Almádi a legkorábbi, 1493. évi
okleveles adat szerint szõlõhegy volt, a pince kora minden bizonnyal több száz
évre is tehetõ, amit boltozatos terei igazolni látszanak.

Az épület építésének idõpontját nem rögzíti a telekkönyv, ellentétben a
szokásos építési idõpontot megadó bejegyzéssel. A tulajdonosi adatokból kö-
vetkeztethetõen Veledits Mihály építtette 1895 és 1898 között. Utóbbi dátu-
mot igazolja egy 1899-ben feladott képes levelezõlap, amin az épület jól lát-
ható. Még 1899. május 18-i dátummal Veledits Mihály testvérének és lányá-
nak ajándékozta a birtokot.

A telekkönyvekbõl levezetett kivonatos adatok, illetve birtoklási viszo-
nyok láthatóan sokirányúak. Ugyanis sok eladás, örökösödés, ajándékozás be-
tétszám-változás, birtokösszevonás és elkülönítés, végül a parcellázás mind
külön-külön telekkönyvi átvezetést igényelt. 

Balatonalmádi Fürdõ és Építõ Rt. fenn említett jelentésében az összes almá-
di szállás, illetve férõhelyet közli. A listában a Hullám Panzió 8 szobával sze-
repel, viszont az államosítási listában 11 lakószobát szerepeltetnek. A Bajcsy-
Zsilinszky úti épület részben õrzi eredeti architektúráját, tulajdonosai tervezik
az eredetihez közeli helyreállítást. A panziót propagáló reklám, vagy hirdetés
eddig nem került elõ.

Schildmayer Ferenc

Hullám panzió

1858. évi térkép részlete

1923. évi térkép részlete

1899-ben feladott képes levelezõlap

1905 körül készült fénykép
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Tárgy: Veszprém-Szentkirályszabadja repülõtér ügye - a Veszprém MJV és Szentkirály-
szabadja Önkormányzatai 2008. szeptember 1-i rendezési tervmódosítás megtámadása, hatá-
lyon kívül helyeztetése

Tisztelt Képviselõ-testület!

Veszprém MJV és Szentkirályszabadja Önkormányzatai határozott tiltakozásunk ellenére is a
2008. szeptember 11-i közös ülésükön elfogadták a rendezési terv módosítást - a „Veszprém
– Szentkirályszabadja polgári repülõtér Településrendezési Tervének módosítása (TszT, SZT,
HÉSZ módosítás)” -, mely egyrészt a további eljárások alapfeltétele, de másrészt meghatároz-
za a Balatonalmádi felett kialakításra kerülõ összesen 4 alacsony légifolyosót is.

Veszprém MJV és Szentkirályszabadja önkormányzatai a hozzájuk eljuttatott önkormány-
zati határozataink, valamint a döntéshozatal elõtt felszólalásainkban is ismertetett kifogásaink
és aggályaink ellenére fogadták el a rendezési terv módosítását.

A döntés nyilvánvalóan megalapozatlan annak közvetlen hatásait sem vizsgáló alapdoku-
mentumai miatt. A városunk fölé terelt új, alacsony légifolyosók egészségügyi, környezeti,
gazdasági következményeit nem vizsgálták, nem is kívánják figyelembe venni. A döntésho-
zók felelõssége még súlyosabb annak ismeretében, hogy a környezeti hatásvizsgálat részlete-
sebb dokumentációját „alapvetõ hiányosságai” miatt is alkalmatlannak minõsítette a Közép-
dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség.

Az ingatlanárak csökkenése – és ezzel az önkormányzati vagyonvesztés – már a rendezé-
si terv módosításának másnapján is nyilvánvaló. A projekt megvalósítása esetén pedig elké-
pesztõ közvetlen és közvetett vagyoni kár érné a városunkat.

A városunkat veszélyeztetõ közvetlen környezeti ártalmak (zaj, rezgés és kerozin) közül a
zaj egészségügyi vonatkozásait részletesen ismertettük a 2008. szeptember 11-i közös ülésen
– ennek jelentõsége miatt jelen elõterjesztésben is szerepeltetjük.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a repülõterek környezeti zajterhelésével foglal-
kozó dokumentumai közül kiemelkedõ jelentõségû az Egyesült Királyságban, Spanyolország-
ban és Hollandiában készített, zajártalomnak kitett gyermekek tanulási, olvasási, memória ké-
pességét vizsgáló kutatás eredménye. Független szakértõ, a Queen Mary, University of Lon-
don készítette 3.000 gyermek vizsgálatával, és az egyik legrangosabb orvosi szaklap, a Lancet
tette közzé 2005-ben (Lancet 2005; 365: 1942-49).

Ki kell emelni a bizonyított hatások közül, hogy
• már 5 dB-es átlag zajterhelés-növekedés is komoly zavarokat okoz a gyermekek fejlõdésében,
• az Almádira is „kirótt” 50 dB-t meghaladó zajátlag bizonyítottan rontja a tanulási képes-

ségeket, gátolja a gyermekek fejlõdését,
• sõt, igazolást nyert az is, hogy a repülõgépek által okozott idõszakos nagy zajimpulzusok

nagyobb kárt okoznak a folyamatos, nagy közúti zajterhelésnél is. 
Tudományosan igazolt, hogy a – különösen a repülési - zajok a teljesít - és a koncentráló-

képességet rontják, a reakcióidõt csökkentik, fáradékonyságot, kedvezõtlen magatartásbeli
változásokat (például agresszivitást) okoznak, a stressz következtében emelkedik a vérnyo-
más és a pulzusszám, a vegetatív tünetek többek között idegrendszeri, szív- és érrendszeri be-
tegségekhez, az emésztõrendszer mûködészavarához vezethetnek.

A zajterhelés változását ugyan egyetlen szakértõi anyag sem vizsgálta, azonban a Környe-
zetvédelmi Minisztérium által az elkerülõút kapcsán készített Balatonkenese és Balatonfûzfõ
zajtérképek alapján modellezhetõ Almádi is – összehasonlítása a közzétett „Hatásterület”
isophon 50 dB térképpel önmagáért beszél.

Nyilvánvaló tehát, hogy a befektetõ finanszírozásában „nem teljes körültekintéssel” vizs-
gálódó szakértõk által készített fejlesztési tervre alapozott, a Veszprém MJV és
Szentkirályszabadja Önkormányzatai 2008. szeptember 11-i közös ülésén elfogadott rendezé-
si terv módosítás nem csak a szomszédjogokat, de az eljárási szabályokat is sérti.

Tisztelt Képviselõ-testület! Kérem a fenti elõterjesztést megtárgyalni, a határozati javasla-
tot elfogadni szíveskedjenek. 

Balatonalmádi, 2008. szeptember 14.
Tisztelettel:

dr. Dávid Gyula képviselõ

Mellékletek külön jegyzékben:
rendelkezésre álló zajtérképek
WHO és tudományos adatok a zajterhelésrõl
ingatlanok értékcsökkenése, jogorvoslat példa – Budapest „Egérút” 

Határozati javaslat: /2008. (IX.25.) Öh.

Balatonalmádi Város Önkormányzata felkéri a polgármestert, hogy a 2008. 09. 11-én
Veszprém MJV és Szentkirályszabadja Önkormányzatai által elfogadott rendezési terv módo-
sítást - a „Veszprém–Szentkirályszabadja polgári repül tér Településrendezési Tervének mó-
dosítása (TszT, SZT, HÉSZ módosítás)” – annak Balatonalmádi város lakosságát érintõ sú-
lyos egészségügyi, környezeti és gazdasági veszélyeztetõ volta miatt az összes lehetséges fó-
rumon támadja meg, érje el annak hatályon kívül helyezését a szomszédjogokat sértõ és sza-
bálytalan eljárás miatt a Közigazgatási Hivatalnál.

Felelõs: Keszey János polgármester 
Határidõ: azonnal

Röptéri képviselõi indítvány
a bizottságok és a képviselõ-testület szeptemberi rendes üléseire

Nyílt levél a Balaton
védelmében

A Balaton keleti medencéje, és az azt körülvevõ Balaton-fel-
vidéki táj értékeinek megóvása érdekében fordulunk mind-
azokhoz, akiknek fontos a környezet, a természet, s a benne élõ
emberek védelme.

Egy befektetõ csoport nemzetközi kereskedelmi repülõte-
ret kíván építeni a Balatontól 5 km-re levõ egykori szovjet
(utóbb magyar) helikopter-bázis helyén, a szentkirályszabad-
jai volt katonai repülõtéren. Az elõzményekhez tartozik, hogy
a területet a magyar kormány azzal a feltétellel adta a környe-
zõ önkormányzatok tulajdonába, hogy ott „polgári repülõtér”
létesüljön. Szentkirályszabadja és Veszprém önkormányzata
eladta tulajdonát a Budawest Zrt.-nek, amely nagy személy- és
teherszállító gépek (Boeing 737, Airbus 320 stb.) fogadására
is alkalmas nemzetközi repülõteret kíván építeni, s már el is in-
dította az ehhez szükséges engedélyezési eljárásokat. 

Balatonalmádi a nyugalmat, csendet szeretõ kisgyermekes
családok kedvelt üdülõhelye. Lakossága nem csökken, hanem
évrõl-évre gyarapodik, nõ a gyermekek száma is (már máso-
dik éve, hogy a korábbi kettõ helyett három elsõ osztály indul-
hatott). Mivel a tervezett repülõtér csupán 3 km-re lenne a vá-
rostól, érthetõ, hogy a balatonalmádiak különös figyelemmel
kísérik a repülõtér létesítése körüli fejleményeket!

A kis távolság miatt a képviselõtestület már a terület érté-
kesítése elõtt tájékoztatta az eladókat, hogy nem tud elfogad-
ni olyan megoldást, amely a város felett vezetné a leendõ re-
pülõtér leszállópályáját. A környezetvédelmi hatósághoz a kö-
zelmúltban benyújtott elõzetes vizsgálati dokumentum igazol-
ta a városvezetõk aggodalmát: a nagy utas- és teherszállító gé-
pek leszállása a Balaton keleti medencéje felett történne úgy,
hogy a 3 fokos süllyedésû alacsony leszállópálya a Siófokot
Balatonalmádival összekötõ egyenes mentén a Balaton felett
húzódna. A 3 fokos süllyedésbõl következõen a gépek Siófok-
nál 700 méter, a tó közepén 500 m, az almádi vízpartnál 300
m magasságban szállnának. Minden fel- és leszállás Balaton-
almádi belterülete felett történne, ahol 180-200 m magasság-
ban repülnének a gépek. 

Ez a mûködési mód olyan környezeti és egészségügyi koc-
kázatot, sõt, közvetlen veszélyeztetést jelent mind Balatonal-
mádi, mind pedig a tó számára, amelyet senki nem mérlegelt
kellõképpen. Ráadásul a tervezett repülõtér területe része az
Európai Unió ökológiai hálózatának, a Natura 2000-nek, be-
sorolása „Különleges természetmegõrzési terület”, ami már
önmagában is indokolná a fokozottabb körültekintést!

A tájat és az embereket érõ kedvezõtlen hatások miatt Ba-
latonalmádi eddig is minden lehetséges fórumon tiltakozott a
leendõ repülõtér mûködési módja ellen. Nem csupán az ala-
csonyan szálló gépek emberekre, környezetre, tóra, épületek-
re gyakorolt káros hatásai miatt, hanem azért is, mert a repü-
lõgép-katasztrófák döntõ többsége le- és felszálláskor követ-
kezik be, néhány kilométerre a repülõtértõl. Egy ilyen baleset
a Balatonra nézve beláthatatlan következményekkel járna, s
akár a tó keleti medencéjének pusztulásához is vezethetne.
Nem vitatjuk, hogy egy repülõtér fellendülést hozhat a kör-
nyék számára, de azt elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a gépek
le- és felszállása a Balatont s a balatonalmádi lakosságot ve-
szélyeztesse. Kérjük ezért mindazokat, akiknek fontos a Bala-
ton, a környezõ táj, s az itt élõ emberek védelme, emelje fel a
szavát a leendõ repülõtér tervezett mûködtetése ellen!

Kelet-Balatoni Légtérvédõ Egyesület 

„Hallom, hogy az egész észak partot valakik

már kinézték maguknak, és itt nem nagyon

akarnak tíz-húsz év múlva kisembert látni”

- fogalmazott halála elõtt, 1996-ban Bertha

Bulcsu, aki a Tóról mindent tudott. 
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Olvasói levelek 

Városunk és a röptér
Az Almádi Újságban olvastam az Önkormányzat véleményét a repülõtér-
rel kapcsolatban. Rég nem olvastam ilyen higgadt, lényeget érintõ, szelle-
mes írást, bárcsak ilyen derûs de határozott szellemiség uralkodna az egész
országban!

Üdvözlettel
Drechsler Ágnes

Bp., Vöröskõ utca 8., Balatonalmádi, Rózsa utca 9.

Tisztelt Szerkesztõség! 
Mint almádi lakos fordulok Önökhöz eléggé kétségbeesetten! A minap vet-
tünk részt az almádi lakossági fórumon, ahol tudomásunkra hozták, hogy
a tervezett szentkirályszabadjai reptér fel- és leszállópályái fölöttünk és a
Balaton fölött lesznek. Ez, mint az almádi lakosok többségét engem is mély
aggodalommal és kétségbeeséssel tölt el. A reptér üzemelése az elõzetes
hatástanulmány szerint maximum 60 decibeles zajterhelést jelentene napi
átlagban. A beruházó és szakértõi nyugtatgatnak mindenkit, hogy ez nem
jelent egészségre káros hatást.

De: még el sem indult a reptér beruházás, sõt még engedélyek sincse-
nek, és már azt hallottam, hogy a megengedett 60 decibel zajterhelést 65
decibelre kívánják törvényhozóink emelni. Utánanéztem: már 3 decibel
emelkedés a zaj intenzitásának duplázódását jelentené!

Kérem szíves segítségüket annak kiderítésében, valóban ennyire figyel-
men kívül kívánják-e hagyni az itt élõ emberek életfeltételeit, vagy csak
rémhírnek tekinthetõ a 65 decibelre történõ módosítás!

Amennyiben a törvényeket a beruházó pillanatnyi érdekének megfele-
lõen ennyire gyorsan változtatják, akkor a jövõre nézve semmilyen nyug-
tatgató válasz nem érvényes. Hisz ugyanígy percek alatt módosítható az éj-
szakai repülés tilalma, vagy újra és újra emelhetõ a megengedett zajszint.
Mi lehet a valóságalapja a hallott információnak?

Köszönettel: 
Varga Ferenc, 

Vöröshegyi út 1/A

Két L(leszálló) és egy F(ölszálló) pálya Almádi fölött…

Ott voltam szeptember 17-én a repülõtér ügyében rendezett lakossági fórumon.
Rengetegen voltunk. Ez mutatja a nagy érdeklõdést. Alapos tájékoztatást kaptunk
a jelenlegi helyzetrõl. Voltak vélemények, és egyöntetûen megállapítható volt,
hogy a repülõtér üzemeltetése során sok környezetet romboló hatás éri településün-
ket. Nem részletezem, tudjuk. Viszont a repülõtér itt van mellettünk több mint 50
éve. Nem valószínû, hogy más célra fogják használni, ezért adta át a kormányzat
(az állam) ingyen az önkormányzatnak, hogy a tehertõl megszabaduljon. Ma ez a
divat: mindent az önkormányzatokra terhelni. Veszprém és Szentkirályszabadja
ebbõl hasznot remél, ezért beleegyezett az üzemeltetésbe. Balatonalmádi viszont
csak a hátrányát látja. Ne gondolja senki, hogy egy itt leszálló Boing 727-es gép
több mint 200 utasa egyenesen Almádiba fog jönni a strandra, vagy szobát bérel-
ni! Napi 5-6 géprõl volt szó. Ennyi ember nem jön a Balatonhoz, fõleg nem repü-
lõgéppel. Aki jön, az is ott buszra száll és megy tovább. A kár meg a mienk.

Természetesen nem is a személyforgalomra megy a játék. A nagy gépekkel jön
ide a világ minden tájáról a sok gyenge minõségû külföldi bóvli, amit innen az or-
szág minden részébe kamionokkal fognak tovább szállítani a nagy áruházláncoknak,
miközben a magyar termelõk tönkre mennek. A kár megint csak mindnyájunké.

Javaslom, hozzon létre az önkormányzat egy „ad hoc” csapatot, akik megszerve-
zik a tiltakozást. Civil szervezetek, aktivisták bevonásával küldjünk minél több leve-
let a környezetvédelmi felügyelõségre! Járjuk végig az utcákat, beszélgessünk az em-
berekkel. Annak idején a törpe-vízmû társulat, a csatornát építõ társulat estében is így
tettünk, és eredményes volt. A 18-i Naplóban olvastam Dióssy László nyilatkozatát,
mely szerint engedély csak kb. két év múlva lesz. Addig próbáljuk elérni, hogy ez ne-
künk kedvezõbb helyzetet teremtsen. Nem vagyok szakember, de el tudnám képzel-
ni, hogy a Balaton közelségére és a régió üdülõterület mivoltára való tekintettel csak
kisebb kaliberû gépek, és korlátozott számban vehessék igénybe. 

Miért kell egy egész országot érintõ nagy bázisrepülõteret éppen a Balaton mel-
lé telepíteni? Ébresztõ! Lépjünk, talán még nem késõ!

Földes Jenõ

Ébresztõ!
Talán még nem késõ
Olvasói vélemény a repülõtér-ügyrõl

Veszprém

Balatonalmádi
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Négy éve üres a Váci…

(balról jobbra)
1. sor: Füke Benjamin, Füke Eszter, Pálinkás Csaba, Talián Viktória… Kovács Krisztofer, Hebling Gergõ, Nagy Angelika, Kis-Csontos Dorina
2. sor: Schalbert Artúr, Keján Petra, Tanos Lili, Tóth Luca … Bárdfalvi Kata, Rendes Anna Janka, Peringer Bianka 
3. sor: Felföldi Borbála, Pató Bálint, Horváth Aliz, Gergelyi Laura … Ott Borbála, Kovács Evelin, Domokos Dzsennifer, Nagy Alex 
4. sor: Nemes Hajnalka, Forgács Kata, Szilágyi Benedek, Sári Péter … Lengyeltóti Milán, Batta Zoltán, Kügler Vanessza, Huszti Ferenc.  (hiányzik: Németh Bence) 
5. sor: Mester Ferencné (1. b osztályfõnöke), Szabó Márta (napközis csoportvezetõ), Hofstetterné Vollain Márta (1. a osztályfõnöke).

Györgyi Dénes Általános Iskola 1.a és 1.b osztályok 2008/2009

A Vörösberényi Református
Egyházközség októberi alkalmai

Istentiszteletek minden vasárnap délelõtt ½ 11 órai kezdettel a templomban.
Vallásórák négy csoportban lesznek megtartva. Hétfõn a Vörösberényi Ál-

talános Iskolában az I–IV. osztályosoknak, kedden a lelkészi hivatalban a fel-
sõ tagozatosoknak (V–VII. o.) délután 2 órától; a Varázssziget Magánóvodá-
ban délután ½ 4-kor és a konfirmálóknak szerdán délután 2 órától. 

Bibliaóra minden csütörtökön délután 5 órától.
Lelkipásztor beiktatás október 11-én, szombaton délután 3 órai kezdettel.
Gitárhangverseny Mester Sándor gitármûvész részvételével október 18-án

este 6 órától az „Erõdtemplom”-ban.
Minden érdeklõdõt szeretettel hívunk és várunk!

Faust Gyula lelkipásztor

Sümegen jártunk - kis almádi csapattal - Szûz Máriát, Jézus édesanyját és

a mi lelki Édesanyánkat köszönteni. Éreztük az összetartozás örömét, a

szeretet lélekgazdagító hatását. (A gyalogos útról nem tudok beszámolni,

mivel én autóbusszal mentem.) Az ilyen találkozások mindig gyümölcsö-

zõek, mivel új barátságok is szövõdnek.

A sümegi kegytemplom földi „házigazdája“ Barsi Balázs atya. Az õ

izzó, szenvedélyes hite és hitvallása áthatja az õt hallgatók gondolata-

it, formálja mindenki hitét. A szentmise utáni körmenet példás bizonyí-

téka volt az ökumenikus összetartozásnak. Balázs atya nyitott szívvel

fordult az irántunk való megbecsülésüket kifejezõ protestáns testvérek-

hez, ami a közösen meghirdetett Biblia évében hangsúlyosan fontos. Is-

ten adjon lelki-testi erõt és egymás iránti megbocsátó szeretetet min-

denkinek, akiket ez a gondolat érint, és akik részesei e zarándokút le-

bonyolításának.

Gondolom, hogy illetékes személy is beszámol errõl az eseményrõl,

ezért nem azzal a céllal küldöm soraimat, hogy az újságban megjelenjen,

hanem kikívánkozott belõlem élményeim leírása. Legfeljebb a gyalogos

csoport vezetõjének szíveskedjenek továbbítani.

Amennyiben gondolataimat fel kívánják használni, nincs ellene kifo-

gásom.

Üdvözlettel: 

Lujza néni

Sümegi zarándoklat

Ave Maria...



112008 - OKTÓBER

Volt egyszer egy tájkép biennálé 
Mottó: „még a közepes tehetségû is elmévé válik a természet jelenlétében” (Goethe)

Almádi mindig gondoskodik arról, hogy a képzõmûvészet helyet és idõt kap-
jon – fõleg a nyári idõszakban – folyamatos bemutatkozásokra. Így került sor
– sorozatos kiállítások közepette – 2008-ban, elsõ ízben tájkép biennálé meg-
rendezésére. A kiállító terem ketté osztva egyik felén tájképek, másik oldalán
absztrakciók.

Maga a szó, tájkép, megmagyarázza, hogy a szemlélõ lát egy tájat, képen,
jelen esetben megfestve. Különösen értékes ez akkor, ha a mûvész a közön-
ségnek - legyen az magyar vagy külföldi –, Hazánk valóban gyönyörû tájait,
akár a Balatont, akár folyóink, hegyeink, erdeink, régi falvaink tájait akarja
szemünk elé tárni. Ezt absztrakt, nonfiguratív formában nem tudják számunk-
ra nyújtani. Természetesen helye van ennek az irányzatnak is mûvészetünk-
ben, csak tájképet nem tud nyújtani. Azonban a kiállítás e részében is számos
szebbnél szebb, jobbnál jobb alkotást szemlélhet a nézõ és ennek az irányzat-
nak kiválóságait láthatták, de nem tájképeket.

„Mert a tájkép az a mûfaj, melynek elõfeltételei legteljesebben a festészet-
ben gyökereznek, mely más mûvész eszközeivel legkevésbé hozható létre.
Természetes eleme a távlat, éltetõje a levegõ, mellyel ismét a formák oldott-
sága jár együtt. Igen alkalmas színtere a tájkép a festõi felfogás szabad kife-

jezésének. Itt bátran csaponghat, és teljes kielégülést találhat a festõi mûvészi
szellem. Kedvére dúskálhat a térben, tobzódhat a mindent körülfogó, mozgal-
mas levegõben, feloldhatja a dolgok körvonalait, s nyüzsgõ élettel töltheti meg
a kép minden zugát.” (Petrovics Elek: A tájkép virágzása, Mûvészet,
1908/VII. 162.).

Mivel kétévenként szándékoznak e cím alatt kiállítást rendezni, az üres esz-
tendõben legyen nonfiguratív absztrakt irányzatú festõk kiállítása – mert erre
is szükség van –, de más cím alatt. A második esztendõben pedig a tájkép bien-
nálé, amely Hazánk szebbnél szebb tájait tárja majd a közönség elé, érthetõ
módon mûvészien megfestett alkotásokban. Reméljük az a mûvészetben ke-
vésbé jártas nézõnek éppúgy, mint a legkényesebb szakértõnek kielégíti majd
igényeit. 

Végül köszönet a szervezõknek, a rendezõknek, a helyet adóknak, akik szí-
vükön viselik a magyar képzõmûvészet pártolását, és teret nyitnak alkotásaik
bemutatkozására az Almádiban élõ és az ide látogató, szabad idejüket itt töl-
tõ közönség számára.

Gyertyáni Németh Lajos
festõmûvész-esztéta

Tobruki tószínház

90 perc Heltai Gáspárral
Alighanem a reneszánsz éve inspirálta a gyõri Forrás Színház igazgató-ren-
dezõjét, hogy a magyar prózaírás egyik elsõ jelentõs – ma már jobbára az iro-
dalomtörténetbe szorult – prózaírójának mûvét a közönség elé vigye. Akciója
remekül sikerült. A Ponciánus császár históriája az lett, amit a plakáton a ren-
dezõ ígért: vérbõ vígjáték a középkori vásári komédiák stílusában elõadva. 

– Heltai németbõl fordította a darabot, de a korabeli szokás szerint inkább átír-
ta. Az eredeti komédia egy keretjátékból és 14 epizódból áll. Németh Ervin ava-
tott kézzel alkalmazta színpadra: az epizódok számát hatra csökkentette, így a
mai nézõ számára is élvezhetõvé tette. Heltai Gáspár nyelvét azonban érintetlenül
hagyta, mert megtehette. Ezért is csodálatos a magyar nyelv. Az európai
nemzetek többsége ezt nem tehetné meg, hiszen a mai nézõk számára érthetetlen
lenne a XVI. századi nyelven írt mû – mondta Pataki András rendezõ. 

A tobruki strand parányi színpada elegendõnek bizonyult a játékra, az
augusztus 1-jei elõadás alkalmi nézõterének ülõhelyeit viszont szaporítani
kellett a közeli büfé székeivel. 

A fiatal színészgárda (Ács Tamás, Berentz Annamária, Bors Kata, Horváth
László, Jakab Ádám, Kulcsár Márta, Molnár Anikó, Papp Attila) igazolta a
rendezõ szavait: Heltai nyelve tökéletesen érthetõ volt, a nagyon szépen
artikulált, archaikus szöveg sajátos ízt adott az elõadásnak. Az állandó,
jelzésszerû díszletek korhû, markáns hátteret biztosítottak a játéknak, a mai
korból beemelt, hétköznapi tárgyak (létrák, kerékpár, kiskocsi) állandóan a
metamorfózis állapotában voltak, ahogy az epizódok megkívánták. 

A darab cselekménye egyszerû. A keretjáték az antik tragédiák kedvelt
témája: az idõs Ponciánus császár fiatal felesége el akarja csábítani mosto-
hafiát, aki némának tettetve magát, ellenáll. A hiúságában megsértett nõ bevá-
dolja apjánál, és kivégzését követeli. Az epizódokban a fiú tanítói (egyben
megmentõi) és a feleség tanmesékkel akarják a császárt a maguk oldalára állí-
tani – többnyire (átmeneti) sikerrel. Az egyes epizódokban visszaköszönnek
az ókori, középkori és reneszánsz irodalom vándortémái, Boccaccio novellái,
a vásári komédiák történései. Végül a „néma” fiú megszólal, az igazság
kiderül, és minden jóra fordul.

A színészek látható élvezettel komédiáztak. Mértéktartóan, jó ízléssel
használták a vásári komédiák olykor harsány eszközeit, elkerülték a nevettetés
olcsó, primitív elemeit. Ki-kikacsintottak a nézõkre: lám, mi játszunk, játsszatok
velünk! Ügyesen vitték be a játékba a napi aktualitásokat (pl. tojásdobálás,
védekezés esernyõvel). És a nézõk vették a lapot. Mosolyogtak, nevettek, tapsoltak,
urambocsá’ még bele is kiabáltak a játékba. Kitûnõen használta a rendezõ a zenei
effektusokat, betéteket; talán csak a táncbetétek szorulnak még csiszolásra. 

Pataki András elmondta még, hogy az ötletparádé részesei voltak a
színészek is, sokat tettek hozzá a rendezõi elképzelésekhez. 

Túl azon, hogy a Forrás Színház színészei kellemes estét szereztek a
nézõknek, elmondható: így kell, így szabad hozzányúlni irodalmunk elfeledett
értékeihez. 

Kutas Ferenc

S z ü r e t

(Dér András
és Szögedi Miklós

felvételei)
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Süssünk-fõzzünk!
- Öhlmann Ági rovata -

Derecskei almás
4 tojást egyben jó keményre felverünk, majd 30 dkg cukorral még verjük egy
kicsit. (Én egy kicsit kevesebb cukorral szoktam). Óvatosan belekeverünk 30
dkg lisztet, 1 mokkáskanál sütõport, 30 dkg reszelt almát. Fél gáztepsi mére-
tû tepsit kizsírozunk, lisztezünk, beleöntjük a masszát, és 220 fokon sütjük.
Kicsit mérsékeljük a hõfokot.

Almás rakottas
Hozzávalók. 4 db nagyobb alma, 7 dkg vaj, 25 dkg cukor, 4 db tojás, 3db zsem-
le, 1 dl tej, 8 dkg darált dió vagy mandula, 1 citrom reszelt héja, vaníliás cukor, 1
csomag ostyalap, baracklekvár. Az almát meghámozzuk, magházát kivesszük,
majd apró kockákra vágjuk. A vajat a cukorral és a tojássárgájával habosra kever-
jük, hozzákeverjük a tejben áztatott, majd kinyomott zsemlét, a diót vagy mandu-
lát, a citromhéjat, vaníliát. Végül lazán hozzákeverjük a tojásfehérje keményre vert
habját. Egy ostyalapot tûzálló tálba simítunk, arra ráhelyezzük az alma egy részét,
rákenjük a krém egy részét, és befedjük egy másik ostyalappal. Ezt vékonyan meg-
kenjük baracklekvárral, majd rétegezzük, amíg elfogy az alma, krém és ostya. A
tetejére egy réteg krém kerüljön. Lassú tûzön szép pirosra sütjük, tálaláskor vaní-
liás cukorral megszórjuk. (Lévai Anikó szakácskönyvébõl.)

Szeptember 6-án ünnepelte a Nagycsaládosok Egyesülete megalakulásának
20. évfordulóját. Ebbõl az alkalomból az Erzsébet ligetben, a mólónál Keszey
János polgármester és Salavecz Györgyné, a Nagycsaládosok Egyesületének
elnöke átadta az új játszóteret. Ebben a hónapban az EU szabványnak
megfelelõ hat másik biztonságos, korszerû játszótér is elkészült, megújult
városunkban. (Szögedi Miklós felv.)

Remélem, mindenki kipihente magát a nyáron, vagy (idegenforgalmi város lé-
vén) aktív munkájával tette kellemessé a Balatonalmádit választó nyaralóven-
dégek napjait.

Itt az õsz! Óvoda, iskola, munka... Minden visszaállt a megszokott kerék-
vágásba.

Az arcbõr is nagy változáson megy át õsszel. A tûzõ napsütés helyett hi-
deg szél éri, a száraz bõrûek arca húzódik, a tinik bõre újra zsírosodik. A pig-
ment-rendellenességek (májfolt, szeplõ, öregkori foltok) virítanak. A bõr cser-
zett, olyan, mint egy száraz falevél. Szánjon egy kis idõt magára!

Elõször egy alapos arcradírozás szükséges (drogériákban kapható), ezzel
eltávolítjuk az élettelen, felesleges szarulemezkéket. Hetente mindenkinek
ajánlom! Tiniknél javul a bõrkép, férfiaknál kevesebb lesz a benõtt szõrszál
az arcon, és a hölgyeknek egyszerûen kötelezõ! Az arc olyan lesz, mint egy
tiszta lap, akár a napi krémezés elõtt, akár egy tápláló pakoláshoz.

Ilyenkor, õsszel van itt az ideje a kozmetikus, vagy a bõrgyógyász által al-
kalmazott gyümölcssavas (AHÁ-s) peelingnek is. Ez nemcsak a bõr felületét,
hanem mélyebb rétegeit is megújítja, ránctalanít, hatásosan szünteti meg a za-
varó pigment foltokat, pattanásokat.

Ha nemcsak szépülni, hanem pihenni is szeretne egyben, feküdjön be egy
jó arcmasszázsra, hidratáló kezelésre kozmetikusához, hogy ne csak az arcbõ-
re, hanem a lelke is megújuljon, a teste felfrissüljön.

Ha az otthoni szépülés mellett dönt, íme két arcpakolás recept. Száraz bõrû-
eknek: érett banán + tejszín. Zsíros, vegyes bõrûeknek: érett banán + méz. A hoz-
závalókat pépesítjük, 15 percig hagyjuk az arcon. Kicsit macerás, de megéri!

Õsszel érdemes a nyáron használt arckrémet táplálóbbra cserélni, hogy véd-
ve legyen a hidegtõl, a széltõl a bõr. És ahogy elrakjuk a nyári ruhákat a szek-
rénybe és elõvesszük az õszieket, a nyáron használt sminkszíneket is át kell va-
riálni. Íme az õszi-téli trend: telt és érzéki tónusok vezetnek át a hideg évsza-
kokon, a lila, a füst-kék és a bronz a meghatározó színek. Persze mindenki pró-
bálja megtalálni az egyéniségéhez legjobban illõt, és a kevesebb néha több.

Jó szépülést kívánok!
Herendiné Török Anilla

kozmetikus

Szépségápolás õsszel -
Viszlát nyár!

„Harmóniában önmagunkkal és környezetünkkel” Egész-ségünkért!

Egészségnap 
Pannónia Kulturális Központ, Balatonalmádi Városház tér 4. 

2008. október 11. (szombat) - 9-19 óráig
Ismeretterjesztõ elõadások, gyakorlatok

9 óra–9.30: Sanki jóga a gyakorlatban
9.30: Megnyitó - Nyitó meditáció 
10 óra–10.45: A 4 elem az asztrológiában – Föld, víz, tûz, levegõ -

Szentmihályi Endre természetgyógyász
11 óra–11.45: Gondolkodásod, légzésed, mozgásod, táplálkozásod meghatá-

rozója életminõségednek - Császárné Benke Mária egészségnevelõ,
ETKA jógaoktató

12 óra–12.30: A víz - az élet forrása - Kovács Zoltán természetgyógyász
12.30–13.15: Gyógyító italok a természetbõl – Takács Ferenc fitoterapeuta
13.15–14.00: Etka jóga a gyakorlatban
14 óra–14.45: Érzelmi konfliktusaink és a kiszámítható betegség - Érzelmi

konfliktusoldás lehetõségei - Silló Piroska természetgyógyász 
15 óra–15.45: Reiki - bárki által - Univerzális életenergia jógája. Oroszi Mi-

hály természetgyógyász, a Magyarországi SANKI Egészségmegõrzõ Tu-
dományos Egyesület elnöke

16 óra–16.45: Színek a biotér harmonizálásában - Makray János „Természet-
gyógyászatért” díjas festõmûvész

17 óra–18 óra Sport. Nõiesség. Életforma - avagy a hastánc, kicsit más meg-
közelítésben. A hastánc jótékony hatásai - Elõadás bemutatóval - Szatzger
Cecília Shazadi, Orientális táncos, rekreációs sportoktató, IFAA szállodai
sportanimátor

18 óra–18.30: A szebb életért  - záró meditáció - Németh Árpád természet-
gyógyász

Ismerkedési lehetõség a természetes gyógyítás különféle válfajaival. Ta-
nácsadások, bemutatók, állapotfelmérések (kedvezményesen vagy ingyene-
sen). Az egészséges, harmonikus életmódhoz kapcsolódó termékek vásárlási
lehetõsége. Rendezõk: Magyarországi Sanki Egészségmegõrzõ Tudományos
Egyesület, Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár. A rendezvény támoga-
tói: Balatonalmádi Város Önkormányzata, Almádiért Közalapítvány. A ren-
dezvény látogatása ingyenes!

Augusztus 20. Kupa Budataván
Kiváló hangulatban a birkagulyás elkészültéig tartott a kispályás labdarúgó-
torna nemzeti ünnepünkön Budataván. Köszönet a rendezvény támogatóinak
(Pufi pékség, Gyûrûsi zöldséges, Borsi Lõrinc szõlõ- és bortermelõ, Vajai Ta-
más, Illés Tibor és barátai)!

Fekve nyomó viadal 
Ezen a nyáron is megrendeztük a Balaton Kupa  fekve nyomó versenyt. A
júliusi hétvégére 21 nõi, 153 férfi versenyzõ jött el az ország különbözõ pon-
tjáról. Almádi színekben 4 versenyzõ indult ifi kategóriában. Zseli Gergely a
4. helyen végzett, más kategóriában Zseli Gyula 1. lett. A férfi kategória
versenyzõi közt Fias Olivér 4. helyezett lett, Csibrák Zoltán 6. helyezést ért el
a népes mezõnyben. A verseny további eredményei és fényképek
megtekinthetõk a hunpower.hu honlapon. A verseny színvonalát emelte, hogy
válogató volt az augusztusi EB-re. 

Szeretném megköszöni az almádi önkormányzatnak és a kulturális
központnak, hogy már négy éve segítenek a verseny megrendezésében, továb-
bá a sporttársaimnak, akik egész hétvégén segítettek, és Boka Viktor úrnak a
támogatásért.  

Mórocz István szervezõ
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Róka a kertben
„Halló, X. Y. vagyok az Öreghegy-
bõl. Legyenek szívesek kijönni, mert
egy veszett róka van a kertünkben
napok óta. Már a papucsomat is elvit-
te, de megeszi a cicának kitett enni-
valót is. Nem merünk kimenni a ház-
ból.” 

Ilyen és hasonló telefonhívásokat
kapnak a rendõrség, a vadásztársaság
és a polgármesteri hivatal dolgozói. 

Szûken vett otthonunk Balatonal-
mádi csodálatos földrajzi, természeti
adottságokkal bír, hisz van itt víz és
nádas, erdõ és mezõ, szõlõskert és le-
gelõ. Minden feltétel megtalálható,
hogy a velünk együtt élõ vagy élni
akaró élõlény is kialakítsa a maga
lakhelyét, így a jégmadár, a hattyú, a
mókus, a nyest, a nyúl, a fácán, az õz,
a vaddisznó, a szarvas, de a róka is!

Szép ez a hely, és ezt tán õk is tud-
ják, mint ahogy õseink, akik itt meg-
telepedtek. A Tihanyi Apátságban
nyugvó I. András Árpád-házi kirá-
lyunkról írták, hogy kedvenc vadász-
területe volt a Vörösberény környéki
erdõ.

Na, de ha minden olyan szép, mi
itt a baj? Sok a róka!

Sok, mert rendszeresen bejelenté-
sek érkeznek. Jeles szakemberek
megállapították, hogy a veszettség, e
rettegett betegség legfõbb terjesztõi a
kutyafélék, így a róka. Ennek meg-
elõzésére kialakult egy program, amit
a Nyugat-Európában alkalmazott
módszer alapján vezettek be. Neve-
zetesen a ”védõoltást” egy beetetõ
anyag tartalmazza, amit repülõgéprõl
leszórnak a rókák lakhelyére, erdõbe,
mezõre. Ha a róka megtalálja, meg-
eszi és kialakul a védettsége a ve-
szettség ellen.

Az eljárás eredményességét bizo-
nyítja, hogy 15-20 éve veszett állatot
nem találtak környezetünkben. Nem
kell hát félni attól, hogy a rókák ve-
szettek. Negatív velejárója a prog-
ramnak, hogy a rókák elszaporodtak,
hisz elõtte a betegségben jó néhány
elpusztult.

Ha bárkiben kétség lenne, a ve-
szettség fõbb jellemzõje: a beteg állat
nyáladzik, tétován, céltalanul jár, nem
félõs, ha nekimegy valaminek, oda-

kap, megharapja. Ilyet látva természe-
tesen azonnal jelenteni kell az állator-
vosnak, vadászoknak. A figyelmes,
élénk tekintetû, gyorsmozdulatú állat-
tól pedig ne féljünk. Meglátva ijesszük
meg hangos kiáltással, támadó moz-
dulattal egy követ, kavicsot felé hajít-
va. 

Azt is mindenki hallotta már,
hogy Erdélyben a medvék megláto-
gatják a falvak szemetes edényeit, az
olcsó ”gyorséttermeket”. Ezt teszik a
mi rókáink is az általunk kirakott sze-
méttel, vagy a házi kedvenceknek,
macskáinknak kirakott étellel. Felfe-
dezték a vadonélõ állatok is, hogy
ugyan miért vadásszanak, ha így is
megszerezhetik napi élelmüket. Mi
emberek tehát legyünk gondosak, a
szemetet, hulladékot tegyük zárt
edénybe, ne szoktassuk környeze-
tünkhöz a vadon élõ állatokat. Ne
etessük õket! Ez valamennyiünk fele-
lõssége, hisz sokan laknak kertes, er-
dõs környezetben. Akinek erdõ a
szomszédsága, annak erdõlakók a
szomszédai is. A szomszédokkal pe-
dig együtt kell élnünk, jóban kell len-
nünk egymással. Elvárosiasodtunk,
egyre kevesebb a kapcsolatunk a ter-
mészettel, pedig tán azt sem árt tud-
nunk, hogy nem a rókák foglalják el
lakhelyünket, hanem mi foglaltuk el
az övékét. Tisztelt Balatonalmádiban
lakó itt élõk és itt nyaralók, éljünk hát
békében környezetünkkel, annak
minden élõlényével! A területen gaz-
dálkodó vadásztársaim nevében
mondhatom, hogy megteszünk min-
dent e béke és valamennyiünk nyu-
galma megõrzéséért.

A vadászok lakott területen csak
rendkívüli esetben, a rendõrség ál-
tal kiadott írásos engedéllyel hasz-
nálhatják fegyverüket. Ezt elkerü-
lendõ, vadásztársaságunk vásárolt
élve fogó csapdát, amit kérésre,
szükség szerint kiszállítunk és el-
lenõrzünk.

A jövõben bárkinek „rókás” ügye
lesz, az alábbi telefonszámon tehet
bejelentést: Pauer Lajos hivatásos
vadász, 06/30/594-6625.

Máhl Ferenc 
Újkúti Vadásztársaság Elnöke

Balatonalmádiban a Pannónia adott otthont
szeptember 12-14. között a XXI. 5 Város
nemzetközi csapat sakkversenynek, ezúton
is köszönetet mondunk érte. A helyiek
mellett Celje, Pordenone, Zágráb,
Wolfsberg vette fel 8 táblán a küzdelmet.
A színvonalat jól mutatja, hogy 2 nagy-
mester és 6 nemzetközi mester is asztalhoz
ült. A rivális wolfsbergi csapat a legjobb
összeállításban érkezett a viadalra, még az
osztrák bajnok nagymesterüket is elhozták,
aki az összes mérkõzését megnyerte. Egye-
dül csak Fáncsy Imrével nem bírt el, a nagy
küzdelem végén döntetlen lett; két királyig
játszottak. 

Nagy bravúrnak tekinthetõ a hazaiak
gyõzelme. Így az ezüst huszárt ábrázoló vándordíj 1 évig Almádiban ma-
rad. A résztvevõk (országonként 10 fõ) több érdekes kísérõ rendezvényen
vettek részt, így a szüreti felvonuláshoz kapcsolódó borkóstoláson a bor-

múzeumban, vasárnap meg a balácapusztai
múzeumlátogatáson. A cigányzenével
megrendezett búcsúebéden a 2009. évi há-
zigazda, Wolfsberg csapatvezetõje megkö-
szönte az általa igen magas szintûnek mi-
nõsített rendezést - ami nem jöhetett volna
létre Balatonalmádi városának támogatása
és a Kelet-balatoni Sakkegyesület elnöké-
nek, Juhász Nagy Sándornak a támogatása
nélkül -, és minden résztvevõt meghívott a
következõ küzdelem sorozatra városukba.
(Fölvételünk elöl Fáncsy Imre, aki a zágrá-
biak nagymesterét, Nikolac Jurajt gyõzte
le.)

A XXI. 5 Város tornájának végeredmé-
nye: 1. Balatonalmádi 25 pont, 2. Wolfsberg

21 pont, 3. Zágráb 16 pont, 4. Pordenone 11 pont, 5. Celje 7 pont. 
Fáncsy László

a rendezvény szervezõje

Almádi sakksiker

Európa- és világbajnoki aranyérmes sportolók telepedtek le városunkban. Az
eddigi hírességekhez csatlakozott Gróf Brigitta és Hajdú Sándor, akik a ma-
gánéletben és a munkában is egy párt alkotnak. A székesfehérvári illetõségû
párt a munka hozta Almádiba immár négy éve. Annyira megtetszett nekik a
város, hogy a munkájuk befejeztével saját vállalkozásba kezdtek, és végleg le-
telepedtek - szerintük a Balaton part egyik legszebb településén.

Egész életükben nagyon keményen sportoltak és megméretették magukat
különbözõ sportágakban, de a legnagyobb eredményeket az erõemelésben és
a fitnessben érték el. Mindketten ugyanazokon a versenyeken lettek Európa-
és világbajnoki aranyérmesek profi fekve nyomásban. Edzõjük az ugyancsak
almádi illetõségû többszörös világcsúcstartó Kupcsik László. Mint látható,
erõs emberekben nem szenved hiányt városunk.

Az idei évtõl a Herkules Gym-ben edzenek és készülnek az õszi versenyek-
re. Jelenleg folynak a tárgyalások Mórocz Istvánnal a klub vezetõjével a jövõ
évi leigazolásokkal kapcsolatban. Elképzelhetõ, hogy nem csak edzeni fognak
itt, hanem elkötelezik magukat a városhoz hasonlóan a sportegyesülethez is.

Brigittának fõ sportága a fitness, melyben komoly eredményeket mondhat
magáénak. Jelenleg már ritkán versenyez Magyarországon, ahol háromszoros
magyar bajnok, és már negyedik éve veretlen hazánkban. Több világszerve-
zet versenyein kipróbálta magát, és mindenhol a döntõsök közt volt, vagy a
dobogó valamelyik fokát szerezte meg. A tavalyi évben a Világkupa-gyõze-
lem mellé még egy EB bronzot sikerült összeszednie. Az idén tavasszal a Por-
tugáliában megrendezett Európa-bajnokságon második helyen végzett és gyõ-
zelmet aratott a német bajnokságon. 

Jelenleg készül az õszi idényre, mely október 11-én Bulgáriában kezdõdik
a Világkupa-sorozattal. Oda címvédõként megy, és ezt a helyet nem akarja át-
engedni senkinek. Majd következik a mexikói világbajnokság, és Szlovénia,
Olaszország, Németország. Ez nagyon nehéz idény lesz, de mindenhol leg-
alább a dobogós helyezést várja el magától. 

Magánéletben csak a munkának és a sportnak élnek. Saját vállalkozásuk-
ból tudják nehezen fedezni a versenyzés költségeit, mert sajnos Magyarorszá-
gon gyakran az ilyen szintû sportolók sem kapnak semmilyen támogatást sem. 

Egyetlen bûnös szórakozásuk a horgászat, melyhez Almádi megfelelõ
helyszín. Ha látnak a Négyméteresen egy párt, amely feszülten figyeli a ka-
pásjelzõt, könnyen felismerhetik õket.

FGy

Aranyos pár Almádiban



14 2008 - OKTÓBER

Almádi kalauz
Október 15-nevember 14.

Elõadás
Október 16-án délután 5 órai kezdéssel a Pannónia 1-2. sz. szobájában Né-

meth Sándor elõadómûvész a vendége a Mûvészetbarátok Egyesülete balaton-
almádi csoportjának. Az elõadás címe: A magyarországi humanista költészet.

Október 16-án este 6 órakor Juhász Zoltán népzenekutató elõadása A magyar
népzene kialakulása a kezdetektõl napjainkig címmel a berényi mûvelõdési házban.

Hangverseny
Október 18-án este 6 órától a berényi „Erõdtemplom”-ban Mester Sándor 

gitármûvész hangversenyez.

Közélet
Október 23-án délelõtt 11 órakor városi megemlékezés az ’56-os forrada-

lomról és szabadságharcról a Hõsi emlékmûnél.

Mûvelõdés
Október 22-én a Pannóniában délután 5-kor kezdõdik Schildmayer Ferenc 

Balatonalmádi anno... Képek a régi Balatonalmádiról címû könyvének bemu-
tatója Czuczor Sándor közremûködésével.

Köszönet a Wass Albert szoborra
érkezett adományokért

Köszönettel nyugtázzuk a beérkezett támogatásokat. Ezennel örömmel kije-
lenthetem, hogy az önök segítségével a szobor elkészült, augusztus 20-án fel-
avatásra került. A késõbbiekben  beérkezett támogatásokról név szerint kiál-
lított emléklap a Városháza portáján átvehetõ.

A szoborbizottság nevében Majbó Gábor

Az elmúlt hónapban az alábbiak járultak hozzá a szoborállításhoz: 
dr. Ostorharics-Horváth György 5 000 Ft, Tajler Tiborné 1 800 Ft, Lovas Bo-
tond 2 000 Ft, Csapó János 3 000 Ft, dr. Sokoray Béla 2 000 Ft, Nagy Sándorné
2 000 Ft, Milos József 6 000 Ft, Várkuti Attila 3 000 Ft, Albrecht Sándor és
Milos Mariann 1 000 Ft, Pachmann Ervinné 3 000 Ft, Ács István és Ácsné
Vuk Ágnes 5 000 Ft, dr. Farkas Zita 5 000 Ft, dr. Peer János 3 500 Ft, Orosz
Ákos 10 000 Ft, Szikszay András és Kinga 2 000 Ft, Borai Sándorné 1 000 Ft,
Bajnóczi Gyula 10 000 Ft, Orosz László 5 000 Ft, Sárközi Lajosné és Rikli
Ferenc 5 000 Ft, Fodor Csaba 10 000 Ft, Lechner László és felesége 5 000 Ft,
dr. Farkas Miklós 5 000 Ft, Eszes Béla 1 000 Ft, dr. Salacz Tamásné 5 000 Ft,
Szabó József és családja 10 000 Ft, Nagy ...né (olvashatatlan) 2 000 Ft.

Szeretettel meghívjuk Önt, és Családját, Barátait, Munkatársait
a köztünk élõ amatõr mûvészek

„Kezem nyomán … „ címû
kiállításának megnyitójára

Idõpont: 2008. október 13. (hétfõ) 16.00 óra

Helyszín: Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal Széchenyi sétány 1.
„Padlásgaléria”

Megnyitja: Vecsey Körmendi Istvánné
az Almádiért Közalapítvány kuratóriumának elnöke

Mûsor: Glöckl Eszter és Kovács Krisztián
„Kéz a kézben”néptánc bemutatója

A kiállítás megtekinthetõ: 2008. október 13-23. között
Hétköznap 10.00-12.00 12.30-16.00

Számítunk rá, hogy jelenlétével megtiszteli rendezvényünket:
a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ munkatársai

Vörösberényi Fábián József Kertbarátkör
Körünk jó néhány tagja vett részt szeptember eleji kirándulásunkon. Német-
bánya, Bakonybél, Bakonyjákó és a Gerence-völgy gyönyörû vidékét csodál-
hattuk meg nyitott kisvasúton utazva. Megtekintettük az „Áldott Bakony“ em-
lékmûvet, majd hazautazás elõtt bográcsban készült vadraguval csillapítottuk
éhségünket.

Baráti körünk II. félévi tervezete: október 20-án, november 3-án és 17-én,
december 1-jén, január 5-én és 19-én gyûlések. Az összejövetelek kezdete
mindig este 6 óra!

November 8-án Márton napi megemlékezést, 22-én Katalin bált tartunk, ez
utóbbira minden almádi lakost szeretettel hívunk és várunk!

- ff -

Eggenfelden Európa-plakettet kapott
Testvérvárosunk egyedüli bajor városként kapta meg a rangos elismerést. Ez
alkalommal Keszey János polgármester vezetésével 9 fõs küldöttség vett részt
szeptember 20-án az átadási ünnepségen az eggenfeldeni színházban, ter-
mészetesen Carcassone, Nyitragerencsér képviselõivel együtt. Az igazán ben-
sõséges ünnepi mûsort követõen Renzo Gubert Európa-parlamenti képviselõ
nyújtotta át a díszes plakettet Werner Schliszl polgármesternek. Ismét bebi-
zonyosodott, hogy testvérvárosi kapcsolatunk jól mûködik, és ezt ezúttal az
EU is elismerte. Tovább haladunk a közös úton, szélesítjük kapcsolatainkat
(ebben a tanévben egy almádi fiatal az Eggenfeldeni Gimnáziumban kapott
lehetõséget a tanulásra) és biztosan sokaknak nyújt majd ismételten jó
lehetõséget a testvérvárosi kapcsolat.

Szentesi István
Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság alelnöke

Budatavaiak, figyelem!
A Budataváért Lakóegyesület tisztelettel meghívja közgyûlésére mindazokat, akik
szeretik és tenni is kívánnak közvetlen környezetükért. Az összejövetelre október
14-én 19 órakor kerül sor a Kéttannyelvû Gimnázium ebédlõjében.

GT
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Készült: Tradeorg Nyomda Kft. Fûzfôgyártelep
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A következõ számunk lapzártája: október 26.

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

Tisova dara /cseh/ 14665-15500 2590,- Ft/q
Tisova dió /cseh/ 14665-15500 2660,- Ft/q
Sokolovi kocka /cseh/ 14665-15500 2660,- Ft/q
Ledvicei dara /cseh/ 18000-19000 2900,- Ft/q
Ledvicei dió /cseh/ 18000-19000 3270,- Ft/q
Herkules dara /cseh/ 18000-19000 2900,- Ft/q
Herkules dió /cseh/ 18000-19000 3270,- Ft/q
PÉTA-COOP KFT ZIRC, VASÚTÁLLOMÁS - A fenti árak Zirc 50 km-es körzetében érvényesek.

Baksai Autósiskola
gépjármûvezetõképzést indit

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

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

Tanfolyamnyitó      2008. 10. 16.,19 h
Tanfolyam kezdete 2008. 10. 24.,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

Lutra Állatorvosi Rendelõ és Patika

Akciós mikrochip beültetés!
Október hónapban 5500 Ft helyett 3900 Ft a mikrochip

beültetés (tartalmazza a mikrochip, a beültetés és a regisztrációs
díj költségét), ami mellé ajándékba

egy 1000 Ft értékû, 800 g-os ProPlan tápot
és egy 3000 Ft értékû ProPlan vásárlási utalványt adunk.

Cím: Balatonalmádi, Martinovics u. 2.
Tel.: 06-88-43-93-90, mobil: 06-70-215-65-25

Nyitva tartás: H-P: 9-11 és 16-18. Sz: 9-11.

APRÓHIRDETÉS
Balatonalmádiban õstermelõtõl sövénytuja nagyválasztékban eladó, valamint
olaszrizling B 20-as szõlõoltvány. Érdeklõdni: 88/438-296, este.

Barátnõm keresi társát, barátját megfelelõ egzisztenciával rendelkezõ család-
centrikus, független, sportos, józan életû, 39-46 éves, Almádi, Veszprém kö-
zelében. Barátnõm hasonló adottságokkal rendelkezik. Kézzel ír t leveleket 
Balatonalmádi „Õszinteség“ Pf. 26-ra várom.

Matematika, fizika és kémia tantárgyakból általános és középiskolások számára
felkészítést és korrepetálást vállalok. Telefon: 70/ 379-3597.

Diákok, fiatalok! Balatonalmádi élelmiszerüzletbe eladó-pénztárosokat keresünk
azonnali kezdéssel. Érdeklõdni: 06/20/493-26-81.



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


