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„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne" 

Fazekas Ferenc fölvétele 



Repüljenek! Csak másfelé... 
Szeptember elején városunkban megalakult a Kelet-balatoni Légtérvédő 
Egyesület (a KBLE), hogy kiharcolja az Almádi fölé tervezett három (két le-, 
egy fölszálló-) alacsony légifolyosó máshová helyezését. A polgári szervező-
dés elnöke dr. Dávid Gyula, titkára Negro Béla, az elnökség harmadik tagja 
pedig Nunkovicsné Roboz Erzsébet. Lapunk az új egyesület titkárát, Negro Bé-
la gépészmérnököt kérte meg, foglalja össze olvasóinknak, mi előzte meg a 
KBLE megalakulását, és mi a célja a szervezkedésnek. 

Összefoglalva az eddigieket, az alábbi szempontok határozzák meg teen-
dőinket. 

A szentkirály szabadjai reptér helikopterbázisként üzemelt a szovjet meg-
szállás alatt, azaz helyből felszálló gépeket üzemeltettek. Repülőgépek foga-
dására csak harci helyzetben és kivételesen került sor (pl. délszláv háború). A 
szovjet haderő még megszállóként sem repkedett közvetlenül Balatonalmádi 
városa felett, a magyar honvédség pedig egyáltalán nem végzett repüléseket 
Balatonalmádi körzetében. 

Az állam ingyen adta a létesítményt Veszprém és Szentkirályszabadja te-
lepüléseknek, azzal a feltétellel, hogy polgári repülőteret kell kialakítani raj-
ta. Balatonalmádi önkormányzata már 2006-ban, jóval az értékesítés előtt je-
lezte Veszprém és Szentkirályszabadja önkormányzatainak, hogy elfogadha-
tatlannak tartja a belterülete fölött kialakítandó alacsony légifolyosót, és kér-
te, tájékoztassák erről a leendő befektetőt. 

A két település értékesítette a területet 1 milliárd forintért a Budawest 
Airport Holding Zrt-nek. 440 hektáros területről beszélünk kifutópályával, 
üzemanyagtöltővel, laborral, irányítótoronnyal, felépítményekkel, stb. (A 
Honvédség nyilvántartásában az ingatlan 5,5 milliárdos értéken szerepelt.) 

A Honvédség 2008. évi döntése megváltoztatta a tervezett légtérhasznála-
tot: azelőtt úgy tervezték, hogy a széltől függően északi irányban is lesz repü-
lés, a döntés értelmében azonban az északi oldalon lévő katonai légtér polgá-
ri használata nem megengedett, emiatt a teljes forgalom Almádi és a Balaton 
keleti medencéje fölé kerülne. Az Almádi fölé tervezett alacsony légifolyosók 
száma így egyről háromra növekedik. 

Az engedélyeztetésben leírt tervezett évi műveletszám az első évben 
11.256 (!), a 10. évre ez a szám 18.760-ra emelkedik. (Műveletszámon le-
vagy felszállást kell érteni.) Ez az első évet tekintve és 365 napot véve alapul 
napi 30 le- vagy felszállás. Összehasonlításul: az egész éves idegenforgalmat 
bonyolító Hévíz közelében lévő Sármellék repülőtérforgalma is ennek csak a 
töredéke. Tehát logikusnak tűnik a feltételezés, hogy a tervezett forgalom je-
lentős része nem Balatonra tartó turistákból áll, hanem egyrészről a reptér Fe-
rihegynek alacsonyabb rezsiköltségű versenytársa kíván lenni, másfelől igen 
jelentős teherforgalom várható. Ez utóbbit látszik alátámasztani az engedé-
lyeztetési dokumentációban szereplő napi 30 kamion forgalma és az épülő 
2000 m2-es Cargo-bázis. 

Véleményünk szerint a balatoni térség idegenforgalmát már nem növelné 
az új repülőtér, mivel 100 km-es körzetben 6 nemzetközi kereskedelmi repü-
lőtér is üzemel, vagy a közeljövőben fog üzemelni (Ferihegy, Sármellék, 
Győr-Pér, Tököl, Börgönd, Siófok). Ezen felül tervezik Taszár és Tapolca pol-
gári hasznosítását is. Nem túlzás ez egy kicsit? Ennyi reptér mellett miért is 
lenne szüksége az országnak elcsúfítani a Balatont és tönkretenni az egyik leg-
szebb balatoni várost? 

A nagy repülőgépeknek (pl. Boeing 737) jóval leszállás előtt a kifutópálya 
irányába kell fordulniuk, és 3 fokos besiklási szögben süllyednek (ez kilomé-
terenként 50 méter süllyedést jelent). Esetünkben leszálláskor a déli partot 
Siófok felett 1000 m magasságban éri el a repülőgép és a Balaton keleti me-
dencéje fölött ereszkedik tovább km-enként 50 m-rel, Almádi fölött pedig 
180-300 m magasan dübörög el. 

A reptér mellett Natura 2000 kiemelt természetvédelmi területek találha-
tók. Kevesen tudják, az ún. ökológiai folyosókon az EU előírások szerint sem-
miféle építmény nem engedett, a védett állatok vonulását, életét megzavarni 
semmiféle módon nem szabad(na). Az előzetes környezettanulmányt, úgy tu-
dom, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park első körben érdekes módon jóváhagy-
ta (!). 

A káros hatások közül, az anyagiakat tekintve, az Almádiban lévő ingatla-
nok értékcsökkenése: 7000 ingatlant számolva, óvatos becsléssel ingatlanon-
ként 5 millió forint értékcsökkenést feltételezve 35 milliárd forintról beszé-
lünk. Ezt tetézi a helyi idegenforgalom kvázi eltűnése, a város adóbevételei-
nek jelentős csökkenése. 

A számos, környezetet károsító tényező (légszennyezés, rezgéskárosodá-
sok, idegenforgalom csökkenése, esetleges műszaki problémák, balesetek 
stb.) közül most csupán egyet emelnék ki, és a zaj kérdésével foglalkoznék az 
alábbiakban. 

A rendelkezésekben maximált zajterhelés határérték 65 dB a nappali idő-
szakra vonatkozóan. Mivel a nappali időszak 6.00-22.00-ig értendő, meg kell 
említeni, hogy ez nem mindig és mindenkinek számít nappalnak, gondoljunk 
csak a kisgyermekek alvására, vagy egy átdolgozott hét utáni hétvégi reggelre. 

A nagyobbik baj viszont a zajterhelés számítási módjában van. A 65 dB nem 
a legnagyobb mérhető zaj értéke, hanem a csöndes és zajos időszakok átla-
ga(!). Tehát a zajcsúcs lehet akár 100 dB felett is, ha utána húsz perc csönd 
van, akkor belefértünk a jogszabályokban előírtakba. 

A befektető azt mondja, hogy a rendelkezések határértékeit nem fogja át-
lépni. Én máshogy gondolkodom. Feltételezem, az itt élő és pihenő emberek-
nek értéket jelent az, hogy harapni lehet a jó levegőt, csend van, madárcsicser-
gés, tücsökciripelés, mókusok ugrálnak a fákon. Mi ezt szeretjük a lakó- és 
nyaralóhelyünkben, és ragaszkodunk is hozzá! Nem arról szeretnénk alkudoz-
ni, hogy miután környezetünk légszennyezettsége és zajterhelése leromlott 
egy budapesti forgalmas csomópont sajnálatos szintjére, vajon a rendeletek-
ben maximált határértékeknek megfelelnek-e még. Nekünk érték a környeze-
tünk szépsége, és ezt az értéket nem hagyhatjuk lerombolni anyagi érdekek 
miatt. 

A 18/1997. (X. 11.) KHVM-KTM zajgátló védőövezetéről szóló rendelet 
táblázata szerint az S 1(2) kategóriájú gépek (pl. Boeing 737) 300 méter távol-
ságból (tehát az almádi olvasó nyugodtan veheti a saját házát alapul) a legtöbb 
hallható frekvencián leszálláskor kb. 75-80 dB, felszálláskor kb. 90-100 dB 
hangnyomásszintet jelentenek. Összehasonlításképpen egy benzines fűnyíró, 
vagy egy fúrógép közvetlen közelről kb. 80 dB, a légkalapács 100 dB, egy 
diszkó, vagy koncert 90-100 dB hangerejű. 

Az előzetes környezetvédelmi vizsgálat részeként készült zajmérés: egy 
Boeing 737 repülőgép járt a reptéren. A három kihelyezett zajmérő pont egyi-
ke Káptalanfüreden volt. A várt időpontban az önkormányzat képviselői, új-
ságírók stb. azonban hiába várták a gépet. Mint később kiderült, a gép fölszállt 
ugyan, csak nem ebben az irányban. A tanulmány annyit említ meg, hogy a 
káptalanfüredi zajmérő állomás értékelhető zajt nem mért. Arról, hogy nem 
volt mit mérnie, már nem szól az írás... 

A WHO tanulmányt készített a zaj növekedés hatásairól. Több országban, 
több ezer gyermeket vizsgáltak, akiknek a lakóhelyén a zaj növekedett. A ta-
nulmány kimutatta, hogy már 5 dB (!) átlagzaj növekedés jelentős hatással van 
a gyermekek számos képességére (pl. az emlékezőképesség egy 10-es skálán 
2-3 értéket ugrik vissza). Igen, kedves anyukák és apukák, a mi gyermekeink 
fejlődésének károsodása sem lesz kivétel. Annyiban különbözik helyzetünk a 
tanulmánytól, hogy városunkban nagyságrenddel nagyobb zaj növekedésről 
beszélünk. 

2008. október 2-án megalakult a Kelet-Balatoni Légtérvédő Egyesület. Cé-
lunk a Balaton keleti medencéjének, az azt körülvevő tájnak, környezetnek vé-
delme az emberi tevékenység káros hatásaitól, különös tekintettel a tervezett 
repülőtér hatásaira. Célunk továbbá a tervezett repülőtér működéséből szár-
mazó kedvezőtlen környezeti, természeti, társadalmi hatások megelőzése, el-
hárítása. Annak - minden törvényes eszköz felhasználásával való - elérése, a 
repülőteret oly módon valósítsák meg, hogy működése ne sértse a környező 
lakosság és a nyaraló-pihenő emberek érdekeit, nyugalmát, egészségét. 

Az almádi önkormányzat hivatalosan küzd az ügyben. Emellett fontos, 
hogy a lakosság részéről is legyen szervezett fellépés. A Kelet-Balatoni Lég-
térvédő Egyesület azért jött létre, hogy civil szervezetként a lakosságot (nem-
csak az almádiakat), maga mögé állítsa. Az egyesület bejegyzése után tudunk 
hamarosan tagokat fölvenni. A tiltakozó aláírásgyűjtés szépen halad, bár a 
nem állandó lakosokat nehezen érjük el. Talán majd ha nagyobb nyilvánossá-
got kap az ügy, javul ez is. 

Mivelhogy az a lelkes csapat, amely felvette a harcot, szűkös szabadidejé-
ből áldoz az ügyre, óriási szükség van minden jóérzésű ember támogatására 
és aktív részvételére, hogy a Balaton és Almádi város környezetének nyugal-
ma megmaradhasson! Kérünk mindenkit, aki a céljainkkal egyetért, tettekkel 
segítsen minket! 

A városi honlapján (www.balatonalmadi.hu) a „reptéri hírek" füle mögé 
hamarosan készül egy oldal, ott teljesebben és naprakészen várják majd az ér-
deklődőt a röptérrel kapcsolatos információk. Szeretnék egy internetes fóru-
mot is, illetőleg az egyesület tagjainak levelezőlistát készítünk, amin biztosít-
juk majd a naprakész tájékoztatásokat. 

Mivel a Balaton idegenforgalmában nem játszik jelentős szerepet a térség-
be telepített ötödik, a szűkebb térséget tekintve harmadik repülőtér, de Bala-
ton keleti medencéjének környezetét, nyugalmát és a természetet rendkívüli 
módon károsítaná, fontosnak tartom, hogy az érintett környező önkormány-
zatok, szervezetek, a Balaton-parti települések lakossága szintén felemelje 
szavát. 

Mint az egyesület titkára, Negro Béla elmondta, fontosnak tartják a sajtó 
szerepét abban, hogy minél szélesebb nyilvánosság ismerje meg az almádiak 
repülőtérrel összefüggő gondjait. Szavaiból kitűnik: a nyilvánosság erejében, 
a demokrácia lehetőségeiben bízva állt neki az egyesület valamennyi almádi 
s valamennyi balatoni polgár érdekében megfordítani a megfordíthatatlannak 
tetsző röpülési irányt... 

http://www.balatonalmadi.hu


Olvasói vélemények 

Csipkerózsika ébredezik 
Nagyon nagy örömmel tölt el, hogy hosszú évek stagnálása, sőt, 
mondhatni mélyzuhanása után szeretett Balatonalmádim felébredni 
látszik Csipkerózsika álmából. Persze ehhez Almáditól független kö-
rülmények is közrejátszanak, nevezetesen, hogy a Balaton part ismét 
népszerűvé kezd válni, és nagyobb számban érkeznek honfitársaink 
közül is ide pihenni, nyaralni. 

De beszéljünk arról, ami már csak Almádin múlott. Borhetek - öt éve 
fenomenális siker, pálinka napok, idén először -, teltház annak dacára, 
hogy a vízválasztó augusztus 20. után került megrendezésre. Fentiekről 
nem is kívánok többet szólni, mindannyian tudjuk e rendezvények hatal-
mas népszerűségnek örvendő voltát. Az alábbiakban hangosan (írásban) 
gondolkodom hírnevünket tovább öregbítő esetleges lehetőségekről. 

A 60-as évek végén, 70-es évek elején az Öregparkban, az akko-
ri időkhöz mérten, igen rangos kutyakiállítások megrendezésére ke-
rült sor nemzetközi részvétellel. Aztán később, egy-két évig még volt 
kiállítás, de már száműzték a rendezvényt külsőbb területre, majd tel-
jesen abbamaradt. Valószínű azért, mert így nem volt vele több gond, 
nem volt vele tennivaló. Pedig a budapesti évi két nemzetközi kiállí-
tás után talán ez volt a legrangosabb. Miért ne hozhatnánk vissza ezt 
az eseményt, öregbítve hírnevünket? A bírálatok lezajlása után lehet-
ne fajtabemutatót szervezni a közönségnek a kora esti órákban, 
eszem-iszom közepette, valamikor az idény elején vagy végén. Nem 
hinném, hogy nagy rendetlenség maradna utána, biztos vagyok ben-
ne, hogy a résztvevők úgy nagyjából rendet hagynának maguk után. 

Lehetne kisállat kiállítást is szervezni, a házi kedvencek között 
már régen nem csak a kutya és a cica az egyeduralkodó. Egy pár na-
pos sör fesztivál megrendezésén is el lehet gondolkodni. Persze nem 
lenne szerencsés, ha ezek az italozáshoz kötődő események időben 
szorosan követnék egymást, még akkor sem, hogy ha a faházak bér-
lése, felállítása ezt indokolná. 

Sokan mondják, hogy Almádiban nincs zenés hely, éjszakai szó-
rakozó hely, csak az éttermek mennek és azok is csak a központban. 
Ez már nehezebb kérdés, az egykori szép napokat látott Aranyhíd 
évek óta próbálkozott, eredménytelenül. Az idén ott is megindult va-
lami, kihúzva a nyitva tartást augusztus 20-ig, nem úgy, mint koráb-
ban, amikor néhány hét próbálkozás után a szezon közepén volt ro-
lóhúzás. Érthető, hogy a vállalkozók félnek a kudarctól, hiszen ren-
geteget kell indulás előtt invesztálni, a szórakozási lehetőségekhez 
meg a fiatalok a mai autós világban nincsenek helyhez kötve. 

Valahogy a vízpart felé is kéne nyitni, az esti órákban is. A Ramada 
strandon jó időben telt ház van este a büfében, nemcsak a jó kiszolgá-
lásnak, választéknak és igényes, kényelmes székeknek köszönhetően, 
hanem valószínű azért is, mert innen látszik a Balaton, ami sajnos a né-
hány éve épült strandi büfékre, a sétány felől nézve, nem mondható el. 

De azért örülnünk kell az utóbbi egy-két év eredményeinek, még akkor 
is, ha régi hírnevünk igencsak messze elmarad a távoli évtizedekkel koráb-
biaktól. Az idősek még emlékeznek rá, hogy Almádi valamikor benne volt 
az első négy-öt legnépszerűbb hely között a Magyar Tenger partján. 

Van még mit tenni és most, hogy a forgalom valamelyest megindult, 
valószínű meg is fogja érni. De nagyon kell vigyázni, nehogy újra kese-
rű szájízzel távozzanak tőlünk. A vendéglátóhelyi árakra gondolok, ame-
lyek jelenleg nem magasabbak általában, mint egy turisztikai vonzerő-
vel nem rendelkező városban. Félő azonban, hogy ha van kereslet, az 
árak is indokolatlanul megugranak. Érdekes az emberi mentalitás, ha 
nem tudom eladni, olcsó vagyok, ha el tudom, drága. Pedig az olcsó, for-
galommal párosulva, sokkal jobb, mint a magasabb ár vendég nélkül. 

Sok vitát vált ki a szentkirályszabadjai reptér kérdése, sokan ellen-
zik, legalábbis úgy tűnik, ők kapnak nagyobb fórumot. A reptér pedig 
nagyon megnövelné Almádi népszerűségét, forgalmát. De a le- és fel-
szállás irányát úgy kell megoldani, hogy az a pihenést ne, vagy alig za-
varja; lehet korlátozni az időpontokat is, például, reggel tíz óra és este 
kilenc óra között lenne csak légi forgalom. A polgári repterek többsé-
ge az egész világon valamilyen lakott terület közelében helyezkedik el. 

Sokan csak csendes pihenésre várnak és nem kérnek a hajcihőből, 
ezért egészséges, ésszerű kompromisszumokra van szükség. 

Tóth Attila 

Veszprém kinyuvasztaná Almádit 
Azt hiszem, már nem elég az ébresztő, riadó kell repülőtér ügyben. Veszprém város és 
Szentkirályszabadja önkormányzatai elhatározták, hogy Balatonalmádinak repülőteret létesí-
tenek, légtere fölött pedig alacsony, mintegy 180-300 méter magasan futó légifolyosókat. 
Döntésüket alapvetően az idegenforgalom növelésével, gazdasági érdekekkel indokolják. Ez 
utóbbi igaz is, csak ott lóg ki a lóláb, hogy ebből elsősorban nekik származik jelentős anyagi 
előnyük a korábbi katonai repülőtér értékesítése árbevételéből és a várható egyéb bevételek-
ből. A többi érv azonban álságos, és a sok, látszólag tetszetős, ám valójában önös érdekből ge-
nerált maszlagból, a több turistából, a bővülő idegenforgalomból stb. egy szó sem igaz. Több 
veszik el a réven, mint ami bejön a vámon. A néhányezer „repülőturistával" szembe soktíz-
ezer külföldi és belföldi „szárazföldi" turista retten majd vissza a zajossá, egészségtelenné vá-
ló városunktól. Hiszen melyik csendre, nyugalomra vágyó turista vagy itteni lakó szeretne a 
mostani madárcsicsergés helyett a háza, kertje fölött vagy szállodája mellett hajnalok hajna-
lán zúgva-bőgve elsüvítő Boeing 737-esek dübörgésére ébredni, pontosabban felriadni, és a 
gépmadár hasán jól kivehető szegecsek számolgatásával vigasztalódni. 

Aki járatos külföldön, tudja, hogy a repterek melletti, az egykor kies vidékeken - pl. Gö-
rögországban Glifada mellett, Ausztriában Innsbruckban és sorolni lehet a példákat - ma már 
csak néhány ötöd osztályú camping és néhány „kutyakaparó" színvonalú turistaszállás tengő-
dik és vergődik. Ez a sors várna ránk is, ha engednénk. 

Nem kell a reptér azért sem, mert éppen most épül a közelben, a Székesfehérvár nyugati szélé-
nél fekvő Börgöndön új, nagy polgári repülőtér, amelyik tökéletesen ellátja a szomszédok által Al-
mádinak szánt reptér szerepét. Csak nem pecsételi meg gyönyörű városunk jövőjét, nem teszi tönk-
re életünket, nem riasztja el innen és a környékről a nyaralókat. Hát nincs észszerűség e megyé-
ben? A rövidlátóan és maga felé hajló kézzel döntő Veszprémnek - hiszen ne feledjük, Veszprém 
felett nem lenne légifolyosó - tudnia kell, hogy a kár, amit okoznának, nemcsak Balatonalmádi 
9.0000 lakosát érinti, hanem a környéket is, sőt Almádinak mint a Balaton egyik zászlóshajójának 
tönkretételén keresztül az egész Balaton turizmusát, így az országot is. Itt Almádiban minden együtt 
van, ami ilyen teljességben szinte sehol nincs a Balaton környékén. Pompázatos festői fekvése, kel-
lemes klímája, hosszú, sok ezer ember számára alkalmas hosszú strandjai, a selymes víz az ide-
ális vízmélységgel, hajókikötői, szőlőültetvényei, boros pincéi, remek közlekedési kapcsolatai, iri-
gyelt, nyugalmat árasztó patinás belvárosa, gasztronómiai létesítményei, élénk kulturális élete és 
hagyományai, műemlékei, közkedvelt rendezvényei, s nem utolsósorban városukat szerető és azért 
áldozatra is kész igényes lakói teszik Balatonalmádit a tó kivételes vonzerejévé, a Balaton-kör-
nyék „békeszigetévé," a balatoni nyár szimbólumává. Nem tudja, mit veszít az, aki ezt az idillikus 
nyugalmat repülőgépekkel készül szétverni. S mindezt „egy tál lencséért" tenné. 

Az ügy, a városvezetés eddigi erőfeszítései ellenére, Almádi szempontjából szerintem rosz-
szul áll. A beruházó jól felkészült, s az ilyen harcokban megedzett szakemberei mindent megtesz-
nek a repülőtér engedélyeztetéséért a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőségnél, beleértve az olyan „tálalást" is, mely szerint mintha minden jogszabályt 
és előírást betartanának. Ahogy szokott lenni, mindent megígérnek, kihasználják a jogi szabályo-
zás megengedő jellejét és hézagait, olyan zajhatást akarnak „trójai falovazni", tehát elfogadtatni 
egy újonnan tervezett polgári repülőtér tervezésekor, amely valójában inkább a meglévő kény-
szerhelyzetekre készült, az ottani lakók lehetséges védelmére a légi közlekedés fenntartása mel-
lett. A papír mindent elbír. Az előírások „tól-ig" tartományait most az érdekeknek megfelelően a 
szélső határokig ki lehet használni, s ha a jámbor nép és a szemfüles felügyelőség „nem áll a sar-
kára", felépítik a repteret virágzó városunk „fölé". S akkor majd jön a brutális valóság, a még na-
gyobb zaj, az alacsonyabb légifolyosó, légszennyezés, egészségkárosodás, a rengeteg előre nem 
látható körülmény, időjárás okozta vészhelyzetek stb, stb. Egyszóval a pokol. S aztán jönnek a 
magyarázatok, a vég nélküli viták, perek százai, s végén valami csekély kártérítés. De akkor mi 
lesz már szép üdülővárosunkból s az érintettek idegeiből? 

Remélem, Tisztelt Lakó- és Üdülőtársaim, nem akarjuk és nem engedjük ezt. Tanulnunk 
kell mások kárából és a múltból. Ki kell mondani és országgal-világgal tudatni kell, hogy a 
tervezett reptér veszélyezteti Balatonalmádit, és súlyosan ártana a Balaton idegenforgalmá-
nak, nemzetközi jó hírének. 

A T. Felügyelőség figyelmét arra hívjuk fel, hogy ha egy beruházás ennyi és ekkora érdeket 
sért, ennyi jövőbeli kárt okoz egy városnak, a Balatonnak, az országnak, s amit ennyien nem akar-
nak, még ha az formálisan rendben is volna, ott nem lehet minden rendben. A Felügyelőség talál-
hatja meg a módját az ígéretek szigorú bizonyíttatásával, az irreálisnak tűnő vállalások megkér-
dőjelezésével, a vizsgálat sokoldalú kiszélesítésével, hogy ne csak az előírások betűje, de szelle-
me is érvényesüljön. Biztos vagyok abban, hogy egy alapos és tárgyilagos mérlegelés nem ad zöld 
utat ezen ésszerűtlen kalandnak. 

A magam részérül örülök a Kelet-Balatoni Légvédő Egyesület megalakulásának. Csak egy ci-
vil szervezet mozgósító erejével teremthető meg az a háttér, amely sikerre viheti az önkormány-
zat vezette ellenzők ügyét. Tanácsolom, hogy toborozzanak aktivistákat, mérjék fel és mozgósít-
sák segítségükkel a helybelieket és üdülőket, mindenkihez el kell juttatni a fenyegető veszély hí-
rét. Jó lenne, ha mindenki kitalálná, mit tehet, a szakemberek a reptér és repülők károsító hatása-
inak szakszerű bemutatásával, a sajtó, média képviselői a megye és ország jóérzésű embereinek 
segítségét kérve, míg mások demonstrálással, tiltakozással és a nyomásgyakorlás más eszközei-
vel segíthetnének. Akinek lehetősége megengedi, anyagiakkal is, a kiadások fedezéséhez. A cse-
lekvés ideje eljött, ha most nem leszünk aktívabbak, elveszik az ügyünk. 

Veszprémnek azt üzenjük, hogy gondolja át még egyszer a koncepciót, mert lehet, hogy 
ha nem lesz polgári repülőtér, néhány, hamar feledésbe merülő milliárdot elveszít, de vissza-
nyerhet egy örök barátot, jó szomszédot! 

Sági László, Balatonalmádi-Öreghegy 

Siófok: kisgépes reptér.. . 
A sajtó a minap arról adott hírt, hogy Siófokon kicsit másképp terveznek, mint a Tó túloldalán, mifelénk. A kiliti röpteret ukrán vállalkozó vette meg, öt év 
alatt 1,3 milliárd forintot fordít a kelet-európai befektető a dél-balatoni kisgépes repülőtér fejlesztésére. A foki reptéri fejlesztő nem akar a környék nagy röp-
tereivel (Sármellékkel, Fehérvár-Börgönddel, Veszprém-Szabadival) versengeni, megmarad a sportgépeknek, a nagyvállalkozók kisgépeinek, a légitaxizásnak, 
az ejtőernyőzésnek, a szórakozásnak. Mondhatni: a tömegturizmus helyett az igényesebb (alkalmanként: a pénzesebb) vendégeknek... 

Nyilván mert Siófokon Siófok döntött, s nem fölöttük valaki más. 



Közmeghallgatás 

Tájékoztató lakókörnyezetünk állapotáról 
(kivonat) 

A környezeti állapot változását természeti és társadalmi-gazdasági folyama-
tok határozzák meg. Lényegesen gyorsabban érvényesül a társadalmi-gazda-
sági folyamatok hatása. Egy-egy fejlesztés - parkfelújítás, útépítés, épület-
építés vagy felújítás - már megvalósulása pillanatában kedvező hatással van 
a természeti és az épített környezet, ezzel együtt lakókörnyezetünk állapotá-
ra. Ugyanakkor egyes fejlesztések nem csak, hogy nem javítják, de kifejezet-
ten rontják a környezet állapotát. 

Ilyen fejlesztésnek mutatkozik a Veszprém-Szentkirályszabadja volt kato-
nai repülőtér tervezett polgári-nemzetközi kereskedelmi célú hasznosítása. A 
tervezett légtérhasználatból adódó zaj- és rezgésterhelés megnövekedésén túl 
számolni kell egyéb - a víz, a föld, az élővilág - környezetkárosító hatások-
kal is. Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselő-testülete minden 
rendelkezésre álló jogi lehetőséget megragad annak érdekében, hogy a repü-
lőtéren tervezett fejlesztés ne Balatonalmádi város lakókörnyezeti állapotának 
rovására valósuljon meg. 

A repülőtér tervezett fejlesztéséhez kapcsolódó negatívumok mellett a kör-
nyezeti állapotjavulását eredményező fejlesztésekről is számot adhatok. 

Balaton kiemelt üdülőkörzethez tartozó integrált turisztikai fejlesztések tá-
mogatására a KDT Regionális Operatív Programban (KDOP) meghirdetett 
pályázaton nyílt lehetőség. Önkormányzatunk a Wesselényi strand 190 milli-
ós forintos bruttó költségvetésű rekonstrukciójának folytatására nyújtott be 
eredményes pályázatot 76 millió forint összegű támogatás elnyerésére. A ki-
vitelezési munkákra 2009-2010 években kerül sor. 

Györgyi Dénes Általános Iskola felújítása és bővítése 250 millió forintos 
támogatást nyert a KDOP részeként meghirdetett közoktatási infrastruktúra-
fejlesztési pályázaton. A 310 millió forint összköltségű projekt az iskolaépü-
let homlokzati felújításán túl tartalmazza az épület akadály-mentesítését és az 
új tornaterem megépítését is. A kivitelezési munkákra ez esetben is 2009-
2010. években kerül sor. 

Szakorvosi rendelő bővítése céljára támogatás elnyerésére a KDOP része-
ként a kistérségi járóbeteg-ellátó központok kialakítására kiírt pályázaton nyí-
lott lehetőség. Az eredményes építészeti tervpályázatot követően, a Regioná-
lis Egészségügyi Tanács szakmai támogatása mellett benyújtottuk 400 millió 
forint összegű pályázatunkat a Petőfi S. u. 2. szám alatti volt Napközi otthon 
területén létesítendő 500 millió forint összköltségű egészségügyi központra. 
A pályázat befogadásáról még nem született döntés. 

Integrált városközpont rehabilitáció támogatására ugyancsak a KDOP ke-
retén belül nyílt lehetőség. E 136 millió forintos összköltségű pályázatba ke-
rült végül is a piac felújítása, valamint a Szent István park zöldterületének 
megújítása, a Városház tér és a csatlakozó utcák burkolat felújítása. A pályá-
zat befogadása megtörtént, a bírálati eljárás folyamatban van. 

Belterületi utak fejlesztése fontos feladat városunkban, de a KDOP keretén 
belül meghirdetett felhívásra csak önkormányzati tulajdonú gyűjtőút felújítá-
sával és építésével lehet 

pályázatot benyújtani. Ennek megfelelően a felhagyott töltés nyomvona-
lán a Töltés utca és Vécsey utca 90 millió forintos felújítására nyújtottunk be 
63 millió forintos támogatási igényt. 

A 2008. évi pályázati keret terhére nyert el 15 millió forint támogatást 
a Budai N. Antal utca, Batthyány utca 33 millió forintos burkolat felújítá-
sa, melynek kivitelezői kiválasztására a közbeszerzési eljárás folyamatban 
van. A Lehel utca 34 millió forintos burkolat felújítására benyújtott 17 mil-
lió forint összegű pályázatunk is megfelelt a pályázati kiírás követelmé-
nyeinek, de forrás hiányában várólistára kerültünk. Az országos főutak 
gyalogátkelő helyeinek biztonságát növeli a GKM Útpénztár által kiírt pá-
lyázat, melyen a Szabolcs utcai jelzőlámpás csomópont kiépítésére nyer-
tünk 13,5 millió forintos támogatást 1,5 millió forintos önrész biztosítása 
mellett. 

Ugyancsak hazai forrás (HÖF-CÉDE) 6,8 millió forinttal támogatja a Szent 
Erzsébet liget IV. szektorának 11,3 millió forintos felújítását, ahol a munkák 
az ősz folyamán befejeződtek. E területre koncentrálódik a Norvég Alap 
pályázaton elnyert támogatás nagy része is. Ezt a pályázatot a korábbi infor-
mációkkal ellentétben önkormányzatok nem nyújthatták be, ezért a Nők a 
Balatonért Egyesület vállalta fel a projektgazda szerepét. A 56 millió forintos 
költségvetésű pályázat benyújtásához szükséges 6,6 millió forint saját erőt a 
képviselő-testület biztosította az önkormányzat költségvetésének terhére. 

A vörösberényi református templom felújításának első lépéseként, az ala-
pok 3 millió forint költségű megerősítését a Veszprém Megyei Önkormány-
zat gazdasági bizottsága által kiírt pályázaton elnyert 2,2 millió forint támo-
gatás igénybevételével és a Vörösberényi Református Egyház jelentős anya-
gi vállalása mellett készítettük el. 

Önkormányzati társulás formájában van lehetőség a felhagyott szemétte-
lep rekultivációjára. A társulás által KEOP programban benyújtott pályázat-
hoz önkormányzatunk biztosította a 3 millió forint összegű saját erőt. 

Töretlen népszerűséget élvez az útépítési együttműködés, népszerű nevén 
az önerős útépítés. A kivitelezési költségek legalább 30 %-os lakossági válla-
lása mellett készült el ez évben Vörösberény térségében a Tarack és a Haraszt 
utca, Budatava térségében a Bercsényi és a Lozsántai utca, az Öreghegyen a 
Tóth Á. utca, a Fagyöngy utca és a Paál László utca. Előkészítés stádiumá-
ban van az Újhegy utca, a Héja utca, a Rigó utca, a Tinódi utca és a Budai 
Nagy Antal utca önerős útépítése. 

A káptalanfüredi Galagonya utca felújításának támogatására benyújtott 
pályázat eredménytelen lett ugyan, de a már megkezdett vízrendezési munkát 
- az utca alsó szakaszának felújításával - a 20 millió forintos saját erő terhé-
re folytatjuk. 

A városkép javítása mellett a használati biztonság növelését is szolgálták 
a közel 21 millió forintos kiviteli költséggel megvalósított játszótér felújítá-
sok a Szent Erzsébet ligetben, a Szabolcs utcai tömbbelsőben a Bajcsy Zs. ut-
cai és a Mogyoró utcai óvodákban a Káptalanfüredi, a Wesselényi és a 
Budatavai strandokon, melyek eredményeként szabványossá váltak a közte-
rületi, az óvodai és a strandi játszótereink. 

A már megvalósult illetve a megkezdett fejlesztések sorában kell megem-
líteni a zeneiskola bővítését, az okmányiroda felújítását, a kommunális telep-
hely irodaépületének tetőszigetelését, az OTP fiók rámpájának megépítését. 

Előkészítési szakban van a Vörösberényi Református Egyházközségnek 
visszaadott iskolaépületért kapott kártalanítás terhére tervezett köz- és zöldte-
rületi felújítás Vörösberényi településrészen. E közel 40 millió forintos fej-
lesztés részeként megújulhat a vörösberényi temető, a Mandulás, a Templom-
domb és az Ady E. u. 2. szám előtti tér. 

A fejlesztések megvalósításán túl helyi szabályozás megalkotásával, és a 
szabályok végrehajtásának ellenőrzésével, szükség szerinti betartatásával tud 
hatást gyakorolni az önkormányzat a környezeti állapotjavítására. E cél érde-
kében - jogszabályi kötelezettségének is eleget téve - tűzte napirendjére a 
képviselő-testület a környezetvédelmi program, a hulladékgazdálkodási terv, 
a településrendezési terv, és a helyi természetvédelemről szóló rendelet felül-
vizsgálatát és szükség szerinti módosítását. 

Amint az a tájékoztatóból is kitűnik az önkormányzatra fontos szerep há-
rul a környezet, ezen belül a szűken vett lakókörnyezet állapotának alakításá-
ban. A képviselő-testület, a polgárok és a civil szervezetek támogatása nélkül 
nem tud megfelelni e feladatának. Ezúton kérem minden balatonalmádi lakos 
és üdülőtulajdonos, valamint civil szervezet együttműködését városunk kör-
nyezeti állapotának javításában. 

Keszey János 
polgármester 

Virágos Magyarországért 

Különdíj 
Balatonalmádinak 

A Virágos Magyarországért Országos Környezetszépítő versenyen elért 
kiváló eredményeként Balatonalmádi a Balatoni Szövetség különdíj elis-
merésében részesült, melyet október 10-én dr. Hoffmann Gyöngyi alpol-
gármester vett át a város nevében Szombathelyen. 

Október 28-án a Pannóniában megtartott közmeghallgatáson a polgármesteri 
beszámolót - Keszey János családi okot miatt való távollétében - dr. Hoffmann 
Gyöngyi alpolgármester ismertette a megjelentekkel. A közmeghallgatáson 
többek között fölmerültek az egészségház-építés kérdései, a DRV magas víz-
díja, a külterületi házszámozás zűrzavara, valamint a rendőrségi tájékoztatás 
hiányosságai. A rendezvényen bejelentették, hogy megalakult a Kelet-balato-
ni Légtérvédő Egyesület, és többen javasolták, hogy a repülőtérről népszava-
zást írjon ki a képviselő-testület. 

Háztartási gép hulladék-gyűjtés 
Tisztelt Balatonalmádi Lakosok! Az elektronikai hulladékukat (TV, hűtő, 
mosógép, porszívó stb.) a Balatonalmádi Kommunális Kft. egész évben, 
térítésmentesen átveszi az Önöktől a Rákóczi u. 43. szám alatti telephelyén. 



Katasztrófavédelem: búcsú és bemutatkozás 
Nyugdíjba vonult dr. Zöld János tűzoltó ezredes, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság eddigi vezetője, akit tisztségében október 7-től dr. Lauer János tűzoltó ezredes, 
eddigi igazgatóhelyettes váltotta. Az új igazgatóhelyettes Miskolczi Tibor tűzoltó alezredes 
lett. A búcsúztatáson, illetve beiktatáson a szakterület, a megye elöljárói, az ünnepeltek hoz-
zátartozói vettek részt a Megyeháza zsúfolásig megtelt Szent István termében október 10-én. 

Tiszta, virágos települések 
Hatvannyolcan neveztek a megye 217 településéből „A tiszta, virágos Veszprém megyéért" 2008. 
évi közterület szépítési versenyre, amelynek díjait Lasztovicza Jenő megyei közgyűlési elnök ad-
ta át Csopakon a Szent Donát Pincében október 15-én. Ács János Tapolca polgármestere pohár-
köszöntőjében kiemelte: célszerű lenne, ha az állami cégek is részt vállalnának a települések rend-
betételében, szépítésében. A háromszáznál kevesebb lakosúak közül első helyezést ért el Bakony-
ság, második Döbrönte, a harmadik helyen Csehbánya végzett. A 300-500 lakos közötti telepü-
léseken Zalaerdőd, Mindszentkálla, Dörgicse, az 500-1000 embert számláló helyeken Porva, 
Bakonyoszlop, Balatonszőlős a sorrend. Csopak, Alsóörs és Felsőörs került dobogóra az 1000-
3000 lakosú településeken, a 3000 felettiben pedig Balatonfüred, Tapolca, Csabrendek ért el do-
bogós helyezést. Különdíjban részesült Békás, Ganna és Bakonyszentkirály. 

Új bankfiók Almádiban 
Fiókot nyitott városunkban a Kereskedelmi és Hitelbank is, az ünnepélyes avatásra szeptem-
ber végén került sor. A belgiumi székhelyű K&H pénzintézet 10. Veszprém megyei üzlete az 
almádi, amely a belvárosban kapott helyet. A bankfiókot Jan Swinnen ügyvezető igazgató 
nyitotta meg, s köszöntötte a vállalkozást polgármesterünk, Keszey János. 

Polgárőr hírek 
Egyesületünk szervezésében került sor október 21-én az Egy iskola - egy polgárőr mozgalom 
jegyében az immár hagyományos közlekedésbiztonsági vetélkedő lebonyolítására. Az orszá-
gos pályázaton nyert pénzt fordítottuk erre. Idén a kistérséghez tartozó iskolák csapatait is 
meghívhattuk, így a végső nevezési listán 11 csapat szerepelhetett, 4-4 fővel. Nagy segítsé-
get kaptunk a városi rendőrkapitánytól és az állomány rendőreitől, valamint a Pannónia mun-
katársaitól. A veszprémi polgárőrök pedig üzem közben mutatták be a MATRIX-POLIS 
rendszámfelismerő berendezést. A versenyt megtisztelte jelenlétével Csóra György, az Or-
szágos Polgárőr Szövetség (OPSZ) alelnöke, Keszey János, városunk polgármestere, Kovács 
Imre, a Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetségek (MPSZ) elnöke, Pataki György 
r.alezredes városi kapitány, Grúber Sándor nyugállományú r.kapitány, a Közbiztonságért 
Alapítvány (KA) kurátora, Szemes János, a KA elnöke, Hansági Endre, Balatonalmádi Pol-
gárőr Egyesület elnöke. 

Tesztlapok kitöltésével indult a vetélkedő. Közlekedési kérdés (különös tekintettel a ke-
rékpáros közlekedésre), valamint elsősegély-nyújtási kérdéssor volt a bemelegítés. Ezután 
kerékpáros ügyességi pályán, akadályfutásban, gránátdobásban és lézeres lövészetben ver-
senghettek a gyerekek. Tekintettel a résztvevők nagy számára nem csak a helyi, hanem a kis-
térségi csapatok között is hirdettek I-III. helyezést. 

I. Balatonkenesei Ált. Iskola, II. Balatonfűzfői Ált. Iskola, III. Litéri Ált. Iskola. Abszo-
lút győztes a Vörösberényi Ált. Iskola csapata lett: Pető József 8. o., Csontos Imre 7. o., 
Remsei Kitti 6. o., Kőfalvi Krisztián 5. osztályos tanulók. Őket az Országos Polgárőr Szövet-
ség (OPSZ) alelnöke meghívta Debrecenbe az egyhetes ingyenes nyári táborozásra, az OPSZ 
ifjúsági táborába. A helyezéseket szerzettek is értékes jutalmakkal térhettek haza: MP3 leját-
szók, pendrive-ok (adattárolók), tollkészletek találtak gazdára. Kellemes időben, jól sikerült 
szervezés mellett, hasznosan eltöltött délelőttöt tudhatunk magunk mögött. 

Egyéb híreink. Szokásos járőrözésünk ide-
jén a káptalani városrészen csőtörést észlel-
tünk, amit azonnal jeleztünk is. Sajnálatos, 
hogy több, bennünket megelőző autós - a mo-
biltelefonok korában - nem állt meg két perc-
re, hogy jelezze a hibát... Reggelente a 
berényi iskola előtt autózók október eleje óta 
találkozhatnak „SULI ZSARU Balaton-
almádi" feliratú mellényt viselő fiatalokkal. 
Ők a tanítás kezdete előtt segítenek nekünk és 
diáktársaiknak. Felelősséggel bíró 8. osztá-
lyos tanulók ők. Mindenszentekkor a már szo-
kásos temetői járőrözéseinket végezzük. E so-
rok megjelenésekor remélhetően elmondhat-
juk, hogy sikerrel. A rendőrség októberi, ün-
nepi parancskihirdetésén elismerő oklevelet 
vehetett át elnökünk, a helyi és a régiós (Fűz-

fői PE, Litéri PE, Papkeszi PE) végzett hatékony polgárőri munkánk elismeréseként. Kö-
szönjük, büszkék vagyunk rá! Igyekszünk önként vállalt feladatainkat továbbra is városunk 
lakosságának biztonsága érdekében végezni. 

(Fényképünkön a győztes berényi csapat.) 
Balogh Cs.-Fazekas F. 

Rendőrségi hírek 

Hogyan közlekedünk 
ősszel, télen és rossz 

időben?! 
Egy tragikus baleset az oka annak, hogy ebben a cikkben a köz-
lekedésről írok. Balatonalmádi területén történt a halálos sérü-
léssel járó baleset. Egy személygépkocsi két személlyel a vas-
úti kereszteződésben a tilos jelzés ellenére a sínekre hajtott és 
vonattal ütközött. A vonat kb. 80 km-s sebességgel haladt és 
mintegy 200 m hosszan tolta maga előtt a személygépkocsit. 
Mindkét személy a helyszínen életét vesztette, és csak a tűzol-
tók tudták a holtesteket kiszabadítani a teljesen összeroncso-
lódott járműből. 

A sajnálatos események kapcsán felmerült kifogásra, meg-
jegyzésre próbálok válaszolni! Nem lehetett látni a vonatot a 
kanyarban. Na és! Ha a jelzőlámpa pirosat mutat - nemcsak 
vasúti kereszteződésben, hanem közúti kereszteződésben is 
meg kell állni. Ez nem vita tárgya! Ez az első dolog, amit a kis-
gyermekeknek megtanítunk, mielőtt az utcára engedjük őket. 
A baleseti statisztikában előkelő helyen szerepel a figyelmet-
lenség, mint ok. Beszélgetünk, telefonálunk (ha nincs kézben, 
akkor is elterelheti a figyelmet) a gépkocsiban, fáradtan, hosz-
szan, rutinból vezetünk, sietünk. És nem gondolunk arra, hogy 
a közlekedés veszélyes üzem, a legtöbb áldozatot követeli tő-
lünk! És a legtöbb figyelmet is várja tőlünk! 

Az előttünk álló őszi, téli időszakok, a rosszabbodó látási 
és útviszonyok is fokozott odafigyelést igényelnek az utakon, 
utcákon közlekedők részéről. Nemcsak a gépjármű-vezetők, 
hanem a kerékpárosok és gyalogosok is gondoljanak a jó lát-
hatóságra lakott területen kívül ugyanúgy, mint lakott terüle-
ten belül. Tudjuk jól, hogy az utcák kivilágítása nagyon sok-
szor hagy kívánni valót maga után. Jusson ez eszünkbe, ami-
kor sötétben, sötét ruhában közlekedünk valahol, vagy lelé-
pünk a járdáról. 

Ne csak mástól várjuk el, hogy vigyázzon ránk, mi is vi-
gyázzunk magunkra! Ezt szolgálja az az országos akció, 
amelyben a láthatósági mellény használatát, a kerékpárosok 
szabályos közlekedését (rájuk is vonatkozik az ittas vezetéssel 
kapcsolatos zéró tolerancia) és a gyalogátkelőhelyek megkö-
zelítését, szabályos használatát ellenőrzik kollégáink. A foko-
zott ellenőrzés elrendelésének oka volt, hogy a gyalogosokat 
és kerékpárosokat érintő balesetek jelentős részében megálla-
pítható volt saját felelősségük is. 

Úgy gondolom, mai mozgalmas életünkben - még ha nincs 
is jogosítványa - az alapvető közlekedési szabályokkal min-
denkinek tisztában kell lennie, azokat állandóan frissíteni kell, 
hogy elkerülhessük a sérüléssel, esetleg tragédiával járó bal-
eseteket. Ezért tartja a rendőrség fontos feladatának az isko-
lákban tartott baleset-megelőzési oktatást is. 

A tél azonban kellemes dolgokat is tartogat számunkra. Kö-
zelednek az év végi ünnepek, megkezdődik az ajándékvásár-
lás időszaka. Legyünk óvatosak, amikor az üzleteket, bevásár-
ló-központokat járjuk nagyobb összeggel a pénztárcánkban. 
Az elővigyázatlan vásárló az ajándékvásárlás öröme helyett 
könnyen kerül a megkárosított áldozatok sorába. És ne csak a 
pénzünkre vigyázzunk, hanem arra is, hogy kitől vásárolunk, 
és milyen minőségű terméket vásárolunk! Amikor feltűnően jó 
üzletet ajánl valaki, feltétlen fogjunk gyanút, ha nem akarunk 
pórul járni. 

A rendőrségen létezik és kérhető egy úgynevezett Tárgy-
azonosító nyomtatvány, amelyen saját magunknak rögzíthet-
jük a tulajdonunkat képező értékesebb tárgyaink jellemzőit. Ez 
a kitöltött nyomtatvány segíthet bennünket a tárgyak (kerék-
pár, ékszer, értékes műszaki berendezések stb.) pontos leírásá-
ban, ha bűncselekmény következtében eltűnnek. 

Stanka Mária r. szds 



Az aradiak emlékezete 
Vértanúinkra, elsősorban az aradi tizenháromra emlékezünk ma, de rajtuk keresz-
tül minden magyar vértanúra helytől, időtől függetlenül. Milyen kifejező is ez a mi 
magyar nyelvünk! Mások a mártír szót használják, mi, magyarok a vértanút. E szó 
magában hordozza jelentését: vértanú az, aki vérével tesz tanúságot egy felsőbb-
rendű eszméhez - hithez, hazához - való hűségéről. Október 6-a, bár hivatalosan 
csak 2001 óta nemzeti gyásznap, már régóta az emlékezés ideje. Emlékezés a ti-
zenkét aradi tábornokra és egy ezredesre, de emlékezés a Pesten kivégzett minisz-
terelnökre, és még sokakra. Azokra, akik több mint 150 éve mutatnak példát ne-
künk hazaszeretetből és tisztességből. Elmenekülhettek volna, de nem tették, mert 
a menekülés egész addigi életük megtagadását jelentette volna. Haláluk méltó volt 
életükhöz! 

Október 6-án hajnali kettőkor lelkipásztorok keresték fel a halálraítélteket. Au-
lich Lajos Horatius verseit olvasgatta, Török Ignác egy erődítésről szóló katonai 
szakkönyvet olvasott, Láhner György fuvoláján játszott, mint mondják, a 
Lammermoori Luciából a haldokló Edgár búcsúáriáját játszotta. Dessewffy Arisz-
tid még aludt. „Tiszta lelkiismeretem van, az hagyott aludni" - mondta a papjának. 
Többen utolsó soraikat vetették papírra. Fél hatkor először a golyóra ítélteket -
Schweidel Józsefet, Kiss Ernőt, Dessewffy Arisztidet és Lázár Vilmost - vezették 
elő. 16 katona állt szemben velük töltött fegyverrel, s mielőtt a lövések eldördültek 
volna, Kiss Ernő így kiáltott fel: „Szegény hazám, Isten büntesse meg hóhérain-
kat!". Három tábornok azonnal meghalt, de Kiss Ernőt csak a vállán találták el, ek-
kor saját maga vezényelt tüzet a tanácstalan kivégzőosztagnak. Végül egy tiszt oda-
lépett hozzá, és közvetlen közelről főbe lőtte. 

Ezután következtek az akasztófára ítélt tábornokok: Poeltenberg Ernő, Török 
Ignác, Lahner György, Knézich Károly, Nagy-Sándor József, Leiningen-
Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanich János és Vécsey Károly. Sorra bú-
csúztak el egymástól. Nagy Sándor ezt kiáltotta, amikor nyakába tették a kötele: 
„Éljen a haza!". Leiningen-Westerburg így búcsúzott: „Isten veletek, bajtársak! 
Nemsokára más, igazabb bíró előtt fogunk állani!". Damjanich, miközben törött 
lábával a bitófa alá sántikált, odaszólt a kivégzőosztag parancsnokának: „Jellem-

ző, hogy önök ilyen lát-
ványban gyönyörköd-
nek!". Utoljára Vécsey 
Károly következett, aki-
nek büntetését - apja ké-
résére - súlyosbították, 
mégpedig azzal, hogy őt 
akasztották fel utolsónak, 
vagyis végig kellett néz-
nie társai kivégzését. Neki már nem volt kitől búcsút vennie, ezért Damjanich holt-
testéhez lépett, és bár sokáig nem szívelték egymást, megcsókolta Damjanich ke-
zét. A holttesteket elrettentésül közszemlére tették ki. Mivel a kivégzettek ruhái a 
hóhért illették, ezért a felakasztottakat levetkőztetve helyezték a bitófa elé. Az el-
rettentés azonban épp az ellenkező hatással járt: az aradi nép és a környező falvak 
lakossága zarándokmenetben vonult el a holttestek előtt, hangosan imádkozva. A 
megtorlás október 6-a után is folytatódott, ekkor esett áldozatul Kazinczy Lajos 
ezredes, Kazinczy Ferenc fia, akit 14. aradi vértanúként is emlegetnek. Kivégez-
ték még Szacsvay Imre országgyűlési jegyzőt, Csányi László kormánybiztost és 
Perényi Zsigmondot, az országgyűlés felsőházának elnökét is. 

Talán ma is vannak, akik gondolatban szeretnének vértanúk lenni hitért, hazá-
ért, a legszentebb ügyekért. Gondolatban szebbnél szebb halált tudnának halni. De 
mi lenne, ha valóban menni kellene a vérpad felé, itt hagyva mindent: családot, ha-
zát, a szép eszméket, vajon hányunk térde nem remegne? Vajon hányan tudtuk vol-
na hinni azon a hajnalon, hogy a vérpad valóban a mennyek kapuja? Ma nincs szük-
ség vértanúkra, de a történelmünk arra tanít bennünket, hogy amikor eljön az idő, a 
magyar föld mindig megtermi a maga vértanúit. 

Bálint Sándor 
Elhangzottal idei megemlékezésen. Jáger István fényképe az aradi tizenhárom vér-
tanú hősiessége előtt tisztelgő almádi október 6-i ünnepélyen készült. A műsorban a 
Györgyi Dénes Általános Iskola diákjai szerepeltek, képünkön ők láthatóak. 

Emlékezés 
Horváth Balázsra 

A Veszprém 
megyei demok-
raták egyik leg-
különbjére, Hor-
váth Balázsra 
emlékeztek ok-
tóber 23-a alkal-
mából az ünnep 
előtt a barátai a 
berényi temető-
ben lévő sírjá-
nál, és Alsóör-
sön, egykori ked-
venc tartózko-
dási helyén, a 
falu szívében lé-
vő Kocsma ne-
vű vendéglátói-
pari egységben. 

A két éve elhunyt politikus (az MDF alapítóinak egyike, az An-
tall-kormány minisztere) Vörösberényben a család sírjában 
nyugszik, itt a veszprémi Pannónia étteremben működő „jobb 1-es 
asztaltársaság" és a Horváth Balázs baráti kör közösen koszorú-
zott. Az emlékezés virágait helyezték el a síron a Nemzeti Fó-
rum és a nagyvázsonyi önkormányzat képviselői is. A berényi 
sírkerti megemlékezésen Kolti Helga színművész Wass Albert-
költeményt adott elő. 

A csöndes emlékezés Alsóörsön folytatódott, ahol a főtéri 
vendéglőben Horváth Balázst idéző óra-avatásra került sor. Mint 
lapunknak Szakái Zsolt, az asztaltársaság és a baráti kör elnöke 
elmondta, a nemzeti demokrata politikus kezdeményezésére 
Veszprém környékén belügyminisztersége idején több közterü-
leti órát avattak, amelyeket Balázs-órának hívnak az emberek. 
Az alsóörsi vendéglőben most átadott Balázs-óra tizenkét római 
számánál egy-egy őt megörökítő fénykép kapott helyet, például 
legfölül, a Xll-esnél, Antall József miniszterelnök társaságában, 
II. János Pál pápával fog kezet. Az órán fölül Veszprém címere 
és a baráti asztaltársaság „székhelye", a Pannónia vendéglő, alul 
Alsóörs címere és a Kocsma képe látható. sm 

Széljegyzet 

A vén diák - Cz. S. - ballagására 
Amikor tollat ragadtam, nem gondoltam, milyen nehéz egy barát-
ról, egy europeer gondolkodóról, a mindig égő és lobogó tanárról, 
a közéleti emberről, a homo sapiensről, egyszóval az örök peda-
gogoszról írnom egy széljegyzetet. Mert jut eszembe számtalan 
csapongó gondolat, de úgy érzem, hogy kevés az a papír, amely el-
bírná soraim áradatát. 

Czuczor Igazgató Úrról szinte lehetetlen pár mondatban írni, 
hiszen ő egy jelenség, egy kor meghatározó, emblematikus szemé-
lyisége. A jó Istennek köszönöm, hogy találkozhattam vele, kö-
szönöm, hogy segíthettem munkáját, és köszönöm, hogy barátom-
ként tisztelhetem. 

Amikor - úgy negyedszázada - először találkoztunk Almádi-
ban, megéreztük egymást. Csillogott a szemünk, egymás szavába 
vágva terveztük a jövőt. Tettekre ösztönöztük környezetünket, 
mert hitet adni és alkotni akartunk. Ahol előfordultunk, forrott a 
levegő körülöttünk. Nem tört le bennünket a környezet bigott ma-
radisága, lendületben voltunk, éreztük a fényt az alagút végén. S 
jött az áhított fény, a rendszerváltás ziláló szele, belevetettük ma-
gunkat az új hit reményével. 

Sanyikám, hová tűnt az a kor? Elillant? Elszállt? Elrobogott? 
Hol van a hit az emberekből, hol a közösségért tenni akarás, hol 
az önzetlenség, az egymást segítő szándék? Hova tűnt, hova? 

De igaz is: most rólad akarok szólni. Arról az emberről, aki nagyot alkotott, arról a fáradhatat-
lan szervező-pedagógusról, aki egy kisváros gimnáziumát európai szintre emelte. Aki a kapunyi-
tás óta minden rezdülésével együtt lélegzett az intézményével. Arról a közéleti emberről, a barát-
ról, aki örök nyughatatlan, békés és békétlen, aki mindenhol jelen van, és fáradhatatlanul képvi-
seli a jóra összeesküvők ügyét. 

Mert igenis, Te képviselted! Volt szerencsém közelről is átélni londoni és walesi kiállításom-
kor felemelő kétnyelvű idegenvezetésedet, amellyel párhuzamba hoztad az angol és a magyar tör-
ténelmet, beleszőtted mondandódba hazánk kiművelt emberfőit. Volt energiád kisvárosod dicső-
ítésére és a gimnázium eminens diákjainak menedzselésére is. 

Mindenkor volt kitartásod és hited nagyszerű hivatásod gyakorlásához. Idő múltán mi, köze-
lebbi barátaink kezdtünk félteni. Hiszen több lángon égetted a gyertyát, a közélet és a politika né-
ha elvitt más régiókba. Óvni akartunk a meddő vitáktól. De te hajthatatlan voltál, továbbra is haj-
tottad magad rendületlenül. Kitűnő beszédeid, ünnepi szónoklataid összeszedettsége aztán meg-
nyugtatott bennünket, és lecsendesülve hagytuk, hogy menj a magad útján. 

Szép és tartalmas út ez, kell, hogy tudjad te is, mert mi lehet szebb, mint nevelni, tanítani, em-
bert formálni?! Mindenkinek éreznie kell, hogy nem középiskolás fokon tanítottál. Amit alkottál, 
mindörökre fennmarad. Szellemi örökségedet a világ minden tájára tovább viszik diákjaid. 

A nem könnyű negyed század, amelybe letetted névjegyedet, nehéz, de szép és felemelő volt. 
Köszönet feleségednek és népes családodnak, akik biztos hátteret adtak neked. Köszönet Édes-
anyádnak, aki éberen őrzi még ma is minden lépésedet... Most elballagtál, Czuczor Sándor Igaz-
gató Úr, tarisznyával a hátadon, elhagyva otthonod - mert neked a gimnázium a simogató otthont 
jelentette -, hamuban sült pogácsád langymelege bizsergeti oldalad, érzed, hogy megint indulnod 
kell, új célok, új reményfények felé. Hiszen nem állhatsz meg, még szükség van rád diplomataként, 
hazádnak, városodnak, a közösségnek és nekünk, barátaidnak! Veszeli Lajos 

Fényképfelvételünket az októ-
ber 23-i ünnepségen a Váth 
János-díjat átvevő Czuczor 
Sándorról Kovács Piroska Ró-
zsa készítette. 



Fénykép mint képes levelezőlap 

A képes levelezőlapok gyűjtése során sokszor akad a kezünkbe olyan lap, 
amelyik valamilyen esemény alkalmából készült fénykép, és azt postán el-
küldték. Tapasztalat alapján kimondható, hogy 1898-1901 között fordult elő 
leggyakrabban, legalábbis almádi lapokat illetően. Ennek okát egyrészt abban 
kereshetjük, hogy kevés volt a képes levelezőlap, másrészt csupán a közeli ro-
konokat, ismerősöket, barátokat kívánták az eseményről tájékoztatni. Ezt lát-
szik igazolni, hogy viszonylag csekély számban fordulnak elő a képes levele-
zőlapok tömegében. 

Az esemény nagyon sokféle lehetett. Például elkészült a családi nyaraló, 
egy jól sikerült kirándulás alkalmából, családi eseményt megörökítve, sport 
és szórakozás során stb. Természetesen valamennyi képes levelezőlap, néhány 
ritka kivételtől eltekintve, fénykép alapján, nagy sorozatban előállított nyom-
dai termék volt és ma is az. A következőkben néhány Almádiban készült fény-
képpel illusztráljuk az előbbi ismertetést. 

Schildmayer Ferenc 

Az almádi Öreghegyről készült felvétel Vörösberény felé eső területet ábrá-
zol Valószínűleg kirándulás alkalmával készült. „Almády" Vincze 99. VII.. 
27. felirat és dátum van a képen. 

Teniszezőket és csónakázókat láthatunk a korban szokásos alakú képeken. 
„Almádi lawn tennis társaság és csolnakázás a Balatonon" felirat, valamint 
Vincze 99. VII. 10 dátum és néhány soros versike is olvasható a képen. 

Anya és gyermeke látható egy ismeretlen villa kertjében. A fényképen „dr. L. 
V. D. 900. VI 1" bekarcolás látszik. Eszerint dr. Lenkey Vilmos Dani, Almá-
di első fürdőorvosa készítette a fényképet, amit levelezőlapként használt fel. 

A Terike villa néven ismert, ma a Bajcsy-Zsilinszky út 35 sz. alatt álló épületet 
ábrázolja a felvétel. „Almádi Becsák nyaraló", valamint M V monogram és 99. 
VII. 22. dátum szerepel a képen. Valószínűleg az új épületet akarták bemutatni. 

Családi kép, anya és gyermeke függőágyban. A képen levő szöveg szerint Lenkeyné 
(dr. Lenkey Vilmos Dani felesége) várja a vendégeit. „B.Almádi 5/VIII. 900" dátum 
szerepel. A felvétel nem a Lenkey villa kertjében készült, mert az 1910-ben épült fel. 

A képen kirándulók láthatók, amint éppen az Öreghegyre kapaszkodnak fel. A 
fényképet képes levelezőlapként használták, az akkor szokásos módon teleírva 
a képes és szabad felületet. „Almádi 1901. VIII. 24." dátum szerepel rajta. 



Almádi katona I. világháborús naplója 

mind össze ezideig 13 ütközetben vettem részt" 
Tolner István, az 1956 
előtti nemzeti ellenállás 
almádi diákhőseinek 
egyike adta át lapunknak 
édesapja testvérének, az-
az nagybátyjának, 
Tolner Istvánnak az I. vi-
lágháború poklában, a 
gyilkos rohamok szüne-
tében a lövészárok mé-
lyén írt hadinaplóját. 
Tolner István 1886-ban 
született, és 30 éves korá-
ban Lembergnél a musz-
ka fronton vesztette éle-
tét. A magyar hősi halott 
honvédok közös lengyel-
országi sírjai egyikében 
Lembergben pihen. 

A naplót bevonulása 
napjától, 1914. augusz-
tus 2-ától vezeti, s a zág-
rábi hadikórházban zár-
ja a háború első évének 
végén, december 16-án. 
A harctéren szerzett sé-

rülését gyógyították a horvát székvárosban, ahonnan hazajött Almádiba, majd 
fölépülése után újból az első vonalban találta magát: Galíciában, ahonnan 
többé nem jöhetett haza szülőhelyére családjához, soha többé nem láthatta az 
öreghegyi házból a Balatont... A naplóíró almádi magyar katonahős neve ott 
olvasható I. világháborús emlékművünkön. 

A naplórészletet abból az alkalomból közöljük, hogy 90 évvel ezelőtt hall-
gattak el a frontokon a fegyverek. S míg a magyar katonák eldobták a puskát, 
mert azt gondolták, így gyorsabban hazaérhetnek szeretteikhez, a környező ál-
lamok állig fölfegyverzett hadai ránk tiportak és elrabolták hazánk területé-
nek a kétharmadát, rabságba döntve a magyarság egyharmadát. 

Nehezen olvasható a kézírásos napló, az akkor használt településneveket 
pedig elég körülményes azonosítani. A könnyebb olvashatóság érdekében 
többnyire a mai helyesírás szerint közöljük a naplórészletet. 

(a szerk.) 

Tolner István, Veszprém m. Magyarország, Balaton Almádi 

Katonai naplóm. 1914. aug. 2., vagyis Komáromtól reggeli fél nyolctól vo-
natra ülésünk után az útban az állomásokat nem jegyeztem meg. Délben ér-
tünk Pozsony megye Galántára ahol ebéd volt, és este értünk Trencsénteplicre, 
ahol vacsora volt és a közönség adott sört és cigarettát és tovább utaztunk el-
hagyva édes hazánkat. 22-én este érkeztünk Dobrába, egy osztrák városba, itt 
vacsoráztunk. 23-án mentünk Tavrába. Délben értünk Nehonozra (?), ahol el-
fogtunk egy orosz kémet, aki fel akarta használni a déli zűrzavart. A tiszti ko-
csiból az ott levő iratokat akarta ellopni, de észrevették és letartóztatták és ott 
adták a helybeli csendőrségnek. Este értük el az utolsó állomást a határszélen, 
ahol aztán kiszálltunk és ott megháltunk. Rudnik Nadsenein (?) állomás az 
utolsó a határon, ahol kiszálltunk. Innen indultunk 24-én reggel nyolckor. 
Marsoltunk 13 kilométert és itt megháltunk. 25-én reggel 5-kor elindultunk 
azon feltétellel, hogy a közelben kozák csapatot láttak, annak az elfogatására. 
De ezt nem leltük meg, hanem tíz órakor, midőn mi egy kis pihenőre leültünk, 
kísértek egy 800 főnyi elfogott orosz csapatot. Fél kettőkor léptük át az orosz 
galícziai határt, amikor kapitány urunk Kovács kardját kihúzva háromszor él-
tettük Isten áldd meg a királyt és a hazát. Ezzel elbúcsúztunk a mi hazánktól. 
12 órakor jött egy 76-os kapitány, aki mondta, hogy hadseregünk visszavert 
három orosz hadtestet. Örömmel hallgattuk a jó hírt. Fél hétkor értünk Janovba 
(?), orosz lengyelországi kis városba, ami a határszéltől 25 km. Ezen a napon 
40 km utat csináltunk, itt maradtunk éjszakára, és amikor lefeküdtünk, az 
előőrsünk tévedésből rálőtt a saját csapatunkra, de baj nem történt. És minket 
is alárméroztak, ki kellett vonulnunk a mezőre svarmléniába (?). 26-án reggel 
hatkor elmentünk Janovból Voliczába, ott voltunk 27-én reggel 4 óráig. Ek-
kor elindultunk. Mentünk este 8 óráig. 27-én innen elindultunk, midőn a ka-
pitányunk bátorítva bennünket így szólt: 

- No, fiúk, ma kezdődik a komoly munka, minden ember hozzá készül-
jön! Most már mindegy, akár félünk, akár nem, (mindenki) legyen bátor és 
kitartó. 

De ezen a napon nem találkoztunk ellenséggel. Éjjel kint háltunk. 29-én is 
ott maradtunk este fél kilencig, ekkor indultunk el. A harctérre értünk éjjel 12 

órakor, de egyelőre még nem osztottak be, mert nem tudtuk, hol van az ezred 
svarm leniába. 30-án reggel hatkor jött egy orosz repülőgép minket kémlelni, 
hogy mennyi a tartalék csapatunk. Lőttünk rá. Ő oly bátor volt, hogy kétszer 
körülfordult felettünk, de pórul járt. Midőn vissza akart már térni, lövés talál-
ta, és jött szépen lefelé. Leesett... 

Szeptember ... 5-én reggel fél kilenckor jött a parancs: az egész harcvo-
nalunk visszavonuljon. Ez borzasztó volt. Midőn elhagytuk az állásunk, az 
orosz tüzérség úgy jött ránk, hogy szörnyűség elgondolni. Így vonultunk 
vissza. 3 kilométerre újból állást foglaltunk. 6-án reggel erős ágyúharc kelet-
kezett, azután gyalogsági harc volt. Egyik sem tágított. Este 7 órakor ért vé-
get a nagy tüzelés. 7-én reggel az oroszok puskatűzzel kezdték, de ez eny-
hébb lett, hanem heves ágyútűzzel lőttek ránk egész nap késő estig. Ekkor 
körösztültörtek az ágyúink iránt a harcvonalunkat. Már-már kis híján, hogy 
az ágyúinkat el nem veszik, de a 83. és 19. gyalogezred legénysége, aki ott 
közel volt, óriási elkeseredett harc után visszavették. Az orosz nagy veszte-
séggel visszavonult, és mi utána mentünk. Ott volt egy falu, ennek a jobb fe-
lén mentünk előre, ahol vagy 200 oroszt elfogtunk. Ekkor történt velem, hogy 
vagy tized magammal elszakadtam a fő csapattól, egyenesen a falu közepe 
felé tartottam a csapat élin. Ahogy egy pajtához értem, egyszerre vagy 100 
orosszal találom magam szemközt. Mit tehettem, rájuk kiáltottam németül, 
hogy tegyék le a fegyvert. Ok felfelé tartva azt kiáltották, hogy Ja, igen, meg-
adjuk magunkat. És én bátran közelebb mentem hozzájuk, és mikor már csak 
pár lépés volt köztünk, ekkor egy tiszt elkapta egy gyalogostól a fegyverét és 
rám szegezte. Egyszerre vagy tíz fegyver volt rám szegezve. Ekkor mondja 
az orosz tiszt: Na, magyarszki, le a fegyverrel! Ekkor én hirtelen visszaug-
rottam, és a többi társamnak elkiáltottam, Siszhu (?), lövés. Egyszerre közi-
bük lőttünk, ezek pedig minden lövés nélkül fegyverüket elszórva futásnak 
eredtek a falu felé. Mi pedig lőttünk, míg láttuk őket. Azután átkutattuk az 
ott lévő takarásaikat, akit benn találtunk, foglyul ejtettük, és elkísértük, és egy 
páran arra tartottunk, amerre hallottuk, hogy a mi csapatunk küzd az orosz-
szal. Mire mi már odaértünk, az oroszok visszafutottak. A mi csapatunk a 
foglyokkal visszament. Ekkor, amint egyedül elmentem egy ház mellett, egy 
orosz sebesültet találtam, aki gyomorba volt keresztüllőve. Ezt hamar a saját 
kötésivel bekötöttem. Mikor ezzel kész vagyok, ahogy felkeltem mellőle, 
hogy tovább sietek, hát látom, a ház sarkánál van egy kucorgó alak, aki a 
fegyverét a kezében tartja, és néz felém. Akkor a fegyverem hirtelen lövésre 
emeltem, ő elkezdett jajgatni, fegyverét eldobta, térdre esve, kezét összetéve 
könyörgött előttem. Ekkor felkeltettem, és mutattam neki, hogy menjen előt-
tem, és ő minden ellenkezés nélkül engedelmeskedett. Alig megyünk így pár 
száz lépést, egy fekvő oroszt találtunk, aki szólt ennek az én foglyomnak, 
hogy ő is velünk jön, segéljük fel, és mi a foglyommal próbáltuk felállítani, 
de őneki gyomorba erős lövése volt, nem tudott megállni. Míg ezzel így ve-
sződtünk, hát én észre sem véve, egy másik orosz jött oda hozzánk. Midőn 
már csak két lépésre volt hozzám, ekkor fordulok meg, és látom, hogy ő fegy-
verrel a kezében tart felénk, de a fegyverét a kezében hanyagul tartva hozta 
abban a hiszemben, hogy mi ott minden oroszok vagyunk. Én rögtön egy lé-
péssel és egy ügyes kapással a fegyvert elvettem tőle. Ő majd összeesett, úgy 
bámult, nem tudott szólni semmit, csak érthetetlen szavakat mormolt. Ekkor 
összeállítottam a kettőt, és úgy kísértem a többi után. 8-án reggel kezdődött 
az ágyúharc és tartott késő estig, amikor jött a parancs, hogy tartsuk magunk, 
holnap fel leszünk váltva. Mi vártunk, de bizony minket nem váltott fel sen-
ki. 9-én reggel 5-kor az oroszok megkezdték az ágyúzást oly erővel, hogy a 
mi bal szárnyunk megingott, és el kezdett hátrálni. Délelőtt 9 és 10 óra közt 
az egész ezred és az egész hadtestünk visszavonult óriási veszteségek hátra-
hagyásával... 

(Október)...23-án nyolc órakor értünk a harctérre, a 72-es ezredet ablí-
zoltuk (?) fel a takarásból. Ekkor jött a jelentés, hogy elfogtak 700 oroszt a 19-
es jégerek, és a 83-as és a 19-es gyalogezred legénysége együttesen. Éjjel két 
órakor lőtték el a lábam, és akkor visszamentem és bekötötték a sebem a hir-
splatzon... 26-án reggel 8 órakor elindultunk és délután értünk Radom orosz-
lengyel városi vasútállomásra, hol beraktak a vonatra... 28-án értünk Morva-
országba. Weiszkirche (?), ahol kiszállítottak és elosztottak bennünket. Én 
mentem Neuditz morvaországi városba... A vonatállomáson már vártak ben-
nünket, feketekávét és cigarettát kaptunk, és autón a kórházba szállítottak ben-
nünket, és a lábam újból bekötötték, és ezután pihentem az útnak és a sok nél-
külözésnek a fáradalmait. 

Tolner István 
1914 dec. hó 16-án 

Itt befejeztem ezen kis katonai történetem. Arra kérem kedves anyám, hogy 
ezt becsülje meg az én emlékemért, ha netán az én életem meg lenne számlál-
va. Legyen szíves ezt emlékül megőrizni. Isten velük, szerető fia Pista, mind 
össze ezideig 13 ütközetben vettem részt. 



Ünnepélyesen beiktatták 
a vörösberényi református gyülekezet megválasztott lelkészét 
Faust Gyula megválasztott református lelkész beiktatására október 11-én ke-
rült sor a vörösberényi református templomban. A gyülekezet tagjai, s termé-
szetesen a más keresztény felekezetekhez tartozó érdeklődők zsúfolásig meg-
töltötték a templomot, midőn dr. Márkus Mihály, a Dunántúli Református 
Egyházkerület püspöke tizennégy református lelkész élén ünnepélyesen be-
vonult Vörösberény és Balatonalmádi legrégebben álló épületébe, melynek fa-
lai közt az Árpád-kor óta hirdetik az Igét. 

A püspöki prédiká-
ció alapigéje Ézsaiás 
könyve 41. részének 10. 
verse volt: „Ne félj, mert 
én veled vagyok, ne 
csüggedj, mert én va-
gyok Istened, megerő-
sítlek, sőt megsegítlek, 
és igazságom jobbjával 
támogatlak." A minden-
napok nehézségeit, a 
szétszakadó hagyomá-
nyos kötelékek keserű 
tapasztalatát megélve 
különösen fontos, hogy 
az Istent kereső s a jézu-
si parancsot követni pró-

báló ember erőt merítsen a bibliai szöveg üzenetéből. Ugyanígy hangsúlyoz-
ta az igehirdető, hogy Pál apostol egyik mondatában mennyire tökéletesen fo-
galmaz, amikor kijelenti: „Mindenre van erőm a Krisztusban". Nem több ez a 
kijelentés, az apostol nem törekszik hangulati fokozásra, hiszen „ha egy szó-
val mondana többet Pál, fele annyit se mondott volna". 

Ezt követően Nagy Lajos, a Veszprémi Református Egyházmegye espere-
se és a beiktatandó lelkész, Faust Gyula lépett az Úr asztalához. Nagy Lajos 
ismertette és kinyilvánította a Vörösberényi Református Egyházközség vá-
lasztói közgyűlésének eredményét, illetve annak jogerőre emelkedését, s en-
nek alapján Faust Gyulát beiktatta a gyülekezet lelkipásztori hivatalába. A be-
iktatott szolgatárs életére és munkájára áldást kérő lelkészek közül elsőként 
Steinbach József balatonalmádi lelkész, egyházkerületi főjegyző idézte a 
Szentírás szavait. Ezután Szűz Károly, Niederhoffer Zoltán, Szűcs László, 
Rásky Miklós, Szabó Emőke, Vajda János, a protestáns testvéregyház nevé-
ben Isó Zoltán evangélikus lelkész, majd Miklós Ferenc, Jakab Bálint, Németh 
Péter, Molnár Csaba, Genda Attila, végezetül dr. Márkus Mihály püspök és 
Nagy Lajos esperes idézett egy-egy igeszakaszt. 

A beiktatott lelkész, 
Faust Gyula ünnepi 
prédikációja Pál apos-
tolnak a Rómabeli 
gyülekezethez írott el-
ső levelének tizenhato-
dik verséből vett gon-
dolatra épült: „... mert 
nem szégyellem a 
Krisztus evangéli-
umát...". Utalt arra, 
hogy az evangélium 
hirdetése, akkor is, a 
jelenben is kényelmet-
len, sőt botrányos do-
log volt. Mégis, „az ül-
dözés, vagy éppen a gúny jelzi, hogy az evangélium ellenzői akkor is, s 
most is, mennyire komolyan, halálosan komolyan veszik Jézus Krisztus 
igéjét". 

A prédikációt követően Varjas Zoltán presbiter vette át a szót, s rövid, 
nyilvános egyházközségi gyűlést hirdetett. Ennek keretében elsőként dr. Hu-
szár Pál egyházmegyei gondnok szólt a jelenlévőkhöz. Beszédében hangsú-
lyozta, hogy a jelenkor válságaiból kivezető utat csakis az Istenhez való for-
dulás adhat. Ezt követően Németh Gyula nyugalmazott esperes levelét ol-
vasták fel, majd a megváltást jelképező, és a Krisztust követni próbáló em-
ber számára útmutatást adó kereszt, az evangélium mindenkori szolgálatára 
hívta fel lelkésztársát Isó Zoltán evangélikus lelkész. Rásky Miklós és 
Genda Attila köszöntését követően a balatonalmádi gyülekezet kórusa adott 
elő két énekszámot. Ezután dr. Kurucz György presbiter a Vörösberényi Re-
formátus Egyházközség nevében köszöntötte Faust Gyulát és feleségét, egy 
bibliai igeszakaszra utaló példázattal: „... az én erőm erőtlenség által végez-
tetik el", majd a beiktatott lelkész korábbi szolgálati helyeire emlékezve, 
presbiteri küldöttség adta át a berhidai és papkeszi gyülekezetek ajándékait 
és jókívánságait. 

Végezetül dr. Hoffmann Gyöngyi alpolgármester Balatonalmádi Város 
Önkormányzata és Keszey János polgármester nevében köszöntötte a beik-
tatott lelkészt, illetve biztosította támogatásáról. Faust Gyula köszönő sza-
vai után a Himnusz eléneklésével ért véget az ünnepi együttlét, majd a be-
iktatott lelkész a gyülekezet nevében szeretetvendégségre hívott minden je-
lenlévőt. 

Krász Lilla 

Hirdetmény 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 9. § (2) bekezdés a) pontjában 
foglaltaknak megfelelően ezúton tájékoztatom, hogy Balatonalmádi 
település önkormányzata a volt nevelőotthon területére - a dr. Óvári 
Ferenc-2349 hrsz árok-József Attila utca által határolt 5 ha területű 
tömbre - a településfejlesztési célt megállapító 233/2008. (IX.4.) Öh. sz. 
határozatával szabályozási terv készítését határozta el. 

A szabályozási terv készítésének kötelezettségét a jelenleg hatályos 
rendezési terv írta elő. A terület a hatályos szerkezeti terv szerint 
kisvárosias lakóterület terület-felhasználású. Az előzetes elképzelés 
szerint a terület terület-felhasználása nem változna. Várhatóan a terület-
re részletes vizsgálatokat követően az előzetesen megállapított építési 
paraméterek kerülnének felülvizsgálatra, továbbá a terület közlekedési 
kapcsolatait tisztázná a terv. 

A településrendezési terv javaslat elfogadása előtt az Étv. 9. § (6) 
bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelően egy hónapra a helyben 
szokásos módon közzétételre kerül azzal, hogy az érintettek a közzététel 
ideje alatt azzal kapcsolatban észrevételeket tehetnek. 

Keszey János 
polgármester 

Szedlák Attila, a Kelet-balatoni Kistérség Többcélú Társulásának 
elnöke volt az ünnepi szónok városunk október 23-ai ünnepségen. 



„Békesség nektek" (János evangéliuma 20,19) 

ÁLDÁS - BÉKESSÉG 
Mi, almádi reformátusok 

ŐSZI ALKALMAINK 
Aki bölcs, gondolja meg az Úr kegyelmes tetteit (Zsoltárok 107,43). Ezzel az Igé-

vel hívogatunk mindenkit alkalmainkra! 
ISTENTISZTELETEKET vasárnaponta 10.30-kor tartunk, ezzel párhuzamosan 

a gyülekezeti teremben gyermek-istentisztelet van (Fűzfőn 8-kor Gyártelepen a böl-
csőde melletti épületben, 9-kor a Támasz Idősek Otthonában és a templomban, hó 
utolsó vasárnapján 8-kor Tobrukban az óvodában tartunk istentiszteleteket). 

BIBLIAÓRA keddenként 18.30-tól a gyülekezeti teremben (Fűzfőn kedd 16.30). 
HITTANÓRÁK szerdán vannak a gyülekezeti teremben 15 órától öt csoportban. 
Szerdán 10 órától BABA-MAMA KÖRRE hívjuk az érdeklődőket. 
GYÜLEKEZETI KÓRUSUNK vasárnap 16.30-tól tartja próbáját. 
A GYÜLEKEZETI FILMKLUB időpontjai: október 11., Parfüm c. film; novem-

ber 15., Amelie csodálatos élete; december 20., Legyetek jók, ha tudtok. A filmek 
18 órától kezdődnek. A film után tea és szerény eledel mellett megbeszéljük a látot-
takat. 

AZ ŐSZI GYÜLEKEZETI CSENDESNAPOT november 15-én szombaton, 15 
órától szervezzük meg a tetőtéri gyülekezeti teremben. A GYEREKEK 
CSENDESNAPJÁRA december 20-án, 15 órától kerül sor, ugyanitt. 

Decemberi és KARÁCSONYI ALKALMAINKAT a következő számban rész-
letesen hírül adjuk. Imádságos szeretettel várunk mindenkit. 

A PARFÜM 
(azaz gyülekezeti filmklubunk bemutatása) 

Alkalmaink tényszerű felsorolása után szeretnénk minden számban egy-egy es-
tünket részletesen is bemutatni. Most a gyülekezeti filmklubról szeretnénk szólni. 

Teljesen liturgiamentes, célja, hogy együtt legyünk, megnézzünk egy értelmes fil-
met, és utána őszintén beszélgessünk a filmben felvetett problémákról, esetleg keres-
sük a megoldásokat. Természetesen a beszélgetés során nagyon sokszor előkerül a 
filmben felvetett problémára a bibliai meglátás és válasz, de semmi nem köt bennün-
ket a beszélgetés során. Az alkalom lényege tehát a beszélgetés, egy olyan korban, 
amikor nem beszélgetünk (legfeljebb üzeneteket váltunk e-mail, sms és egyéb virtu-
ális módon, azaz személytelenül). 

Döbbenetes, hogy egy film kapcsán mi minden előjön, miközben önmagunkat, a 
világot, és a látott filmet is jobban értjük, közben közelebb kerülünk egymáshoz, és 
az Úrhoz is. Legutóbb a Parfüm című filmet néztük meg. Többen megrökönyödve 
kérdezték, hogy egy horror-filmet nézünk meg a gyülekezeti filmklubon, amely egy 
gyilkosság-sorozatról szól? Aztán elkezdtünk beszélgetni a filmről, és kitárult a tör-
ténet lényege, üzenete, fájdalma és értéke, azaz a mondanivalója. Húsz igen értékes 
üzenetet fogalmaztunk meg a film kapcsán, amely a másnapi istentiszteleten még 
Jób könyvének egy szakaszát is jobban megértetette velünk. 

Patrick Süskind világhírű regényéből az események fonalát hűséggel követő, 
ugyanakkor zseniális képi és dramaturgiai megoldásokkal élő film született. A film-
ben sok a narráció, és ezt a néző észre sem veszi, olyan lenyűgöző az operatőri mun-
ka, az adott kor megjelenítése (XVIII. századi Párizs), a zenei háttér és a színészi 
alakítás. Szó szerint „rettenetesen-gyönyörű" alkotás. Mire jutottunk a film kapcsán, 
miről beszélgettünk a film után több órán át? Mindezeket csak felsorolni tudom. 

- Mi a kapcsolat zseni és őrült között? 
- Szeretethiány és irgalmatlanság, mindent csak bevételi forrásként értékel az em-

ber, szeretet nincs áldozatok nélkül. 
- A cél mennyiben szentesíti az eszközt, azaz amit egyébként képesek vagyunk 

megalkotni, ez esetben a világ legjobb parfümjét, megalkothatjuk-e, ha az egy sereg 
áldozatot követel? Mekkora etikai kérdés ez ma is. 

- A nyelv nem elég az élet kifejezésére (a film főhőse a szagok alapján tájékozódik). 
- Mennyiben bonthatók le az ember és ember közötti válaszfalak, hiszen mind-

annyian emberek vagyunk, azonos szükségekkel, nyomorúságokkal, vágyakkal, és 
mégis hatalmasak a falak közöttünk. A film végén lévő látomást így kommentálja a 
narráció: annyira félelmetes és megmagyarázhatatlan volt ez a válaszfalak nélküli 
állapot, és annyira összeegyeztethetetlen erkölcseikkel, hogy törölték emlékeikből. 

A film legfontosabb gondolata, hogy hogyan lehet befogni egy illatot, konzervál-
ni azt, ami elillan, eltűnik; hogyan lehet megőrizni azt, ami egyébként könyörtele-
nül elmúlik, a fiatalságot, a szépséget. A főhős szerint minden teremtmény lelke az 
illata, ezért akarja befogni az illatokat, hogy megőrizze az illető lelkét, hogy meg-
mentse a haláltól. A film a mulandóságról és az örök élet utáni vágyról szól. A más-
napi istentiszteleten Jób Könyvét magyaráztuk, és Jób panasza volt soron: Napjaim 
gyorsabbak a takács vetélőjénél, és reménytelenül múlnak el. Gondold meg, csak 
szellő az életem... eltünt a felhő, elszállt... Megvetem az életemet, nem kell tovább, 
hagyj békén, mert időm csak egy lehelet (Jób 7,6-9; 16). A Parfüm Jób négyezer éves 
panaszára reflektál. Nagy áldás volt együtt lenni, beszélgetni, és egymást építeni, 
miközben nemcsak a hit nagy kérdései mozgattak meg bennünket, hanem megmoz-
dult a hitünk is. 

Steinbach József református lelkész 

OMNIA AD MAIOREM DEI GLORIAM 
MINDENT ISTEN NAGYOBB DICSŐSÉGÉRE 

15 éves a Szent Ignác énekkar 
Augusztus 3-án a vörösberényi Loyolai Szent Ignác plébániatemplom 
sekrestyéjében izgatott hangulatban gyülekeztünk. Izgalmunknak kántor-
kórusvezetőnk, Kruppai Tamás vezetésével megkezdett közös imánk ve-
tett véget. Ráfigyelmezve beénekeltünk, majd tempósan végigvettük da-
rabjainkat. Névadónk, Loyolai Szent Ignác búcsújának napján ünnepi 
szentmise szolgálatra készültünk, hogy megemlékezzünk és hálát adjunk 
a Mindenhatónak énekkarunk fennállásának 15. évfordulóján. 

Eme jeles esemény szervezőjeként Tamás meghívta énekkarunk 
alapítójá,t Bobkó Gabriella premontrei szerzetes nővért, valamint egy-
kori kórusvezetőnket, Kissné Cservenyák Juditot. Természetesen régi 
énekkaros társaink is értesítést kaptak. Szentmise szolgálatunk a hívők 
körében nagy tetszést aratott, melyet a végén lelkes tapssal adtak tud-
tunkra. Ezt követően átvonultunk a plébánia hittantermébe, ahol Szabó 
János plébános atya jóvoltából az egyházközség vendégei voltunk. Fa-
latozgatás és borozgatás mellett beszélgettünk régmúltról, közelmúlt-
ról, jelenről és jövőbeni terveinkről. 

1993 tavaszán kereste fel Gabriella nővért két lelkes vörösberényi, Né-
meth Ervin és felesége, Virág Gyöngyi, hogy a korábban alkalmilag ver-
buválódott Passió énekeseket egész évben az Isten dicsőségére éneklő 
csapattá alakítsák, és ennek vezetőjévé Gabi nővért felkéljék. Ő örömmel 
vállalta a vezetést, és fiatalos lendülettel, következetesen, szívvel-lélek-
kel kezdett velünk foglalkozni. Próbáinkon kemény munkát követően 
mindig volt alkalmunk koccintás mellett meghányni-vetni ügyes-bajos 
dolgainkat. Anyai szeretete melegében; egyre bővülő létszámban igazi 
összetartó közösséggé formálódtunk. Évente két alkalommal, farsangi 
időszakban és nyáron összejöttünk, együtt ünnepeltünk, szórakoztunk. 
Természetesen a Passió éneklésén kívül liturgikus szolgálatainkkal temp-
lomaink nagyobb ünnepeit még meghittebbé tettük. Először csak egy szó-
lamú, majd egyre több, könnyebb, többszólamú műveket tanultunk meg. 

2000 nyarán Gabi nővér visszavonult a zsámbéki premontrei rend-
házba, és kórusunk irányítását Kissné Cservenyák Judit kántor-karnagy-
ra bízta. Judit szerény, de határozott egyéniségével, tudása legjavát ad-
va, igyekezett kihozni belőlünk, lelkes amatőrökből mindent, amit csak 
lehetett. Vezetése alatt kezdtünk komolyabb, nehezebb műveket is éne-
kelni. Tapasztalatszerzés céljából 2005 novemberében elmerészkedett 
velünk Bakonyjákóra is, hogy az ottani egyházi kórustalálkozón meg-
mérettessünk. Nem vallott szégyent velünk! 2006 júniusában a veszpré-
mi Szent Mihály székesegyházban papszentelés alkalmából liturgikus 
szolgálatra kértek fel bennünket. Sajnálatos módon második gyermeké-
vel adódó súlyos egészségügyi gondok előbb kántori, később kórusve-
zetői feladatai teljesítésében egyre gyakrabban akadályozták, így plébá-
nos atyának gondoskodnia kellett eleinte átmeneti, majd végleges he-
lyettesítéséről. 2007 őszén családjával Márkóra költözött. 

2004. szeptember elején Kruppai Tamás kántorkarnagy előbb a kán-
tori feladatokat, majd 2006 őszén vegyes karunk vezetését is véglegesen 
átvette. A szentmisék liturgiájában megmutatkozó különös jártassága, a 
miséket követően hallható, egyre több hívőt a templomban marasztaló 
varázslatos játéka annak köszönhető, hogy a már 12 éves korától fogva 
kántorizáló Tamás a hangszerek „királynőjének rabja", elhivatott tiszte-
lője. Kóru vezetőként Judit elkezdett szakmai munkájának méltó folyta-
tója. Ebbéli jártasságát az általa sokat emlegetett Kovácsikné Gonda An-
na egykori balatonleilei kántor-karnagynőnek köszönheti. 

Fáradhatatlan, lendületes, derűs habitusával nehezen mozgatható 
társaságunkat már eddig is többször és több helyen énekeltette nagy si-
kerrel, ezzel azt erősítve, hogy nemcsak szereplő, hanem szolgáló kó-
rus vagyunk. Ezért teljes mise ordinárium (Halmos László: h-moll mi-
se) megtanítására is vállalkozott. Külön említést érdemel 2006 decem-
berében az ajkai Jézus Szíve templomban adventi hangverseny kereté-
ben való fellépésünk. 2007. június 30-án Szent Imre herceg születésé-
nek 1000. évfordulóján a Szent Imre templom ünnepi záró miséjére Ta-
más nagyszabású kórustalálkozót is szervezett, melyre a dunántúli egy-
házmegyékből 4 vegyes kar, sőt a Bécsben élő magyarok énekkara is 
eljött. Felejthetetlen volt számunkra és a hívők számára is hallgatni a 
vendég énekkarokat, nem beszélve arról a felemelő élményről, amikor 
5 kórus 120 énekesével együtt megszólaltathattuk az egyházi műveket. 

Taglétszámunk az elmúlt 15 év folyamán sokszor változott külön-
böző okok folytán, de az elhivatott mag továbbra is összetart és vallja 
Szent Bernát szavaival élve, hogy: „Énekelni örömmel és istenszeretet-
ből boldogság és igazi emberi foglalkozás...". 

dr. Vollain Mária, kórustag 

Postaláda 
Levelet kapott szerkesztőségünk, amelynek szerzője segítséget kér tőlünk. 
A lehetetlen anyagi körülmények közt élő családjának (kölcsönnyújtásban 
megnyilvánuló) segítséget kérő asszony levelét szerkesztőségünk átadta a 
Városháza illetékeseinek. A levél szerzője által leírt szomorú történet egy 
almádi család széthullásáról, pénzügyi ellehetetlenüléséről szól. 

Ennyit tehetünk; többet, sajnos, nem. a szerk. 



Gérecz Attila 

Boldog Özséb Himnusz 
Egybeomlott könny és vér, 
nyílt seb lett az ország, 
nyugatra pernyét hord a szél; 
tanyák, falvak sorsát. 
Csillag sincs, sötét az erdő, 
mégis mécsek égnek! 
Boldog Özséb szól az első 
pálos remetéknek. 

Szállj, ragyogj te mennyei fény, 
angyalszárnyú ének, 
fájó szívén: magyar szívén 
minden remetének. 
Add Urunk, hogy rab és szegény 
- mind testvérre leljünk! 

Áldd meg hazánk, hogy a remény 
átölelje lelkünk! 

Kicsiny láng a hit, de tiszta 
fehér, mint gúnyájuk, 
sötét erdő zúgja vissza 
csöndes imádságuk. 
„Nézz le ránk, kis romok felett 
fohászkodunk Hozzád, 
áldd meg mind, kik fegyver helyett 
kereszted hordozzák!" 

Szállj, ragyogj le mennyei fény, 
angyalszárnyú ének, 
fájó szívén: magyar szívén 
minden remetének. 
Add Urunk, hogy rab és szegény 
- mind testvérre leljünk! 

Áldd meg hazánk, hogy a remény 
átölelje lelkünk! 

S barlang ölén, cellák sötét 
mélyén fények gyúlnak. 
Népedért szólj, Boldog Özséb, 
mondj imát az Úrnak. 
Hívd egybe, ki hív és magyar! 
Hívd, ki sebbel ékes! 
Győzni fog, ki hinni akar, 
s áldozatra képes! 

Szállj, ragyogj te mennyei fény, 
angyalszárnyú ének, 
fájó szívén: magyar szívén 
minden remetének. 
Add Urunk, hogy rab és szegény 
mind testvérre leljünk! 
Áldd meg hazánk, hogy a remény 
átölelje lelkünk! 

1955-ben a váci fegyházban írta e költeményt az ifjú költő 
(1929-1956), aki az 52 évvel ezelőtti őszön fegyverrel a 
kezében, a megszállók elleni harcban halt Pesten vér-
tanúhalált a magyar szabadságért. 

Almádi tökünnep 

A hagyományos tökfesztivált szeptember utolsó szom-
batján rendezte meg városunkban a Nők a Balatonért 
Egyesület. 

Nevezetes almádi sírok 
Matyikó Sebestyén József, a siófoki múzeum igazgatója a neves személyiségek Balaton-vidéki sír-
jainak fölkutatásába kezdett. Kérésére összeírtuk a jelesebb almádi sírokat, többen is segítettek eb-
ben. Úgy gondoljuk, másokat is érdekel, ezért közzéteszik a kis névsort azzal, hogy ha valaki ki 
tudja egészíteni, kérjük, tegye meg, várjuk! 

Vörösberényi temető: Dukai Takáts Jenő festőművész, Horváth Balázs ügyvéd-politikus, az An-
tall-kormány belügyminisztere, Laposa Dániel '48-as honvédtiszt, berényi kálvinista lelkipásztor. 

Almádi Pinkóci temető: Aczél József fiumei iskolaigazgató, nyelvész, Aczél Zsigmond festő-
művész, Kompolthy Jób tengerészkapitány, kínai császári főpostamester, útirajzíró. 

Almádi Szt. Imre plébániatemplomi sírkert: Györgyi Dénes műépítész, iparművészeti főiskolai 
tanár és fia, Zsolt, akit 1945-ben az oroszok meggyilkoltak (utóbbi miatt védett sír, a Nemzeti Sír-
kert része), Komáromi Kacz Endre festőművész, Vitéz Vastagh György ezredes, a ü . vh. hőse (a 
csongrádi hídnál vívott csatában esett el, sírja védett). 

Káptalani kápolna-kripta: Váth János író. 

Mindenszentek napja alkalmából közöljük 
Fazekas Ferenc halottaink előtt tisztelgő fölvételeit. 

„Az Örök Asszony magához emel" 
Ezzel a címmel tart előadást a megyénk határán messze túl ismert zenetörténész, dr. M.Tóth Antal 
veszprémi egyetemi tanár a Pannónia nagytermében november 20-án, csütörtökön 17 órai kezdettel. 

„Az elmúlt másfél évezredben a népzene, az egyházi és a világi műzene egyik legfontosabb ih-
letője és tárgya a nő volt" - írja a professzor, aki széleskörű zenei anyaggal érkezik Almádiba. Az 
alábbi szerzők műveiből hallhatunk részleteket: Monteverdi, Vivaldi, Mozart, Wagner, Schubert, 
Liszt, Mascagni, Puccini, Grieg, Verdi (Ave Maria!), Bartók, Werner, Gershwin és Kocsár. 

Az elmúlt évek novembereinek jelentős zenei eseménye volt a veszprémi zenetörténész előadá-
sa; így ez évben is sok érdeklődőre lehet számítani. A belépés ingyenes! 

L. M. 

„Hódolattal. . ." 
A könyvtári hét nyitó eseményeként mutattuk be Ézsiás Erzsébet: Az örvénylelkű fiú című köny-
vét, amely egy nagy lélegzetű beszélgetés Bárányi Ferenccel. A Kossuth-díjas költőt köszöntöttük 
október 4-én a Pannóniában, aki régi ismerősként látogatott el hozzánk: hozta humorát, emberségét, 
egész életét elénk tárva. Vecsey K. Mária és a könyv kiadója, Kemény András vezette a találkozót, 
Kassai Franciska dalokkal, versekkel színesítette azt. Bárányi Ferenc „Hódolattal" ajánlotta dediká-
ciójában az almádi lakosoknak a kötetet - én kívánok az olvasásához szép perceket, órákat. A köl-
tőt pedig várjuk vissza városunkba, hiszen tervei valószínűleg újabb könyvbemutatókat sejtetnek... 

Fábiánné Sáray Anna 

Almádi kalauz 
November 15-december 14. 

Egyház 
November 15-én délelőtt 11-kor borlovagavató ünnepi ökumenikus istentisztelet a Vörösberényi 

Református Termplomban. 

Előadás 
November 20-án délután 5 órától Somogyi Győző festőművész előadása A magyar zászlótörté-

nelem címmel a berényi művelődési házban. 
November 20-án délután 5 órai kezdettel M. Tóth Antal zenetörténész előadása a Pannónia nagy-

termében Az Örök Asszony magához emel címmel. 



Óvodáinkban történt 
Szeptemberben és októberben bőséges és tartalmas kínálatot nyújtottunk óvodása-
inknak és szüleiknek egyaránt. 

Szeptember: folyamatosan fogadjuk a „kis ovisokat" szüleikkel, a szülői közös-
ség képviselőivel egyeztettük éves feladatainkat, megalakult „Magocskák" néven 
óvodánk alapítványa, és bejegyzésre is került, az új játszótér avatásán sok óvodá-
sunkkal vettünk részt, kirándultunk a Balaton-partra, városunkba, a Kabóca Bábszín-
ház idei első előadása a Mogyoró úti óvodában, szülői értekezletek minden csoport-
ban, a logopédusok elvégezték a tanköteles korú gyermekek DPT-vizsgálatát, amely-
lyel az esetleges beszédhibák és a dyslexia veszélyeztetettség gyanúja kiszűrhető. 

Október: az egyik szülő segítségével szőlőt préselhettünk, és mustot kóstolhat-
tunk, a logopédus fogadó órája a DPT-szűrés eredményéről, a nagycsoportosokkal 
Salföldre kirándultunk különbusszal, ott egy tanyát járhattunk körbe, ahol sokféle 
háziállat él, sőt, gyógynövény-kertészet is van, a „Kezem nyomán" kiállítás meg-
nyitója, erre a kiállításra egész szeptemberben és októberben is készültünk a gye-
rekekkel, kirándulás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park csopaki tanösvényére a 
nagycsoportosokkal, a város ligeteiben gyűjtöttünk gesztenyét és különféle termé-
seket, amelyeket a későbbiekben barkácsoláshoz felhasználunk. 

Óvodásaink tevékenységéről a következő hónapokban is beszámolunk. 

Csopakra kirándultunk 
Ködös a reggel, de mi nagy lelkesedéssel készülünk a Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park csopaki tanösvényére. Hátizsákban pici enni- és innivaló, aztán irány a vas-
útállomás! Sokan először ültek vonaton. Csupa izgalom és érdekesség, és kalauz, 
és jegy, és lyukasztó! Még nagyobb köd, és megérkeztünk. Mire a gyönyörű épü-
lethez értünk, ragyogott a nap. Szilárd bácsi fogadott bennünket, aztán filmet ve-
tített az állatokról, és arról, hogyan védjük a természetet és a környezetünket. Csu-
da érdekeseket mondott a peléről, a mókusról, a süniről és a denevérről. 

Aztán kipróbálhattuk, mekkorát tudunk ugrani: mi bolhaugrást produkáltunk a 
gyerekek és az óvó nénik egyaránt, néhány kisgyerek majdnem békát. Ezután jött 
az igazi csoda: belenyúltunk a csodadobozba, és tapintással megállapítottuk, mi 
van benne. Hatalmas hattyútojás, pici mocsári teknős tojás, levedlett kígyóbőr: az 
volt ám az érdekes! No és még lódarázsfészek is volt! Ennél nagyobb csuda a víz 
vizsgálata volt, amiben skorpiót, vízibolhát, laposférget is láttunk, amelyet ha el-
vágunk, 16-szor újranöveszti magát. 

Rengeteget tanultunk, és ezeket a „csodákat" magunkkal visszük, s ha bármi-
kor találkozunk velük, újraélhetjük, sőt mással is megoszthatjuk. Ezután jobban 
vigyázunk a környezetünkre, megóvjuk, s ezáltal a mi jövőnket védjük! 

Csodálatos napunk volt, és még a nap is ragyogott! Tóth Csilla óvónő 

A 18. szüreti felvonulás 
A Vörösberényi Polgári Olvasó Kör szervezésében idén 18. alkalommal került 
sor a hagyományos szüreti felvonulásra, és az azt követő bálra. Az előre beha-
rangozott eső ellenére, hála Istennek, az idő kegyes volt hozzánk mindvégig. 

Nem volt ez minden évben 
így, ezért különösen örültünk a 
jó időnek. A szép számú kö-
zönség most is a vörösberényi 
iskola előtt gyülekezett. Az íz-
lésesen feldíszített kocsikon 
népviseletbe, jelmezbe öltö-
zöttek gondoskodtak a jó han-
gulatról, és gyalogosan felvo-
nulók kínálták a helyi gazdák 
zamatos borait. így a felvonu-
lás útvonalán tartózkodó szá-
raztorkú érdeklődők a „cigányasszonyok" által kínált nedűvel enyhíthették 
szomjukat. 

Az idén első ízben a borfesztiválon felavatott borlovagrend tagjai is színe-
sítették a menetet. A művészeti csoportok 3 helyszínen adtak műsort az össze-
sereglett bámészkodóknak. Berényben a Templom téren, Almádiban a Város-
háza téren, és Budataván a Fórum parkolóban tapsolhatott a közönség a vár-
palotai menettánc-csoportnak, a szintén várpalotai fúvószenekarnak, és a he-
lyi illetőségű Ringató Balaton néptánccsoportnak. A palotai táncosok és fú-
vósok menet közben is szórakoztatták a közönséget. A Városháza téren a mű-
sor után került árverésre a szépen feldíszített szőlőkosár, melyet Blaha János 
vállalkozó vihetett haza 14.000 forintos kikiáltási áron. Este 8 órakor vette 
kezdetét a szüret bálja, ahol rophatta mindenki kedvére a Wolfram zenekar 
muzsikájára. A bált színesítette a tombolahúzás, több mint száz tombolatárgy 
talált gazdára. A legkitartóbbak hajnali 5 óráig múlatták az időt emelkedetten 
jó hangulatban. 

Ezúton szeretnénk megköszönni társszervezeteinknek, a fellépőknek, a vá-
rosi önkormányzatnak, minden felajánlónknak, segítőnknek, és mindazoknak, 
akik bármivel is segítették szervezetünket, hogy az idén is jó hangulatú felvo-
nulást és bált sikerült szerveznünk. Segítőink kitartását kérjük majd ez évi és 
jövő évi rendezvényeinkhez is! 

A Vörösberényi Polgári Olvasó Kör vezetősége nevében: 
Dér András és Mester Ferenc 

BÖLCSŐDEI 
FELVÉTEL! 

Balatonkenesén a Tátorján Bölcsődében 
szabad férőhelyekkel várjuk 

leendő bölcsődéseinket. 
Étkezési díj: napi 325 Ft 

ÉRDEKLŐDNI LEHET: 
TÁTORJÁN JÁTÉKVÁR 

Balatonkenese, Dózsa György tér 1. 
88/482-472 

Hollósiné Kovács Ildikó 30/831-7201 

A C I P Ő V I L Á G B A N 
ismét 

RENDKÍVÜLI szezonközi AKCIÓ! 
Egyes BŐRCIPŐK, BŐRBOKÁK, BŐRCSIZMÁK 

November 20-áig 
20 %-30 %, akár 40 % -os leárazással kaphatóak! 

ÓRIÁSI ÁRUVÁLASZTÉK! 
Ny: Hé-Pé: 10-18-ig, Szo: 9-13-ig 

(a központban) 

H i t e l C e n t e r 

APRÓHIRDETÉS 
Barátnőm keresi társát, barátját megfelelő egzisztenciával rendelkező család-
centrikus, független, sportos, józan életű, 39-46 éves, Almádi, Veszprém kö-
zelében. Barátnőm hasonló adottságokkal rendelkezik. Kézzel írt leveleket 
Balatonalmádi „Őszinteség" Pf. 26-ra várom. 

55/173/77 független, elvált, káros szenvedélyektől mentes férfi rendezett háttér-
rel keresi hátralévő életének párját egyedülálló, nemdohányzó, megbízható, 
házias hölgy személyében. Tel.: 06/70/635-4542. 



Leader város lettünk 
Beszámolómat kezdhetném a régi szlogennel: van egy jó hírem, meg egy rossz! 
Amiért hónapok óta küzdött az almádi és várpalotai kistérség, az szeptember 26-án 
valóra vált. A Magyar Vidék Napja alakalmából rendezett ünnepségen Gyurcsány 
Ferenc miniszterelnök az FVM államtitkárainak jelenlétében kihirdette azokat a 
győztes közösségeket, amelyek az elkövetkező öt évben megemelt támogatásból 
pályázhatnak az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében. A 96 nyer-
tes között szerepelünk mi is. Első körben a mikrovállalkozások fejlesztésére, ide-
genforgalmi fejlesztések ösztönzésére, falumegújításra és a vidéki örökség megőr-
zésére lehet pályázni november 30-ig, majd azt követően évente két alkalommal. 

S hogy mi a rossz hír? A rendelet szerint mindez az 5.000 fő alatti települések-
re vonatkozik. Az ezt meghaladó (de 10.000-nél kisebb) települések várhatóan 
2009. első negyedévében részesedhetnek először a jól megérdemelt pályázati ke-
retből. Sok a teendő addig. Önkormányzatnak, civil szervezeteknek, helyi vállal-
kozóknak egyaránt fel kell mérni lehetőségeiket, meg kell jelölni a fejlesztések irá-
nyait. E munkát segítheti az alakuló Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat, amelynek 
regisztrált tagjai (bárki lehet) naprakész információkat kapnak pályázati lehetősé-
gekrőljogszabályokról, vállalkozást érintő kérdésekről. Nem kell mást tenni, mint 
a Helyi Vidékfejlesztési Irodában egy adatlapot kitölteni. Azt hiszem, megéri. 

Gróf Tibor, a helyi vidékfejlesztési iroda vezetője 
Elérhetőség: Helyi Vidékfejlesztési Iroda, Kelet-Balatoni Kistérség. 8220 Balaton-
almádi, Rákóczi u. 37. Tel.: 20/491-0685. Pályázati tanácsadás, MNVH regisztrá-
ció szerdán 8-16 óráig, vagy telefonon történő egyeztetés alapján. 

EGÉSZ ÉVBEN NYITVA! 
DIVATÁRU SZAKÜZLET 
Balatonalmádi, Baross út 3. 

(Porció vendéglő mellett) 
Megújult ősz-téli kollekcióval 

várja kedves vásárlóit. 

A hirdetés felmutatója 1 0 % kedvezményben 

részesül 

vásárlásonként! 

(A kedvezmény nem vonhatók össze) 

A vörösberényi barlangászok 
Egy októberi vasárnap reggel az iskola előtt gyülekezett a nagy csapat: Kosztya 
Izabella, Lőrincz Zsuzsanna, Szénási Dóra, Szénási András, Csontos Imre, Kovács 
Kristóf, Kovács István, Gondán Csaba, Töreki Bence, Nagy Kornél, Dobai Bo-
tond, Mikóczi Levente, Faust Jonatán, Matijevics Manuéla és Kovács Kati néni. 
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Csodabogyós-barlangjába készültünk. 

A Balatonedericsre vezető 
utunkat nehezítette a köd, de 
így is odaértünk egy óra alatt. 
A buszból kiszállva megregge-
liztünk a faasztaloknál, közben 
megérkezett barlangi túrave-
zetőnk. Mindenki felpróbált 
egy barlangász overállt és egy 
kobakot, azaz barlangász sisa-
kot fejlámpával. Háromne-
gyed órát sétáltunk, mire felér-
tünk a barlang egyetlen bejára-
tához. Utunk során olvastunk ismeretterjesztő táblákat a barlangról, az erdőben való 
viselkedés szabályairól, és magáról a csodabogyós cserjéről is. Mikor fölértünk, pihen-
tünk, majd újult erővel indultunk le a barlangba. Ott lent állandóan 9,5°C van. A föld 
mélyén rengeteg „teremben" jártunk: a Poroltó-, Váró-, Satu-, Elosztó-, Rövidítő-át-
járó, Óriás-, Meseország-, Szülőlyuk- és Ötös teremben. A legérdekesebb a Függőkert 
volt, ahol megismerkedtünk két cseppkővel, az egérrel és a répával, és a hozzátartozó 
történettel a Mohó egérről. 60 cm-es réseken bújtunk át, csúsztunk-másztunk. Men-
tünk vaslétrán és a túra végén „sípályán" is, ami már az extrém útvonalhoz tartozott. A 
barlangászást másfél óra alatt befejeztük, ami jó időnek számít. Lesétáltunk a hegyről, 
beszálltunk a buszba és fél háromkor megérkeztünk Balatonalmádiba az iskola elé. 

Idén nyáron jártam az Aggteleki-barlangban, ami a világörökség része, de ez a 
mostani barlangászás teljesen más volt. Mintha igazi barlangászok lettünk volna, 
és nem turisták. Olyan helyen és módon jártunk, ami nem volt szokványos, sőt né-
hol félelmetesen izgalmas volt. Csak ajánlani tudom mindenkinek. 

Szénási Dóra 6. a, Vörösberényi Altalános Iskola 

Köszönet az 1 %-ért 
A Balatonalmádi Focisuli Alapítvány 2007-ben az adó 1 százalékából felaján-
lott 113.972 forint támogatást sportszerek (labdák, mezek) vásárlására és úti-
költségre fordította. A gyerekek nevében ezúton is köszönjük a felajánlott se-
gítséget! 

Balatonalmádi Focisuli Alapítvány 

A Györgyi Dénes Iskoláért Alapítvány az adó 1 %-ából felajánlott 423.734 fo-
rintot tanulóink erdei iskolai támogatására, néptánc oktatásra, iskolai rendez-
vények szervezésére, tantermi tábla beszerzésére fordította. Az Almádi DSK 
az adó 1 %-ból felajánlott 46.025 forintot sportszerek vásárlására és útiköltség-
re fordította. Tanulóink nevében ezúton is köszönjük a felajánlott támogatást. 

Györgyi Dénes Iskoláért Alapítvány és Almádi Diáksport Kör 

A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesüle-
te köszöni mindazok támogatását, akik az 
szja 1 százalékuk (összesen 78.710 forint) 
felajánlásával segítették szervezetünket. A 
fenti összeget 2008-ban egyesületünk meg-
alakulásának 20. évfordulójára szervezett, 
szeptember 6-án megtartott családi nap költ-
ségeire használtuk fel. Reméljük, sokan em-
lékeznek szívesen arra a nyári meleggel ké-
nyeztető csodálatos napra, ahol a színpadi 
kultúrműsorok mellett játszóház, sportvetél-
kedők, arcfestés, lézerpisztolyos lövészet és 
még sok érdekesség várta a családokat. Ez-
úton is köszönjük a városi rendőrkapitány-
ság, Kovács Krisztián, a Dalma Művészeti 
Egyesület, városi óvónőink, egyesületi tagja-
ink és sok mindenki más közreműködését. 
Úgy érzem, bebizonyítottuk, hogy összefo-
gással, szeretettel egy kis közösség is képes 
nagyot alkotni. Köszönjük ezentúl támogató-
ink, Balatonalmádi Város Önkormányzata, a 
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, az 
Almádiért Közalapítvány és az Algida hoz-
zájárulását. 

Salavecz Györgyné elnök 
Nagycsaládosok Balatonalmádi 

Egyesülete 

invitel 
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Patika régen - Gyógyszertár ma 
- A gyógyszertár mindig is több volt, mint egészségügyi intézmény. A szak-
tudás, a kultúra, a műveltség tárháza, a polgárság szellemi és fizikai talál-
kozóhelye. A gyógyszertárak elhelyezkedésük, kialakításuk, berendezésük 
és díszítésük szempontjából kitűntek a kereskedelmi és a szolgáltató tevé-
kenységek saját megjelenési formái közül. A gyógyszerész valóban adott 
patikája megjelenésére, kezdve a portáltól a gyógyszerkészítő laboratóriu-
mig, ahol nemcsak a szakmai előírásoknak akartak eleget tenni, hanem az 
esztétikai élménynek is. 

A gyógyszertár napjainkban már nem csak egy gyógyszert kiszolgáló 
egészségügyi intézmény, hanem a betegségek megelőzéséért, az egész-
ségünk megőrzéséért felelős, tanácsadó jellegű szolgáltató intézmény is. 
A Dr. György Gyógyszertárban törekedtünk egyidejűleg a régi hagyomá-
nyok megőrzésére valamint a fejlesztésre, modernizációra a jövő kihívá-
sainak megfelelve - magyarázza György Péter, a patikavezető helyette-

A gyógyszertár bútorzata megújult az úgynevezett „szabadpolcos" ter-
mékkihelyezéssel. A betegségek megelőzésével és az egészségmegőrzés-
sel kapcsolatosan fejlesztették a gyógytermékek és kozmetikumok skálá-
ját. A választék folyamatosan bővül, kozmetikumok, vitaminok, teák, für-
dősók, wellness-termékek, lábápolási termékek, diagnosztikai eszközök 
kerültek a polcokra, hogy szabadon válogathassanak közöttük. Fő kozme-
tikumaik a bőrgyógyászok által ajánlott Clinians termékek a normál bőr 
ápolására és a Pharmaceris kozmetikumok a problémás bőr kezelésére, 
melyekből kipróbálásra mintákat biztosítanak vásárlóik részére. 
(www.clinians.hu és www.pharmaceris.info.hu). A szezonális betegségek-
nek (nátha, allergia...) megfelelően állandó akciókkal állnak a betegek ren-
delkezésére, azonban egészséges vásárlóik számára is kedveznek kozme-
tikumok és gyógytermékek akcióival. 

Homeopátiás készítmények mono és összetett változatainak is széles 
választékából válogathatnak kedvükre az érdeklődők. 

Megnyitották a harmadik gyógyszerkiadó helyet is „gyorskassza" elne-
vezéssel, ahol az esetleges sorban állást is el lehet kerülni, ha csak egy-két 
termékért jön a beteg, illetve a vevő. 

A szolgáltatások bővítéseként az idei évtől végzik az ÁNTSZ engedé-
lyével és az „Egy csepp figyelem" alapítvány támogatásával vérnyomás 
vércukorszint-, koleszterinszint- és vérzsír (triglicerid)-mérést. Az emel-
kedett vércukor-, koleszterin- és vérzsírszint hosszú ideig nem jár tünetek-
kel, panaszokkal. A szűrőprogram célja ezen rejtett betegségek korai ész-
revétele, orvosi ellátáshoz juttatása. A szűrés során ujjbegyből, tűszúrással 
nyert vérmintán végeznek gépi kiértékelést, illetve felkaros automata vér-
nyomásmérővel mérnek vérnyomást. 

Havi rendszerességgel van lehetőség ingyenes hajvizsgálatra, ahol 
mikrokamerával vizsgálják meg a fejbőrt, és a problémának megfelelő cél-
zott kezelést ajánlanak, (www.rougj.hu) A vizsgálatról a gyógyszertárban 
lehet érdeklődni és arra jelentkezni. 

2008. év elején csatlakoztunk a Gyöngy-patikák csoportosulásához. A 
Gyöngy Patikák hazai, független gyógyszertárak csoportosulása, amelyek 
abban hisznek, hogy közösen többet tudnak tenni az emberek egészségé-
ért. A csatlakozott tagpatikák a szakértelem és a tanácsadás mellett, közös 

beszerzéseik révén kedvezménnyel tudnak kínálni egyes, vény nélkül kap-
ható gyógyszereket, gyógytermékeket a betegek, illetőleg a vásárlók szá-
mára. Ezek az akciók minden hónapban megújulnak, és igen változatos a 
termékek köre. 

A Gyöngy Patikák törzsvásárlói 
programja a GYÖNGY PATICARD, 
melynek tagjai kiemelt figyelmet kap-
nak, és egyedi szolgáltatásokat, akci-
ókat, kedvezményeket vehetnek 
igénybe. Minden hűséges vásárlójuk 
tagságának igazolására egy névre szó-
ló egyedi elektronikus kártyát kap, 
melyen vásárláskor pontokat írnak jóvá. A gyűjtött pontokat a vásárló be-
válthatja a patikában a folyamatosan megújuló, gyógyszertárban is elér-
hető, internetes katalógusukból kiválasztott termékekre. A Gyöngy Pati-
kák a jövőben rendszeresen szervez olyan akciókat is, melyben csak a 
GYÖNGY PATICARD kártyával lehet részt venni, illetve folyamatosan 
bővül azon egészségügyi és egészséges életmódot, egészségvédelmi szol-
gáltatást nyújtó partnerek köre, ahol további kedvezményeket vehetnek 
igénybe. 

A törzsvásárlói programot egyedi internetes portál támogatja 
(www.paticard.hu). 

A kényelmesebb gyógyszerhez jutást elősegítve, kérésre a megrendelt 
gyógyszereket házhoz szállítják 24 órán belül Balatonalmádi egész terüle-
tén. A nem receptköteles gyógyszereket és gyógytermékeket telefonon is 
meg tudják rendelni, ezeket még aznap ki tudja a patika szállítani. 

Egyre több egészségpénztárral kötnek szerződést, ezáltal egészség-
pénztári kártyás fizetésre is lehetőség nyílik. A szerződött partnerekről ér-
deklődjön a gyógyszertárban! 

Azok számára, akik ügyeleti időben keresik fel a gyógyszertárat, 2008. 
november elsejétől elengedik az ügyeleti díjat (375 forint), amennyiben re-
ceptet váltanak ki. 

- A György Patika 1990 óta áll Balatonalmádi lakosságának és az ide 
látogató turistáknak a szolgálatában. Gyógyszertárunk 2002-ben elnyerte 
az Év Patikája címet. Idén lett „nagykorú" gyógyszertárunk, úgy gondol-
juk az elmúlt 18 év megtanított bennünket felnőni a feladat nagyságához, 
teljes körűen, kellő alázattal folytatni tevékenységünket a megváltozott kö-
rülmények között is, mindig szem előtt tartva a betegek/vásárlók kényel-
mét és igényeit. Hosszú évek óta állandó csapatunk várja Önöket szolgá-
latkészen és legjobb tudásuk szerint továbbra is az év minden napján - je-
lentette ki György Péter, majd így zárta a tájékoztatást: 

- Reméljük hasznosnak fogják találni újdonságainkat és egyben kom-
fortosabbá tudjuk tenni vásárlásukat! 

A gyógyszertár nyitva tartása, elérhetőségei 

Nyitva tartás: hétfő-péntek 7.30-18 óráig, szombat 8-13-ig 

Dr. György Gyógyszertár 
Balatonalmádi, Baross G. u. 25. 
Tel./fax: (88) 593-970 / 593-971 
Email: gyorgypatika@chello.hu 

Internet: http://gyorgy.gyogyszertar.info 

(x) 

http://www.clinians.hu
http://www.pharmaceris.info.hu
http://www.rougj.hu
http://www.paticard.hu
mailto:gyorgypatika@chello.hu
http://gyorgy.gyogyszertar.info


F O D O R 
tuning&gumiservice 

www.fodorgumi.hu 

siluett 
Nyílt nap 

Mindenkit szeretettel várunk 

2008. november 22-én szombaton egész napos programjainkon, 
melyen kipróbálhatod az óráinkat és a kényeztető, egészségmegőrző 

szolgáltatásainkat. 
A bemutató órák 8-12-ig és 13-20:30-ig 

Óra ízelítők: jóga, gerinctorna, gymstick, step, alakformáló, spinning, 
Dance, meglepetés óra. 

Órákon való részvétel most kedvezményesen: 300 Ft 
Egészséggel, életmóddal kapcsolatos programok: 

Állapotfelmérés testképi és fittségi mérések, masszázs, jádeköves 
masszázságy, presor nyomásterápiás kezelés, spa méregtelenítés, 

infraszauna, Dream Heatther vibrációs edzőgép: kedvezményes áron kipróbálhatók. 
* Ingyenes sminktanácsadás, az ideális smink elkészítése. 

Információ: Sziluett Balatonalmádi, Baross u. 18. 
Tel.: 88/430-301, 70/326-6029 

www.sziluett-almadi.hu 

DR. JÁNÓ ZOLTÁN 
általános érsebész szakorvos 

Munkahely: Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház 
Sebészet 

MAGÁNRENDELÉS: 2008. november 1-től 
Szerdai napokon 17-19 óráig 

BALATONALMÁDI, BAROSS G. u. 2.sz. alatt 
(Tulipán udvar) 

Az orvosi rendelőben. 
Főbb szolgáltatások: - szaktanácsadás 
műtéti előjegyzés, műtét utáni gondozás 

Bejelentkezés: 06-70-379-0519 
On-line előjegyzés: 
www.netrendelo.hu 

Dr. GUBA ÁRON 
érsebész főorvos 

Munkahely: Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház 
Érsebészet 

Megkezdi magánrendelését 
2008. októbertől 

Hétfői napokon 15-18 óráig 
BALATONALMÁDI 

BAROSS G. u. 2.sz. alatt 
(Tulipán udvar) 

Az orvosi rendelőben. 
Bejelentkezés: 
06/70-379-5201 

gubalaron @ invitel.hu 

Piedl Ker. Kft. 

Piedl Kft., 8220 Balatonalmádi, Álmos utca 2. Tel: 88/430-143 

http://www.sziluett-almadi.hu
http://www.netrendelo.hu

