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Balatonalmádi Fürdő és Építő Rt. története
IV. BEFEJEZŐ RÉSZ

Előzőekből kiderült, hogy az 
1930-as évek második felében 

egyre romlottak az rt. anyagi le
hetőségei, ebből következően az 
üzleti eredményei. Például szolgál 
erre az előző számban ismertetett 

1935-ös évi beszámoló. Érdekes 

adalék a kialakult helyzethez egy 

1937. március 31-én készült lista, 
amelyik „Balatonalmádi szállodák

és panziók szobakimutatása„ cí
men kíván teljes képet adni az ak
kori Almádi vendégfogadó 
képességéről. Az adatok a követ
kezők:

Az Rt. kezelésében:
Pannónia Otthon 96
Pannónia Week-End telep 54 
Pannónia Villák 15
Nyugdíj Házak 18

összesen 183 szoba

Magán és köztulajdonban: 
Abbázia szálloda 66
Sebesta-Zsák szálloda 18

Sebesta-Hungária szálloda 34
Ottó penzió 26

Stelker penzió 18

Családi penzió 16

Kálmán penzió 13
Mogyoró penzió 10

Somody penzió 7

Strand penzió 17
Pongrácz penzió 22
Mayka penzió 8

Jákóy penzió 11
Sirály penzió 12
Bokor penzió 6
Klára penzió 12
Hullám penzió 8

Majbó penzió 16
Hattyú penzió 9
Jó penzió 9
Babits penzió 5
Péterkert penzió 4
Horváth penzió 7
Balaton penzió 14
Szendrey penzió 5

Lendvay penzió 5
Rónay penzió 5
Takáts penzió 18

Park penzió 9
összesen 410 szoba

Postás üdülő 44
Vasutas üdülő 16
O.R.T.E. 34
B.Y.C. 9

összesen 103 szoba

400 villa, átlag 2 szoba:
800 szoba

Az összes Balatonalmádi-i szo
bák száma kb. 1496, ebből az R.T. 
kezelésében 183 van. A 183 szoba 
az összes balatonalmádi szobának 

csak 13 %-a.

Ezt az adatsort is a veszteség 
egyik okozójának tekintették. 
Kétségtelen, hogy a több ízben 

említett korszerű szálloda hiánya 
jelentős hátrányt jelentett mind az 

Rt. mind a település számára, kü
lönös tekintettel arra, hogy a „Ba
latoni Sporthét” eddig Almádiban 
tartott rendezvényei emiatt más te
lepülésen kerültek megrendezés

re.
A szálloda helyett csupán a Pan

nónia villa néven ismert épület va
lósult meg, amelyik még napja
inkban is áll, bár eredeti építésze
ti arculatát az átalakítások miatt 
elvesztette. Az 51 857 pengőbe 
került, Györgyi Dénes által terve
zett villa igen gyorsan felépült és 
1936 augusztusban már vendéget 
fogadott.

Az rt. részvényeinek 85 %-a 
már 1925 óta a Postatakarékpénz
tár tulajdonában volt, így kötődött 
a Pénzügym inisztérium hoz is.

Ezért az épületet a „nyugdíjjárulék 

alap balatonalm ádi üdülőháza” 

néven szerepeltették különböző 

jelentésekben. Jelentős, a község

gel együtt 1937-ben megvalósí

tott beruházás a „Kúrszalon” volt, 

amelyet „üdülőhelyi társalgóként” 

említettek a községi iratokban.

A folyamatos veszteséges mű

ködés miatt az rt. közgyűlése 

1939. április 26-án kimondta a fel

számolást, aminek következtében 

az rt. vagyona a Pénzügyminiszté

rium Nyugdíjjárulék Alapjáé lett, 

így a strand 1943. évi átépítését 

már az Alap finanszírozta. Az rt. 

működése alatt épült létesítm é

nyekből ma már csak a Liget kávé

ház épülete, a Sóhajok hídja és a 

Pannónia villa áll fenn.

Mindenképpen érdekes adat 

még, hogy a Balatonalmádi Fürdő 

és Építő Rt. főkönyvét 1919. júni

us 13-án, a község részéről 

Szegedy János, a munkástanács 

tagja záradékolta. Továbbá az, 

hogy 1921. február 19-én hagyta 

jóvá Rott Nándor püspök a Vesz

prémi Székeskáptalan és az rt. kö

zött létrejött, 1920. január 1 -el 

kezdődő, 50 évre szóló haszonbér

leti szerződést. Ez a megállapodás 

tette lehetővé az rt. számára tervei

nek megvalósítását. Ha minden jól 

megy és a történelem viharai, va

lamint a gazdasági tényezők nem 

szólnak közbe 1970-ig élt volna ez 

a megállapodás!!

Schildmayer Ferenc

Balatonalmádi, Pannónia-kioszk. (A Liget kávéház 1930-ban)

Balatonalmádi fürdő, Pannónia-villa (az 1940-es évek elején)

A régi Fövenyfürdő képe az Öreghegyi állomás felől, előtte a parcellázott te
rületen felépült első (azóta lebontott) villával



A jegyző is csak egy ember...
Egy település jegyzőjének sze
repe, személye meghatározó 
az önkormányzat munkájában, 
hiszen a testület hivatalát a 
jegyző vezeti, aki amellett, 
hogy gondoskodik az önkor
mányzat működtetéséről, sze
mélyes felelősséget is visel az 
önkormányzati döntések tör
vényességéért.

Balatonalmádi Város Képviselő
testülete 2000. november 30-án pá
lyázatot írt ki a város megüresedett 
jegyzői állásának betöltésére. A fel
hívásra hárman adták be pályázatu
kat. A Képviselő-testület alapos mér
legelés után a város eddigi aljegy
zőjének a pályázatát fogadta el, így 
2001. március 1-től kezdődően Ba
latonalmádi új jegyzője dr. Szűcs 
Sándor.

1. Tudomásom szerint Önt sokan 
személyesen is ismerik a városban, 
mégis arra kérem, röviden mutatkoz
zon be olvasóinknak!

Így igaz. Nem vagyok már „mai 
gyerek”, 1948-ban születtem egy al
földi kis faluban, Tiszasason. Szüle
im -  édesapám kovácsmester, édes
anyám háztartásbeli volt -  sajnos 
már nem élnek, nővérem férjével 
együtt Kunmadarason gyógysze
rész. Az általános iskolát szülő
falumban, a középiskolai tanulmá
nyaimat Kunszentmártonban végez
tem, majd 1972-ben a Budapesti 
Eötvös Lóránd Tudományegyetem 
Állam és Jogtudományi Karának 
nappali tagozatán szereztem jogi 
diplomát.

Azóta folyamatosan -  közel 30 
éve -  az államigazgatásban/közigaz
gatásban dolgozom, végigjárva a 
„szamárlétrát”, előadótól a mostani 
beosztásig.

Családommal 1984-ben költöz
tünk Balatonalmádiba, feleségem az 
itteni Angol-Magyar Tannyelvű 
Gimnázium tanára. Két nagykorú le
ányunk van: Emese már férjezett, 
gyakorló pszichológus, Enikő a ven
déglátás területén próbálkozik.

2. Olvasóink kíváncsiak arra, 
hogyan fogadta az önkormányzat 
döntését, és milyen változást jelen
tett az Ön személyes életében a 
jegyzői kinevezés?

Természetesen örömmel, de 
ugyanakkor kellő önmérséklettel. 
Bizonyára ismert, hogy tavaly au
gusztustól -  elődöm távozását 
követően -  mint aljegyző elláttam a

hivatalvezetői feladatokat is, ezért 
már benne voltam/vagyok a 
„sűrűjében”. Nem tagadom jól esett, 
amikor dr. Kerényi László polgár- 
mester úr nyilvánosan is kihirdette: a 
döntésben résztvevők egyhangúan 
reám voksoltak; de talán az még job
ban, hogy nagyon sokan személye
sen szorítottak velem kezet, telefo
non, táviratban kívántak erőt, egész
séget ezen meglehetősen ellentmon
dásos, és „embert próbáló” tisztség 
ellátásához. Persze olyan is volt, aki
-  félig humorosan félig komolyan -  
részvétét fejezte ki ...

A jegyzőre sokan, sokfélét mon
danak szakmai körökben. Egyesek 
szerint népszerűtlenségre „ítéltetett„ 
mert az ő nevében büntet, tilt, eluta
sít, adót vet és szed a hivatal. (Csak 
zárójelben mondom: ugyanakkor en
gedélyez, segélyez, igazol stb., de 
hát ez a természetes.)

Mások olyan hadvezérnek tart
ják, aki egy „hujjogatással” riaszt
gatja az ellenfelet, mert egyéb esz
köze nincs. (A központi és a helyi 
akarat (politika) ugyanis determinál
ja, leszűkíti mozgásterét.)

Vannak, akik univerzálisnak, 
„mindenhez értőnek”, a közigazga
tás kulcsfigurájának titulálják...

Biztos, hogy mindegyik megfo
galmazásnak van igazság tartalma, 
de nem szabad ezt túl fetisizálni...

Én úgy közelítem meg a kérdést, 
hogy: a jegyző nem inkvizítor, de 
nem is megváltó, nem hadvezér, 
nem is polihisztor, hanem ő is csak 
egy ember ... aki a köz-szolgálatára 
szegődött el, annak egyik helyi 
szereplője. Vitathatatlan, hogy egy 
település életében fontos a jegyzői 
munkakör -  hiszen az általa vezetett 
hivatal révén a lakosság különféle, 
sokrétű szükségleteinek kielégítésé
ben közreműködik -  de nagyobb 
jelentőséget sosem szabad tulajdoní
tani neki, mint amit valójában meg
érdemel.

3. Milyen korábban megfogal
mazott szakmai tervei, elképzelései 
vannak, amelyeknek végrehajtására 
a jegyzői megbízatás lehetőséget ad?

Előzőekben utaltam már arra, 
hogy a jegyző mozgástere, lehetősé
gei meglehetősen korlátozottak, be
határoltak úgy a helyi, mint a köz
ponti hatalom által. Csak érdekes
ségként említem, hogy a hivatal 
munkájának, tevékenységének több 
mint 80 %-át a központi feladatok 
végrehajtása teszi ki. Én a jegyzői 
posztot korábban betöltő kollégáim
tól a jó vezetési, szervezési módsze

reket igyekeztem elsajátítani, de 
megjegyeztem az általam rossznak 
véltet is. „Egetverő,,, látványosság
ba menő terveim nincsenek, nem is 
lehetnének.

Célom nagyon egyszerű, de 
megvalósítása már koránt sem: a fo
lyamatosan változó körülmények 
között biztosítani az önkormányzati

és államigazgatási feladatok egyen
rangú kezelését; a rosszat elhagyva, 
a jót megtartva (továbbfejlesztve) 
előkészíteni és végrehajtani a dönté
seket.

Mindehhez -  a mindenkori kép
viselő-testület bizalmát is élvező, 
szakmailag jól felkészült j ó i  szerve
zett, fegyelmezett köztisztviselői 
karra van szükség. Olyan dolgozók
ra, akik szeretik munkájukat, meg
becsülik munkahelyüket, kellő hiva
tástudattal, akarattal, kitartással ren
delkeznek, s -  nem utolsó sorban -  
toleránsak és humánusak. Olyan 
munkatársakra, akik letéteményesei 
annak, hogy az ügyek intézése kul
turáltan, hatékonyan, határidőben -  s 
lehetőleg problémamentesen -  az 
ügyfelek megelégedésére történjen. 
Nem győzöm ugyanis hangsúlyozni: 
a közigazgatás csapatmunka -  így a 
hivatalé is, amelyben mindenkinek 
megvan a maga fontos szerepe -  a 
portaszolgálattól kezdve az ügyke
zelőkön, ügyintézőkön, osztály- 
vezetőkön át egészen a jegyzőig. Je
lenleg úgy látom, hogy az állomány 
többségében megfelel ezen elvárá
soknak, de néhány területen erősí
tésre szorul. Ilyen az ellenőrzés (kül
ső-belső, műszaki) és az informati
ka. Ez utóbbi okozta számomra az 
első, igen kellemetlen megállapítást, 
nevezetesen: a számítástechnika 
nem kellően átgondolt és végrehaj
tott fejlesztése, a rendszerszervezés 
hiányosságai könnyen, kiszolgálta
tottá tehetik azt, akit szolgálnia ké
ne: az embert. Szerencsére a bajok

orvoslásához a Képviselő-testület 
„elsősegélyt„ nyújtott, a többi már 
rajtunk múlik.

Akik közelebbről ismernek, tud
ják rólam, hogy erősen humánus be
állítottságú vagyok, jó értelemben 
vett lokálpatrióta és elkötelezett híve 
az ún. ..polgár (ember) barát, köz
igazgatásnak. Arról, hogy ezt mi
ként képzelem a mindennapi munká
ban megjeleníteni sokat beszélhet
nék, most csak néhány töredék:
-  a jegyzőnek együtt kell élni „léle

gezni„ a várossal,
-  az ügyek intézésekor „emberkö

zelbe„ kell kerülnie, amit csak le
het az ügyfél, az állampolgár be
vonásával, együttműködéssel 
megoldani, (az akták mögött em
berek vannak)

-  lehetőleg megelőzni a bajt, elébe 
menni a dolgoknak (tájékoztatás- 
prevenció, s csak utána ellenőrzés- 
szankció),

-  azt az adatot, amit hivatalból tu
dunk, vagy tudhatunk, azt soha ne 
az ügyféltől kérjük, netán követel
jük meg,

-  mindig tudja a jobb kéz, mint csi
nál a bal, stb.

Természetesen mindez írott ma
laszt marad ha nem követi a gyakor
lati alkalmazás, de én azon leszek és 
arra inspirálom munkatársaimat is.

1. A jegyző csak úgy lehet igazán 
a törvényesség őre, ha jelen van a 
döntéseknél, azaz nem csak 
előkészíti az önkormányzati, bizott
sági üléseket, hanem részt is vesz 
azokon. Egyetért ezzel?

Általánosságban igen. Meggyő
ződésem, hogy a „testközeli„, sze
mélyes közreműködés amellett, 
hogy az esetleges jogszabályt sértő 
döntések meghozatalának megelő
zését szolgálja, a kölcsönös együtt
működést is hatékonyabbá teheti. 
Valóban, a jegyzők egyik alapvető 
feladata a jogszabályok megtartása 
és megtartatása, a törvényes mű
ködés biztosítása, amit jogosan igé
nyel, elvár mindenki. Azzal azonban 
már nem igen foglalkozik senki, 
hogy főként kiélezett, kritikus ese
tekben -  a már említett függelmi vi
szonyok miatt -  ennek nagyon nehéz 
érvényt szerezni.

Olvasóink nevében sok sikert kí
vánok, munkájához, s köszönöm a 
beszélgetést.

B.S.

fotó: Durst



Néhány sor 
a 125. hónapról 
a Városházán
2001. március

Egy évvel ezelőtt döntött a 
Kelet-Balatoni Önkormányzati 
Területfejlesztési Társulás 
(KBTT) arról, hogy megpályáz
za a Földművelésügyi és Vidék- 
fejlesztési Minisztérium ún. 
SAPARD -  agrárstruktúra átala
kítási és vidékfejlesztési prog
ramját. Amint ismeretes, a 
KBTT kistérségünk hét part
menti (Lovas, Alsóörs, Almádi, 
Fűzfő, Kenese, Főkajár és Vilá
gos), valamint nyolc partközeli 
(Felsőörs, Szentkirályszabadja, 
Litér, Királyszentistván, Vilo
nya, Papkeszi, Küngös és Csa
jág) önkormányzatának a szö

vetsége. Nagyon szigorú felté
teleknek kellett megfelelnünk. 
Előírás volt a „Helyzetfeltárás„, 
„Stratégiai program„, majd az 
„Operatív program„ közös elké
szítése. Ezek mindegyike egy- 
egy többszáz oldalas dokumen
tum, melyek mintegy 200 sze
replő (önkormányzatok, egye
sületek, gazdasági társaságok, 
egyéni vállalkozók, magánsze
mélyek) egy éves megfeszített 
munkájának eredményeképpen 
jöhettek létre. A minap megkap
tuk a „bizonyítványt„ a minisz
tériumtól. Ebből idézek: „A ré
gió egyik legszínvonalasabb 
programja, amely kellő alapos
sággal kidolgozott, szakszerű, 
és a helyi szereplők, vállalko
zók és önkormányzatok nagyfo
kú involváltságát mutatja. A 
szakértelem, ambíció, valós ter
vezés, ötletek és egyediség mel
lett a kistérség valós szükségle
tei kellő hangsúlyt kapnak. 
Csak gratulálni lehet ehhez az 
igen nívós munkához.„ Ezáltal 
jogosultságot szereztünk az Eu
rópai Unió Brüsszelben meg
nyíló felzárkóztatási pénzalap
jainak megpályázására az 
elkövetkező hat évben.

Balatonalmádi-Öreghegy, 
2001. április 2.

Kerényi László 
polgármester

Beszámoló a Humánpolitikai 
Bizottság munkájáról

A Bizottság 5 taggal működik, 

melyből 3 fő önkormányzati 
képviselő, két fő külső szakértő. 
Munkáját munkaterv alapján látja 

el. 1999-ben 11 rendes ülést, 2 zárt 
ülést tartott, 75 fő napirendi pon
tot, 35 aktuális napirendi pontot 

tárgyalt meg. A meghozott határo

zatainak száma 117, melyből 71-et 
a Képviselő-testület elé terjesztett 
elő, 46-ban pedig saját hatáskör
ben eljárva döntött. A bizottsági ta
gok részvételi aránya 83 %-os volt. 
2000-ben 12 rendes ülést és 2 zárt 
ülést tartott, ebből 97 határozatot 
hozott, melyből 60-at vitt a testü

let elé, 37-ben saját hatáskörben 
eljárva döntött. 80 fő napirendi 
pontot és 26 aktuális napirendi 
pontot tárgyalt meg. A részvételi 

arány az üléseken 85 %-os volt.
A Humánpolitikai Bizottság fő 

tevékenységi köre, az önkormány
zat kötelezően ellátandó feladatai
ból származik: az oktatás, egész

ségügy, kultúra és a szociális ellá
tás terén. 1999-ben és 2000-ben 
legfontosabb feladata volt a bizott

ságnak, hogy a csökkenő gyer
meklétszám ellenére a továbbiak
ban is működtetni tudja a 3 óvodát, 

a vörösberényit, a Mogyoró útit, il
letve a Bajcsy Zs. útit. 2001. évre 
áthúzódóan a Vörösberényi óvo
dának a felújítása szükségessé 
vált, s ennek javaslatát a Képvise
lő-testület meg is tárgyalta.

Balatonalmádi város 3 általános 

iskolát működtet, úgymint a Györ
gyi Dénes Általános Iskolát, a Vá

ci Mihály Általános Iskolát és a 
Vörösberényi Általános Iskolát, 

melynek egy része egyházi tulaj
donban lévő épületekben műkö
dik. Ez utóbbi kiváltásának érde
kében bizottsági kezdeményezés 
és Képviselő-testületi határozat 
született, mely értelmében a 
Vörösberényi iskola II. ütemének 
építése megkezdődött, tervezett át

adási határideje: 2001. augusztus 
20. Így Vörösberényben a diákok 
a továbbiakban egy központi isko
lában tanulhatnak. Az oktatás, 

mint kötelezően ellátandó feladat 
többször szerepelt a Humánpoliti
kai Bizottság ülésein. A város terü
letén nem kötelezően ellátandó fel
adatok körében egy zeneiskolát is

működtet, mely magas szinten biz
tosítja az oda beiratkozott gyere
kek zenei képzését. A Megyei Ön- 
kormányzat fenntartásában m ű
ködik a Magyar-Angol Tannyelvű 
Gimnázium, mely országos hírre 

tett szert. Az intézményben folyó 

oktatást az önkormányzat anyagi
akban is segíti. Minden esetben a 
bizottság törekedett a kom pro
misszumos megoldásokra annak 

érdekében, hogy az oktatás a 
lehető legmagasabb színvonalon 
folyjon intézményeiben. Jó kap
csolatot tart fenn az intézmények 

igazgatóival, érintettség esetén 

őket az üléseire meghívja. A bi
zottság képviseli és szorgalmazza 
a Györgyi Dénes iskola tornater
mének a megépítését. A Váci M i
hály iskolában bizottsági elő

készítő munka, majd a Képviselő- 
testület döntése szerint étkezéssel 
ellátott napközi otthon kialakítását 

határozta el, amit az érintett iskola 
már közmegelégedésre működtet. 
Mindhárom általános iskolában a 
lejárt igazgatói megbízások miatt 
új pályázatokat írtunk ki, melyeket 

az előzően megválasztott igazga
tók nyertek el.

A Humánpolitikai Bizottság má
sik fő feladata az egészségügy. Ba

latonalmádiban a háziorvosok pri
vatizációjával 4 felnőtt háziorvosi 
körzet, 2 gyermekorvosi körzet és 
2 fogorvosi körzet alakult ki és áll 

a betegek rendelkezésére. További 
orvosi szakellátások is működnek 
a városban, nevezetesen: belgyó
gyászat, sebészeti szakrendelés, 

szemészet, bőrgyógyászat, nőgyó

gyászat, ideggyógyászat, neuroló
gia, pszichiátria, reumatológia, 
orr-fül-gégészet, fizikoterápa és la

boratórium. Almádi város a 
környező településekkel együtt 
központi orvosi ügyeletet tart fenn, 
illetve lát el. A megszűnt sebésze
ti ellátás újra indítása komoly fel
adatot rótt a bizottságra. Jelen pil
lanatban a Megyei Egészségbizto
sítási Pénztár finanszírozásra vo
natkozó szerződésének hiánya mi

att még nem működhet.
Az ellátandó feladatok körébe 

tartozik a kultúra képviselése, en
nek érdekében Könyvtár és Közös
ségi Ház (Balatonalmádiban és

Vörösberényben) működik a vá

rosban. A felépülő városi Kulturá

lis Centrumban a két intézmény 

méltói helyre fog kerülni.

További intézményeink a Csa

ládsegítő és Gyermekjóléti Szol

gálat, mely az 1997. XXXI. tv. ér

telmében jött létre, a szociálisan 

rászoruló, hátrányos gyerekek és 

idősek problém áinak megoldása 

érdekében. Fő feladata az ilyen 

gyermekek és idősek felkutatása, 

illetve együttműködése a törvé

nyekben előírtak szerint a hivatal 

gyámügyi előadójával. Almádi vá

ros körzeti feladat felvállalásával 

Nevelési Tanácsadó intézményt 

tart fenn, mely a gyermekek beis

koláztatásában nyújt hathatós se

gítséget. Minden intézmény éves 

beszámolót készít végzett munká

járól, melyet a bizottság az 

intézményvezetők bevonásával 

megtárgyal.

A kötelezően ellátandó felada

tok körébe tartozik a szociális ellá

tás biztosítása. A városban az utób

bi években az idősek javára billent 

el a mérleg nyelve. Az alacsony 

nyugdíjak és egyéb ellátások 

összegszerűsége miatt nagy a se

gélyezési arány. Ezért a rászorul

tak ingyenes tüzifa ellátmányt kap

tak, illetve Karácsonykor a 70 év 

felettiek ajándékcsomagban része

sültek. Lehetőség van arra, hogy 

rászorultság esetén, térítés ellené

ben meleg ebédet igényeljenek a 

családgondozói szakszolgálaton 

keresztül.

Összefoglalva a Humánpolitikai 

Bizottság az előírt feladatait ellát

ja, törekszik határozatainak egy

hangú elfogadására, s ezt képvise

li a testület előtt. A bizottság mun

káját nagyban segíti a hivatal refe

rense és annak munkatársai. A Bi

zottság ezúton is köszönetét fejezi 

ki önzetlen munkájukért. További

akban is fő feladatunknak tartjuk 

az eddigi elért eredmények meg

tartását, illetve lehetőség szerinti 

javítását.

Balogh Csaba 

a Humánpolitikai Bizottság 

tagja



R e n d ő r s é g i h íre k
Csendes, szinte eseménytelen hó

napot tudhatunk magunk mögött. Ez 
különösen a betöréses lopások köré
re vonatkozik, hiszen egyetlen nya
raló betörést regisztráltunk. Úgy 
tűnik számomra, hogy azok az 
elkövetők, akiket az elmúlt időszak
ban elfogtunk, s jelenleg már külön
böző büntetés-végrehajtási intéze
tekben vannak, ilyen értelemben 
„hiányoznak„ a területről. Megítélé
sem szerint ennek köszönhető ez az 
eseménytelenség.

A különböző lopásokról érkező 
bejelentések száma azonban pótolja 
azt az „űrt„, amely a betöréses lopá
sok hiánya miatt keletkezett. Válto
zatos helyszíneken és körülmények 
között történtek lopások, de öröm
mel tájékoztathatom Önöket arról, 
hogy többnek az elkövetőjét sikerült 
elfognunk. Loptak pénzt munka
helyről, nyitott gépkocsiból iratokat, 
műszaki cikkeket, mobiltelefonokat 
szórakozóhelyekről, de jelentettek 
be lopást boltokból, ahol a vásárlók
tól loptak el különböző értékeket. 
Egy csalás-sorozat elkövetőjét is 
kollégáim fogták el. Az illető koráb
bi bűncselekményei miatt jelenleg 
börtönben van, azonban a vizsgálat 
előrehaladtával egyre több és több 
becsapott ember tesz bejelentést. 
Emiatt várhatóan hosszú évekre ki 
fog tolódni az illető börtönbeli tar
tózkodása. Büntető eljárás indult egy 
olyan esemény miatt is, amelyre jog
gal érzékenyek különösen a Kis
berényi út környékén lakók. Fényes 
nappal, közterületen vadászfegyver
rel lelőttek egy kutyát. Az eseményt 
követő vizsgálat során az elkövető 
felelősségre vonásával egyidejűleg -  
aki nem rendelkezett fegyvertartási 
engedéllyel -  le akartuk foglalni a 
fegyvert, azonban ezt a házkutatás
kor nem találtuk meg. Mint később 
kiderült ezt a szomszéd rejtette el, 
aki e „szívességének„ köszönhetően 
szintén részese lett a büntető eljárás
nak.

A korábbi lapszámokban már je
leztem, hogy külön rovatot kell indí
tani a közlekedéssel kapcsolatos 
rendőri intézkedésekről. Ezt a koráb
bi tapasztalatok tették indokolttá. 
Ehhez most az ad okot, hogy 6 sze
mély ellen -  mindannyian balatonal
mádi illetőségűek -  indítottunk az 
elmúlt 1 hónapban büntető eljárást 
ittas járművezetés miatt. Történt ez 
mindannak ellenére, hogy szinte

minden újságcikkben, de más médi
ában is, az alkoholos befolyásoltság
ban történő vezetés veszélyeiről és 
következményeiről lehet olvasni, 
hallani. A kedvezőtlen statisztikai 
adatok okán is nagyon időszerű volt 
megalakítani azt a társadalmi szerve
zetet, amely működése során sokat 
tehet a megelőzés, a felvilágosítás 
területén. A fentiek érdekében a na
pokban hoztuk létre a Városi 
Balesetmegelőzési Bizottságot, 
melynek tagjai az élet különböző te
rületén tevékenykednek. Munkájuk, 
szaktudásuk alapján nagyon sok 
ponton kapcsolódnak a közlekedés
hez, ismerik annak gondjait és prob
lémáit. Kiemelt és legfontosabb cé
lunk az, hogy a gyermekkorú ak köz
lekedési ismereteit fejlesszük, hogy 
a gyermekkorban kialakult szokások 
később felnőtt korban is pozitívan 
befolyásolják a közlekedési morált. 
Amiért ezt fontosnak tartottam meg
említeni a lap hasábjain azaz, hogy 
ötleteket, probléma felvetéseket vá
runk Önöktől is Tisztelt Újságolva
sók, legyen az a közlekedéssel vagy 
a baleset-megelőzéssel kapcsolatos. 
Szívesen felvállaljuk és képviseljük 
az ilyen jellegű ügyeket.

Az elmúlt hét esemény krónikájá
hoz tartozik még, hogy tanácskoz
tunk a kapitányság illetékességi terü
letén dolgozó és működő polgárőr 
egyesületek vezetőivel. Értékeltük 
az elmúlt év tapasztalatait, és ez al
kalommal örömmel adhattam szá
mot arról, hogy a betöréses lopások 
statisztikai adatai alapján nagyon 
jelentős csökkenést könyvelhettünk 
el. Az idei év eddigi tapasztalatai is 
azt mutatják, hogy ez tendencia jel
legű, hiszen ez jelenleg is meghatá
rozza, jellemzi bűnügyi helyzetün
ket. Egyeztettük azokat az aktuális 
feladatokat, amelyek végrehajtása 
szükséges ahhoz, hogy az elért ered
ményeket meg tudjuk őrizni, és már 
most igyekeztünk olyan együttmű
ködési módszereket is feltárni, ame
lyekkel előkészíthető az előttünk ál
ló szezon.

Végezetül, mivel mire ez a cikk 
megjelenik már nagyon közel le
szünk a húsvéti ünnepekhez, kérem 
engedj ék meg, hogy a kollégáim és 
a magam nevében Kellemes Húsvé
ti Ünnepeket kívánjak mindenkinek!

Balatonalmádi, 2001. március 23.
Gruber Sándor r.alezr. 

rendőrkapitány

Beköszönő

Múlt havi számunkban olvashat
tak arról, hogy az Új Almádi Újság
nál főszerkesztő változás történt: az 
Almádiért Közalapítvány kuratóriu
ma engem bízott meg a lap felelős 
szerkesztői munkájának ellátásával. 
Most, mint -  már márciustól -  új
donsült főszerkesztő, köszöntöm 
Önöket.

Változás annyiban történik, hogy 
ezután az újságírás szakmai kritériu
mainak (pontos, gyors, objektív, 
egyensúlyra törekvő tájékoztatás), a 
helyi sajtóval kapcsolatos elvárások
nak (gondoskodni arról, hogy lehe
tőség szerint mindenki megkaphassa 
a választ a szűkebb környezetét érin
tő legfontosabb kérdésekre) és az 
alapítók célkitűzéseinek az én irá
nyításommal igyekszünk megfelel
ni. Utóbbin azt értem, hogy az újság 
szellemiségét szeretnénk megőrizni, 
vagyis: fontos szempont marad a vá

ros kulturális, művészeti életének 

bemutatása a közéleti hírek, tudósí

tások, beszámolók mellett.

Az évek folyamán sok minden 

változott. Változott a közélet szelle

misége, változtak a társadalmi folya

matok, az újsággal szemben támasz

tott elvárások, a szerkesztőség tag

jai, az anyagi szükségletek... me

lyek mind az alapítvány, mind az új

ság számára újabb feladatokat, na

gyobb leterheltséget, több munkát 

jelentettek. Az Új Almádi Újság 

szerkesztése ennek ellenére - lokál- 

patrióta szellemiséghez illően - lel

kesen, folyamatosan és zökkenő- 

mentesen, a közösség iránti elkötele

zettség tudatában folyt. És a színvo

nal megtartásán igyekezve próbá

lunk a jövőben is a köz javára tény

kedni, az állandó lakosok és nyara

lók korrekt tájékoztatása mellett a 

szellemi élet gazdagításához is hoz

zájárulni. Az ehhez nyújtott segítsé

get köszönettel elfogadjuk.

Munkánkkal ezután is azt kíván

juk elősegíteni, hogy városunk min

den lakója maga is átérezhesse 

Tamási Áron -  újságunk mottójául 

választott -  hitvallását: „Azért va

gyunk a világon, hogy valahol ott

hon legyünk benne„.

Tisztelettel:

Vecsey Kiss Mária 

felelős szerkesztő

Ismét nyitva Plio Bár

K á v é
különlegességek, 
koktélok

Biliárd Flipper Darts
N y i t v a ,  t a r t á s :  0 9 .00 -  2 4 00



Jegyzet könyvről, műveltségről, kultúráról...
Megjelölünk bizonyos éveket, napokat. Ki

emeljük a többi közül, fényesebbé tesszük őket. 
Anyák napja, Madarak és Fák, a Víz, a Föld nap
ja. Sorolhatnánk.

Éltető elemeinket, erőinket jelölik ezek a na
pok, olyasmit ünnepelünk, ami a legtermészete
sebb, ami nélkül nincs, nem lenne élet. Ünnepel
jük a szellem értékeit is. Vajon ezek éltető eleme
ink ma is?

Az, hogy 2001 az Olvasás éve, jó dolog. Jelzi 
azonban azt is, hogy valamire rá kell irányítani a 
figyelmet, talán még az sem kizárt, hogy beteg, de 
időben kell gyógyítani.

Nem igazán hiszek a kampányszerű dolgok
ban, mert a magyar nyelv napjának, a költészet 
napjának, a magyar kultúra napjának kellene tisz
telnünk minden napot, ahhoz, hogy beszélhessünk 
kultúráról, műveltségről, olvasásról, könyvről, 
könyvtárról, s egy művelt népről, aki szépen hasz
nálja ékes -  édes anyanyelvünket, és kincseit is ér
tékelni tudja.

Vörösmarty Mihály Gondolatok a könyvtárban 
című versét kellene mindnyájunknak újraolvasni, 
s értően elemezni, de hadd idézzem ide a költő egy 
másik versét, A Guttenberg-albumba címűt:

Majd ha kifárad az éj s hazug álmok papjai 
szűnnek.
S a kitörő napfény nem terem áltudományt; 
Majd ha kihull a kard az erőszak durva kezéből 
S a szent béke korát nem cudarítja gyilok; 
Majd ha baromból s ördögből a népzsaroló dús 
S a nyomorú pornép emberiségre javúl;
Majd ha világosság terjed ki keletre nyugatról 
És áldozni tudó szív nemesíti az észt;
Majd ha tanácsot tart a föld népsége magával 
És eget ostromló hangokon összekiált,

S a zajból egy szó válik ki dörögve: „igazság” 
S e rég várt követét végre le küldi az ég:
Az lesz csak méltó diadal számodra, nevedhez 
Méltó emlékjelt akkoron ád a világ.

1839.szeptember 5. előtt 
Elgondolkodtató. Guttenberg nevét ma már a 

galaxis szóval együtt emlegetjük, szinte állandó 
eposzi jelzőként ragadt össze a két szép szó. A ga
laxisok néha elszürkülhetnek, mások fényesebbé 
válhatnak, de egymást nem helyettesíthetik. 
Könyvek, jó irodalom nélkül lehet élni, de biztos, 
hogy csak üresebb, színtelenebb életet. Különösen 
nekünk, akik olyan gazdagok vagyunk, dúskálha
tunk nagy írók, költők csodálatos műveiben. Mit 
tud a szerelemről, aki nem ismeri Ady, József At
tila, Szabó Lőrinc szerelmes verseit, vagy Pilinsz
kyt, Illyést, Aranyt, Buda Ferencet? Mit tudunk a 
természet szépségeiről, Eötvös, Jókai, Fekete Ist
ván írásai nélkül?

Ma valahogy az információ-éhség korát éljük, 
s emiatt -  remélhetőleg átmenetileg -  a Neumann- 
galaxis (számítógép, internet) hatalma nagyobb 
mint a klasszikus kulturális értékeké. A kettő 
egyensúlyára kéne tán jobban odafigyelni. És most 
kell odafigyelni! Lehetetlen nem észrevenni, és ez 
egy korábbi folyamat része, illetve eredménye, 
hogy vetélkedőkben dúskáló világunkban milyen 
elemi dolgokat nem tudnak a versenyzők.

Sok -  egyébként tiszteletre méltó tudású -  
egyetemista vagy egyetemi végzettségű játékos is
kolai tananyag szintű kérdéseken „vérzik el“. A 
legdöbbenetesebb egy ifjúsági vetélkedő műsor 
volt számomra. Nem tudták megnevezni Dumas 
három testőrét, azt, hogy ki festette az Ásító inast, 
ki írta a Faustot, ki volt Sancho Panza, továbbá 
úgy tudták, hogy a borogyinói -  csata 1950-ben (!)

zajlott. Ilyenkor félek. Mert ez a humán művelt

ség teljes leértékelődése.

S tán ezért is kell ráirányítani a figyelmet az ol

vasásra, a könyvre, mert nélkülözhetetlen, pótol

hatatlan, semmi nem helyettesítheti!

S tán ezért is kell a Magyar kultúra napja, Köl

tészet napja, a Színház világnapja, mert csodála

tos névsort lehetne összeállítani, felsorolni. Írókat, 

költőket, magyarokat és más népek szülötteit an

nak érdekében, hogy ne gépiesedjünk el, hogy 

Nagy László-i értelemben emberi arcunk marad

jon. Ehhez a szellem értékeit nem nélkülözhetjük, 

általuk tisztább, szebb az életünk mindig, minden 

korban.

Nem véletlenül mondja a költő:

Ide teszem az akácról az illatot.

Ide teszem a Dunáról a fényt 

leányról a mosolyt, a fiúról a dacot; 

ebből csinálok költeményt, 

hogy gazdagodjatok.

Mert az illat a fán mégsem kevesebb, 

sem a vizen a fény; 

a lány s fiú csak szebb s elevenebb 

s magam is több vagyok, ha én 

általam erősödtetek.

Semmiből nem lesz semmi? S ára van 

mindennek, ami valamire jó?

Babrálva e világ dolgaiban 

valami mégis újdonan 

marad kezünkben, olvasó!

(Illyés Gyula : A költő felel) 

Hollóné Behring Anikó

Okoskodás
Jogállamban élünk, a legdemok

ratikusabb rendben, mint ahogyan 
arról a média is folyamatosan tájé
koztat bennünket. Következésképp 
idéznék egy jogi kifejezést: minden 
magyar állampolgárt -  még, ha 
esetleg bűnözővé is vált -  megillet 
az ártatlanság vélelme. Innen sze
retnék ugyanis kiindulni, mint egy 
hétköznapi vásárló, aki ugyancsak 
beletartozik fenti kategóriába.

E minőségemben lépek be egy 
általam is kedvelt élelmiszer áru
házba, ahol azonnal szembetalálko
zom három kis eligazító táblácská
val. A táblák szövegén polemizálva 
lassan az lesz a meggyőződésem, 
hogy mint vásárló, itt nemigen él
vezhetem a megelőlegezett ártat
lanság vélelmét. De talán döntse el 
az olvasó, mert az is lehetséges, 
hogy netán én vagyok túlságosan 
érzékeny.

“Felhívjuk kedves vásárlóink fi
gyelmét, hogy a vásárlás megkez
dése előtt a nagyméretű táskáikat a 
pénztárosnak mutassák be!”

Vagyis, eleve feltételezhető, 
hogy a tisztelt vásárló helyzetével

visszaélhet -  pedig az is lehet, hogy 
az árut csak egy másik üzletben vet
te, és nem itt tette bele a be nem 
mutatott táskájába. Még semmit 
sem tettem, csak beléptem, máris 
gyanús vagyok.

“Felhívjuk vásárlóink figyelmét, 
hogy a pénztárnál súlyellenőrzést 
végzünk.“

Úgy érzem, ez a figyelmeztetés 
sem a bizalmon alapul. Az is gya
nús aki vásárol, az is aki mérlegel.

“Bevásárlókocsi használata 
kötelező!“

Megértettem, egyenes beszéd. 
Bár én naivan azt gondoltam, hogy 
a kosár, a kocsi igénybe vehetősége 
szívességi szolgáltatás a bolt 
részéről, amit ebben az esetben 
tisztelettel meg is köszönnék. De a 
“kötelező” szócskától kicsit más ér
telmezést nyert a dolog. E segéd
eszköz hiányában kénytelen lennék 
magammal vinni a kosaramat, vagy 
az árut magamhoz ölelve mennék a

pénztárig, és esetleg előfordulhat
na, hogy az a pénztáros figyelmét 
elkerülve a kabátom, vagy zsebem 
felé sodródna?

Lehet, hogy túl korán születtem 
ahhoz, hogy az említett jelenséget 
leplezetlen valóságában vegyem 
tudomásul, és megértsem az idők 
parancsoló szavát. Hadd nosztalgi
ázzak egy kicsit...

Valamikor, úgy fél évszázaddal 
ezelőtt, betértem a sarki fűszeres
hez, Benkő bácsihoz (a György pa
tika helyén). Köszöntöttük egy
mást, ő elém rakta a kért holmit, 
számolt, én fizettem, és újbóli köl
csönös köszöntés után távoztam. 
Mint állandó vásárlónak „vásárlási 
könyvem” is volt, az ide beírt téte
leket hó végén is kiegyenlíthettem. 
Ez ma már csak utópia, a mai gene
ráció megmosolyoghatja.

Tudom, hogy az áruházak igen 
nehéz helyzetben vannak, a leltárhi
ány szinte állandó jelenség lett. Ta

lán emiatt váltak szükségessé a fent 
említett intézkedések. Én sajnálom 
az anyagilag felelősséget vállalni 
kénytelen, nem éppen túlfizetett 
dolgozókat is. Sok a baj velünk ál
lampolgárokkal, nem győznek ben
nünket figyelmeztetni a hatóságok 
is: értékeinket ne dugjuk el a laká
sunkban, ne hagyjuk -  bűnre csábít
va a bűnözőket -  a kocsinkban, sze
reltessünk föl ötzáras ajtókat, vasrá
csos ablakokat, stb. Ha nem tes
szük, megvan a baj. Szerencse, ha 
előkerül a tettes (bocsánat, a gyanú
sított), aki majd hosszadalmas jogi 
tortúra után bekerül egy összkom
fortos intézménybe, nem lesz gond
ja fűtésre, világításra, ruházkodás
ra, étkezésre, színes televízió, 
könyvtár, mind rendelkezésére áll...

Tisztelve és becsülve a hatósá
gok, bolti dolgozók felelősségteljes 
munkáját, mint lehetséges gyanúsí
tott -  okoskodásomat befejezve -  
az ártatlanság vélelmét magamnak 
fenntartva, személyiségi jogaimat 
magam megvédve így köszönök el: 
tisztelettel

M. G.



Széchenyi nálunk
A mai magyar politikai gondol

kodás kezdete gróf Széchenyi Ist

vánig nyúlik vissza; személyes 

élete része a modem politika ere

dettörténet-mitoszának.

Bár anyanyelve a német (napló

ját is ezen a nyelven írja), magya

rul sokáig csak törve beszél, s érett 

férfi már, amikor nemes célkitű

zésekkel komolyan tanulni kezdi 

nyelvünket, 1825-ben ő az, aki 

először szólal föl magyar nyelven 

a magyar országgyűlésben. És ez

zel nemcsak saját identitását, ha

nem az addig hivatalos (latin) po

litikai nyelvet és gondolkodásmó

dot is megváltoztatja. 1820 előtt az 

“állam” szó státust, a “nemzet” szó 

a társadalom töredékét kitevő ne

mesi nemzetet jelentette, s csak az 

1830-as évek után kezd jelentésük 

hasonlóvá válni a maiéhoz, onnan

tól kezdve alakul, formálódik a po

litika nyelve, szókincse, fogalma a 

mostani használatra is alkalmassá.

A reformországgyűlésen Szé

chenyi birtokainak egy éves jöve

delmét ajánlja föl a Magyar Tudo

mányos Akadémia megalapításá

ra. Ő hozza létre az Első Ló

tenyésztő Egyesületet, alapítja 

meg a Nemzeti Kaszinót. 1830- 

ban megírja a “Hitel”-t, mely a ki

bontakozó reformmozgalom prog

ramja lesz: föltárva a korszerű gaz

dálkodáshoz szükséges tőke hiá

nyának, Magyarország hitelképte

lenségének okát, a hitelviszonyok 

megjavítását szorgalmazza. 1831- 

ben írja meg a “Világ”, 1833-ban a 

“Stádium” című munkákat, utóbbi 

már koherens, összefogó gazdasá

gi tanulmány. Részt vesz a dunai

gőzhajózás életre hívásában, a pes

ti Hengermalom és a Kereskedel

mi Bank alapításában, a Tisza sza

bályozás és a balatoni gőzhajózás 

megindításában, irányítja az Al- 

Duna szabályozásának munkáit, 

nevéhez fűződik a Lánchíd építé

se. Jövőbe vetett hitét így fejezi ki: 

“Sokan azt gondolják, Magyaror

szág volt, én azt szeretném hinni, 

lesz!”

Gróf Széchenyi István neve te

hát méltóképpen fémjelzi nemzeti 

gazdaságélénkítő programunkat, 

mely most új perspektívákat nyit 

térségünknek is. A Széchenyi Terv 

részeként a kormány a központi 

költségvetési forrásból 15 milliárd 

forintot ígér a Balaton fejlesztésé

re, ebből 3,3 milliárdot címzetten, 

a többit a különböző tárcákon ke

resztül. A Balaton Fejlesztési Ta

nács 1,5 milliárd forinttal rendel

kezik az idén, mely pályázatok út

ján jut el az önkormányzatokhoz, 

vállalkozásokhoz. Hozzájárulhat 

ez a terv többek között a balatoni 

hajózás, a szennyvízelvezetés, 

szemételhelyezés, a turisztikai fej

lesztések, a természetvédelmi fel

adatok, az egészségmegőrzés, a tó 

körüli közlekedés, a bicikli utak, a 

halászat problémáinak megoldásá

hoz. És azokról az eredményekről, 

amelyeket ebből a tervből majd a 

Balaton, Balatonalmádi meg tud 

valósítani, egy nagy magyar neve

-  de remélhetőleg több is -  bizto

san eszünkbe fog jutni.

Vecsey Kiss Mária

Művészetbarátok
Egyesülete
balatonalmádi csoport

Alapítva 1973

Áprilisi program
Klubdélután 26-án, csütörtökön 17 órától a Közösségi Házban. Ven

dégünk Bodor Barna, aki a Polgárőr Egyesület munkájáról, megalakulá
sának körülményeiről, a rendőrséggel kialakított kapcsolatukról, a pol
gárőr intézmény helyi és országos eredményeiről-gondjairól és nem utol
só sorban a munkában résztvevők belső indíttatásáról tájékoztat.

Munkájuk közös érdekünk! Tagjaink és a vendégek minél nagyobb 
számú részvételével adjunk ehhez legalább erkölcsi támogatást!

Előadás után az Őszirózsa Klub programjait, lehetőségeit is megbe
széljük.

Láng Miklós

XII. Tavaszi tárlat
(Rólunk szól)

A nemesérés tizenkétéves folyamatában fejlődött s lett mind nagyobb 

hatóerejű az annak idején fölszikrázott ötlet, a tárlatalapítás gondolata. 

Ismert, elismert, egyre szélesebb érdeklődést keltő művészeti rendez

vény! Hagyománya kélt, vonzása, megérdemelt rangja van immár. A múlt 

helyi értékeire vet fényt és a jelen alkotó irányzatait, a szellemi értékgya

rapítás küldetését is kifejezi az almádi és az idekötődő képzőművészek 

csoportosulása.

Huszonnyolc alkotó vallja meg felelősséggel vélekedését világunkról. 

Gondolatébresztő művek halmazában elmélkedhetünk. Többféle 

leszűrhető tapasztalattal. Miközben ablakot tárunk a világra, tudnunk 

kell: akár a legkisebb közösség is hozzáteheti a magáét szűkebb pátriánk, 

az ország, Európa, sőt a világ gazdagításához. A saját értékeivel! Ezt a 

tanulságot fogalmazhattuk meg a város friss hangulatokat ébresztő, ígé

retes, még az árvízsújtás iránti szolidaritást is hangsúlyozó tárlatáról.

Áfrány Gábor talányos terek természetét kutatja, s mutatja: neki a fe

kete-fehér is elegendő a találó kifejezéshez. Balogh Ervin, a Balaton szín

mestere ezúttal érdekes szoborban mondja ki, hogy „meg kell fejteni, ha 

lehet mindent, s még kerekebbé tenni a világot!“ Balogh István Péter 

meglepő meséket mond a lélek rejtett övezeteiről. Bognár László öklöm

nyi feketedió szobraiba formaszép jelképeket sűrít, néha a finom humor 

többletével is. Dévényi Vera rávezet bennünket, hogy felvételeiben érté

kek szunnyadnak. Dobos Lajos választott témáit mindig elegáns kompo

zícióban, beszédes színvilágban tolmácsolja. Durst László eseményfotói

ról azt olvashatjuk, hogy a fényképezés több a puszta másolásnál. Ervin 

Birnmeyer térölelő, nagy lélegzetű észak-német tája valóságos barátság- 

üzenet Almádihoz. Farkas Imre a térbe szerkesztett formák puritánságá

val érvel. Fábián László míves, egyedi lapjain sorsunk talányos tájaira 

kalauzol bennünket. Fülöp Lajos táblaképein a Bakony és a Balaton 

tündöklete ölelkezik. Hunyadi Gábor Dermedt hullámzása szürkébe fa

gyott lendületet idéz, nem könnyű próbák csábítják... Hunyady István 

nagy tájfestő tapasztalatával mély emberi gondjainkról szól a reményt 

szegezve valamennyiőnk közelgő Ismeretlenjének. Jáger István Bukott 

angyala a világromlásról hírei vasba karcolt hallatlanul finom vonalrend

jével. Khell Zoltánt két színesfém kisszobráért dicsérhetjük. László Pa

réj Éva gondossággal művelt grafikáit csiszolt alapokra építi.

Az érték kétségbevonhatatlan jegyeivel gazdag Mihály Gábor Gizel

la koronázási szoborterve. Milos József a mámai templomrom látomás 

erejű megjelenítésével tiszteleg a Millennium előtt. M. Nagy József fába 

vésett kultikus Krisztus-arcai remeklések! Novák László világunk gazdag 

fényeit és az élet lényegét gyűjti a kivárt döntő pillanatba. Sági Sándor 

számára örök mesetár a táj, koloritjából az érett színek melege süt. 

Szebenyi Éva figuráinak mozdulattanulmányából kitetszik a rendszerező 

törekvés. Szorcsik Ferenc gobleintervei avatott színtanulmányok, jeles 

szakmai eredmények hordozói. Szőllősi Máté a bölcs derű elkötelezettje

ként a táj és embere összhangjáról fogalmaz. Tóth Bélát az anyagban lévő 

erő, és a lélekben lakozó szépség kifürkészhetetlen titkai foglalkoztatják. 

Vágfalvi Ottó a Föld tájékain, Afrikában is a színek mágikus közegében 

kutat. Veszeli Lajos művei, készültek bárhol is, kilátópontok: a lélek szép 

fényeit terítik ránk..! Vizer Júlia csendéleteiben létünk és a természet 

aranymetszését csodálhatjuk.

Ez az örömet osztó tárlat nem más, mint főhajtás a teremtő ember előtt. 

Az idő iramlásában voltaképpen magunkat láthatjuk tisztességes alkotá

sokban. Ott állunk a tájban. S a tájék is beleépül finom áttételekkel az éle

tünkbe. Hordozzuk magunkban elmúlásunkig.

Albrecht Sándor



KÖZLEMÉNY
A Balatonalmádi Város Képviselő-testülete 2001. március 1-i ülésén 

alkotta meg rendeletét a helyi lakásépítés és vásárlás támogatásáról.

A rendelet célja: az első lakástulajdon megszerzésének támogatása

Az első lakástulajdon megszerzéséhez kérelemre önkormányzati tá

mogatásban részesülhetnek azok a magyar állampolgár házaspárok vagy 

gyermeküket egyedül nevelő személyek, akik Balatonalmádiban életvi

telszerűen élnek és a házastársak egyike, ill. az egyedülálló legalább 5 

éves balatonalmádi állandó lakóhellyel rendelkezik. A támogatás 

igényelhető a rendelet hatálybalépését (2001. április 1.) követően létre

jött szerződések, valamint a 2000. január 01-je utáni építési engedélyek 

alapján megvalósuló méltányolható lakásigény mértékét meg nem hala

dó

- új vagy használt lakás vásárlásához, illetve

- minden olyan lakásépítéshez,- bővítéshez, amellyel önálló lakás jön 

létre.

Méltányolható lakásigény mértéke a következő:

- egy-két személy esetében : egy - három lakószoba

- három személy esetében: másfél - három és fél lakószoba

- négy személy esetében : kettő - négy lakószoba

Minden további személy esetén fél szobával nő a lakásigény mérté

kének felső határa.

A támogatás (maximum: 500.000,-F t) formája alapján:

a./ kamatmentes kölcsön

b./ részben vagy

c./ egészben vissza nem térítendő pénzbeni támogatás.

A kamatmentes kölcsön legfeljebb 10 évre adható. A jogosult kérel

mére rövidebb törlesztési idő is megállapítható.

Az első lakástulajdon megszerzéséhez támogatás akkor adható, ha a 

lakásépítés illetve vásárlás -  telekárat nem tartalmazó -  átlagköltsége 

nem haladja meg a Pénzügyminisztérium közleményében meghatározott 

mértéket.

Nem minősül a lakásszerzés első lakás megszerzésének, s így nem 

adható támogatás annak a házaspárnak, vagy gyermekét egyedül nevelő 

személynek, akinek -  házaspár esetén külön-külön, vagy együttesen -  

komfort nélküli, vagy szükséglakást kivéve, lakástulajdona van, vagy 

kérelem benyújtását megelőzően 3 éven belül volt.

Nem adható támogatás annak a házaspárnak illetve gyermekét egye

dül nevelő személynek sem, ahol

- bizonyítható, hogy lakástulajdonukat támogatás nélkül is meg tud

ják oldani,

- kérelmező már részesült első lakás építéséhez vagy vásárlásához 

önkormányzti támogatásban,

- a kérelmező családjában -  beleértve az együttköltöző hozzátartozó

kat is -  az egy főre jutó nettó jövedelem meghaladja a mindenkori 

öregségi nyugdíjminimum (jelenleg: 18.310,-Ft) kétszeresét.

A támogatás iránti kérelmeket -  a rendeletben szabályozott mellék

letekkel -  a Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani az erre a célra 

rendszeresített formanyomtatványon. A kérelmeket az Önkormányzat 

Humánpolitikai Bizottsága bírálja el.

A nyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osz

tályán (Balatonalmádi, Széchenyi st. 1 .I/30.), ahol a támogatással kap

csolatos egyéb kérdésekben is részletes tájékoztatást adnak.

Göndöcsné Sashegyi Csilla 

Igazgatási osztályvezető

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Balatonalmádi Város Önkormányzat 

Humánpolitikai Bizottsága
A Helyi közművelődésről szóló 7/1999.(V.3.) sz. rendelete alapján 

pályázatot hirdet

Balatonalmádiban élő polgárok és közösségek 
közérdekű kulturális tevékenységének támogatására

Pályázhatnak: Önkormányzati intézményhez gazdaságilag, szervezetileg 
nem kapcsolódó helyi alkotó közösségek, művészeti csoportok, civil szer
vezetek, magánszemélyek.

A pályázat témakörei:
• Elsősorban helyi kulturális esemény, rendezvény szervezése, ami a vá

ros vagy városrész kulturális kínálatát gazdagítja, és közérdeklődésre 
tart számot.

• Önkormányzati intézményektől független almádi művészeti együttesek, 
csoportok, egyéni alkotók működésük támogatására.

A  pályázat benyújtásának feltételei: A Humánpolitikai Bizottságnak cím
zettpályázati leírás (a tervezett rendezvény vagy tevékenység leírása 1-3 ol
dalon, pályázati adatlap, költségvetési lap kitöltése, minimum 25% saját 
erőforrás megléte)
Pályázathoz szükséges nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal Titkársá
gi és Humánpolitikai Osztályán szerezhetők be.

A pályázat elbírálása:
A Humánpolitikai Bizottság a 800.000 Ft keretösszeg felosztásáról sza
badon dönt a pályázati határidőig beérkezett pályamunkák ismeretében. 
Nem adható támogatás: ingatlanvásárlásra, berendezésre, technikai fel
szerelésre, vállalkozás vagy alapítvány létrehozására és támogatására. A 
pályázati támogatás tovább nem osztható. Az önkormányzat a sikeresen 
pályázókkal szerződést köt az elnyert összeg felhasználásáról és elszámo
lásáról. Magánszemélyek támogatása esetén az adótörvények rendelkezé
seit alkalmazni kell. A felhasználást számlákkal kell igazolni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2001. április 30.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatalba (8220 Balatonalmádi, Széche
nyi sétány 1.) kell benyújtani. A pályázatról bővebb információt Cziráki 
Marianna ad a 438-400-as telefonon.
A pályázat elbírálásának határideje: 2001. május 20.

B ö j t  u t á n

Hozzávalók:
8 tojás, 4 zsemle, 4 dkg vaj, 2 dl tej, 2 dl víz, só, bors, petrezselyem, snid

ling vagy egy szál újhagyma, 4 kanál tejföl
Szószhoz:
5 dkg vaj, 2 púpos e.k. liszt, 1/2 l tej, 2 leveskocka, 10 dkg reszelt már

ványsajt, díszítéshez petrezselyem.
A tojásokat keményre főzzük, hűtve lehéjazzuk, tetejét levágjuk, kives

szük a sárgáját. A zsemléket kockára vágjuk, kevés vajon rózsaszínre pirít
juk, majd beáztatjuk a langyos sós-vizes tejbe, kb. 5 percig, majd jól kinyom
kodjuk, és a tojások sárgájával, a négy lapos evőkanál tejfellel, sóval, bors
sal, apróra vágott petrezselyemmel, újhagymával jól összegyúrjuk. Megtölt
jük jó púposan vele a tojásokat, tetejükre visszatesszük a skalpokat, és kiva
jazott tűzálló tálba sorba rakjuk. Kis vajdarabkákat szórunk rájuk és fólia 
alatt, 180°-os sütőben kb. 20 percig sütjük.

Szósz:
A vajból és a lisztből rózsaszín rántást készítünk, felengedjük 1/2 l tejjel, 

hozzáadjuk a két leveskockát és állandó keverés mellett sűrűsödésig főzzük. 
A tűzről levéve beleszórjuk a sajtot és simára keverjük.

Tálaláskor ráöntjük a tojásokra, petrezselyemmel díszítve tesszük asztal
ra. A böjti időszakban salátával fő ételként, esetleg az ünnepi tojásokból 
előételként adhatjuk.

Tojá so s  bárány 
(Erdélyi recept)
Fiatal bárány bordás részét 3-4 cm-es darabokra vágjuk, jól besózzuk, ke

vés olajon pirosra sütjük, majd egy kis víz hozzáadásával puhára pároljuk. 
Ha közben elfőné a levét, pótoljuk vízzel. Mikor a hús szinte leválik a csont
ról és még valamennyi leve van, leöntjük róla.

Személyenként 1 tojást sóval, pirospaprikával, borssal ízesítve felverünk, 
sok apróra vágott petrezselymet teszünk bele és a forró bárányra öntjük, pár 
percig rázva sütjük és lapáttal megforgatjuk, míg a tojás össze nem áll.

Előmelegített tányéron tálaljuk, salátát és esetleg francia kenyeret adunk 
hozzá.

Jó étvágyat és kellemes ünnepeket kíván Pusztai Irénke



Iskolai mulatságok
Iskolánkban évek óta hagyomá

nya van a decemberben megrende
zésre kerülő kulturális bemutatónak. 
Az osztályok idén is lázasan 
készülődtek a nagy napra. Láttunk 
színdarabot és bábjátékot, éneket és 
hangszerszólókat. Néptáncosaink is
mét színes előadással leptek meg ben
nünket. A szülők sok tapssal és neve
téssel jutalmazták munkánkat. A 
műsor végén meglepetésként a tanári 
énekkar lépett a színpadra. Óriási volt 
a siker. Reméljük, halljuk még őket!

December 21-én bensőséges han
gulatú karácsonyi műsorral búcsúz
tunk a 2000-es esztendőtől.

A kimerítő félévzárás után ismét a 
vidámságé lett a főszerep. Februárban 
fergeteges farsangi mulatságnak le
hettünk részesei. Volt jelmez- és tánc
verseny, vetélkedő és tombola. A báli 
hangulatúvá varázsolt tornateremben 
disco szórakoztatta az ifjúságot.

Jó, hogy ezek a kellemes élmények 
még emlékezetesebbé teszik diákéveinket!

Kiss Fruzsina 6. o.
Váci Mihály Alt. Iskola,

Sikeres bál a Vörösberényi 
Általános Iskolában

A 2000/2001-es tanévben is megrendezésre került az intézményben immár 
hagyományos, szülők-nevelők jótékonysági bálja. A program fő szervezői 
Pintérné Barcza Zsuzsa igazgatóhelyettes és Némethné Kerekes Emőke Sz. 
M. elnökök voltak. Az új épület gyönyörűen feldíszített aulájában, Rusz Ri
ta tánccsoportja vidám, színvonalas műsort adott a közönségnek. Tóth Attila 
igazgató köszöntő beszéde után, Német Tamás zenéje fokozta a hangulatot. 
A tombola ajándékokat Kovácsné Wöller Anita, az Iskolaszék elnökhelyette
se sorsolta ki.

A rendezvény bevételét az iskola audiovizuális eszközeinek fejlesztésére 
fordítják.

Minden segítőnek, támogatónak köszönetet mondunk.

FELHÍVÁS

Városi Mazsorett csoportot Szervezünk!

Várjuk ügyes fiatal lányok jelentkezését, akik szívesen táncolnának 

Balatonalmádi Mazsorett csoportjában!

Korcsoportok 6-10 év 

10-14 év

14-18 év

Bemutató és jelentkezés helye(ahová a szülőket is, a lányokat is

várjuk):

11 -én szerdán 17.00 órakor 

a Polgármesteri Hivatal Nagytermében.

Képzés: hétfőnként 15.30-17.00 - a vörösberényi iskola tornater

mében Barna Anikó szakoktató vezetésével.

Térítési díj: 2.500,-Ft/hó 

További információ: Polgármesteri Hivatal 

Kovács Piroska (430-254), Silló Piroska (438-400)

Segítségnyújtásból jeles
A Váci Mihály Általános Iskola az elmúlt évben lefolytatott szakmai 

ellenőrzés megállapításai, valamint az erőteljes szülői kezdeményezés hatá
sára lehetőséget kapott saját -  épületen belüli -  napközi otthoni szolgálta
tásának megszervezésére. A Humánpolitikai -  és a Pénzügyi Bizottság ked
vező döntése után a Képviselőtestület 700.000 Ft-ot biztosított a technikai 
feltételek /melegítőkonyha, ebédlő/ kialakításához, valamint 500.000 Ft-ot 
az étkeztetéshez szükséges eszközbeszerzésre.

A munkálatok során a segítőkészség példás megnyilvánulásaival talál
koztunk, melynek eredményeként rövid idő alatt ideális feltételeket tudtunk 
teremteni tanulóink étkeztetéséhez.

Intézményünk diák és pedagógus közössége nevében szeretnék köszöne
tet mondani az alábbi segítőinknek a térítésmentes felajánlásokért, támoga
tásokért:

Számfira István vállalkozónak a gáztervezési, engedélyeztetési munkákért.
Goreczky Róbert szülőnek a konyha kicsempézéséért,
Boda Zsuzsának, a Kommunális Kht igazgatójának, a nagy mosoga

tók és az éttermi asztalok biztosításáért.
Az Autóferró Kisszövetkezetnek 50 db ebédlői szék felújításáért.
Varga Gábor szülőnek a szállítási feladatokban való segítségért.
Győri Miklós szülőnek a konyhai eszközök biztosításáért.
Németh Gyula szülőnek a villanyszerelési munkákért.

Köszönöm a kivitelező vállalkozók -  Gáspár Gábor és Hégely Sándor -  
szakszerű, pontos munkáját és felajánlásait.

Örömünkre szolgál, hogy az AB -Egon biztosító 50.000 Ft támogatást 
nyújt további fejlesztésre.

A segítőkészség szép példája, hogy a Balaton Volán az eddigi két járat 
mellé újabb kettő iskolai megállását engedélyezte, így étkező tanulóinknak 
is adott a buszos hazautazás lehetősége. Köszönjük Vogel Vernerné forgal
mi vezető segítő közreműködését.

Végezetül köszönöm a Balaton
füredi ÁNTSZ szakmai iránymuta
tását, s az engedélyezési eljárás 
gyors lebonyolítását. Mindezek 
eredményeképpen tanulóink febru
ár elsején birtokba vehették e régen 
várt lehetőséget.

A finom ebédet a továbbiakban is 
a Györgyi Dénes Általános Iskola 
Napközijének konyhája készíti. Az 
étel szállítását a Családsegítő Köz
pont gépkocsija végzi. A 
közreműködők lelkiismeretes mun
kája révén az eddigi tapasztalataink 
nagyon kedvezőek. A korábbi étkező 
tanulólétszám 53-ról -  107-re növe
kedett. A tanulószobát is igénylők 
száma 23-ról 36-ra bővült.

Fentiek megvalósításával a Váci 
Mihály Általános Iskola -  a város 
általános iskoláihoz hasonlóan -  
teljes értékű szolgáltatást tud nyúj
tani. A napközis foglalkozások is
kolai megszervezésével oldottabb lett 
a tanulók tanrendje, étkezési ide
jük, önként vállalt elfoglaltságaik 
megszervezése jobban igazodik élet
kori sajátosságaikhoz.

Németh Béla 
igazgató

Újra megnyílt!
A FANNI 

CUKRÁSZDA
Balatonalmádi, Jókai u. 7.

Szeretettel várjuk 
kedves vendégeinket 

sütemények 
széles választékával 

és saját készítésű fagylalttal.

HÚSVÉTI AKCIÓ!
2001. április 14-15-16. 

(szombat, vasárnap, hétfő)

Minden sütemény 
árából

10%
kedvezményt adunk!



Vörösberényi Nyugdíjas Klub
2001. április havi, május eleji programja

április 11 -én Klub-nap. Húsvéti kézimunka 
e.a. Zsapka Jánosné 

18-án Vezetőségi ülés 15.00-16.00 óráig 
Klub-nap 16.00-órától.

25-én Születésnapi köszöntések 
május 2-án Klub-nap 

9-én Klub-nap

K Ö Z L E M É N Y
A Vörösberényi Nyugdíjas Klub kirándulást szervez 

2001. augusztus 19-20-21 (2 éjszaka) a

DEBRECENI VIRÁGKIÁLLÍTÁSRA
Részvételi díj (belépőjeggyel) 5.500,Ft (2 éjszaka). 

Érdeklődni és jelentkezni a szerdai klub-napokon lehet a 

Vörösberényi M űvelődési Házban 16.00 órától. 

Jelentkezéskor 2.000,-Ft befizetés esedékes.

Jelentkezési határidő: 2001. április 28.
Nem klubtagok is jelentkezhetnek.

Zsapka János 
szervező

s

Balatonalmádiban, Építő u. 8. szám alatt 

földszinti 15 m2-es üzlet és hozzá tartozó 

35 m2-es raktárhelyiség hosszú távra kiadó. 

Érdeklődni lehet: 30/9396-979 telefonszámon

ALMÁDI KOMMUNÁLIS KHT. 

FELHÍVÁSA

Idén is megszervezzük a lomtalanítási akciót. Feleslegessé vált 
tárgyait, háztartási eszközeit kérjük május 13-án és 20-án in
gatlanja elé kihelyezni:

LIM-LOM szállítási napok:
2001. május 14. és május 21.

Felhívjuk figyelmüket, hogy kom m unális hulladékot, építési törm e

léket, veszélyes hulladékot a lom talanításkor nem  lehet kihelyezni. 

Akciónk csak erre az időre érvényes, utólagosan kihelyezett holmikat 

külön térítés ellenében szállítunk el.

Megbízólevéllel rendelkező díjbeszedőink negyedévente megkeresik 

otthonában, hogy az aktuális szemétdíjat beszedjék. Ugyanakkor to

vábbra is lehetőség van banki átutalással, postai befizetessél valamint 

pénztárunknál (hétfőn és pénteken 7-15 óráig, jú liu s  1. és augusztus 

31. között szom baton is 8-12 óráig) történő befizetéssel a szemétdíj 

kiegyenlítésére.

Panaszait, észrevételeit, (valam int az adatváltozásokat) kérjük a 

d íjbeszedőnél, illetve ügyin tézőnknél m ielőbb  j elezze, hogy azt 

m ielőbb orvosolhassuk!

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy továbbra is vásárolható használt, jó  

állapotban lévő kukaedényzet a KHT. telephelyén

Megértő együttműködését köszönjük!

Almádi Kommunális KHT.

FÓRUMBÓL - TEMPÓ
Kinyitott a Budatavai Üzletközpont

Az idén a megszokottól kissé korábban március 13-án nyitotta meg 
élelmiszer részlegét a Budatavai Tempó (volt Fórum) Üzletközpont.

Az eladóhelyiségben a régi elrendezésben találjuk meg az árucik
keket. Átlátható rendben sorakoznak a gondolákon lévő különböző 
termékek, s bár egy kissé még látszik a szezon előtti visszafogott for
galom, (nem kell sorbaállni a pénztáraknál sem) a választék szinte 
napról-napra bővül. Az üzletvezető elmondása szerint április közepé
re elérik, hogy 9-10 ezer féle termékből válogathasson a vásárló. Ter
mészetesen újdonságok is várnak a „nagyérdeműre”. A választék 
bővítését jelzi, hogy beszállítóik száma jelentősen megnövekedett, ez
zel együtt természetesen a termékek választéka is. A hús és töltelék
áruk polcain megjelentek és azonnal kedveitekké váltak a vadhúsok
ból készült különféle pástétomok, kolbászok. Terveik szerint fagyasz
tott vadhúsból is változatos lesz a kínálat. A hagyományosan gazdag 
sajtpult látványa önmagáért beszél. Magyar, holland, francia sajtok 
sokasága csábítja az ínyencségre vágyókat. A pékáruk polcára az idén 
ismét visszakerült a régóta és sokak által kedvelt ANKER kenyér. Ha 
a fentiek számbavétele után úgy érezzük, hogy egy kicsit megszom
jaztunk, nos az italválasztékra igazán nem lehet panasz. Szénsavas és 
rostos gyümölcslevek üvegben, dobozban, szobahőmérsékleten, vagy 
hűtve megtalálhatók, ahogy a kedves vevő kívánja. Ugyanez a hely

zet, a több mint 50 féle sört kínáló pult környékén is. A fajsúlyosabb 
italok, borok, pezsgők, tömény szeszek választéka mindenféle kényes 
igényt kielégít.

A háztartási, vegyi, kozmetikai cikkek és mosóporok a megszokott 
beszállítóktól érkeznek, a megszokott kínálattal.

Az idén megszűnt a műszaki részleg, helyette nagyobb hangsúlyt 
kapnak a helyi igényeknek megfelelően a nyaraláshoz, kempingezés
hez szükséges kellékek.

Ha kímélni akarjuk pénztárcánkat, érdemes figyelni a gondolák vé
gén, illetve a külön utcákban elhelyezett akciós termékeket, ame
lyekből folyamatos lesz az ellátás az egész szezonban.

Jelenleg 21 eladó és pénztáros gondoskodik két műszakban a vá
sárlók igényeinek kielégítéséről, de ez a létszám folyamatosan növek
szik.

Az üzlet hétköznapokon 7-19 óráig, szombaton 7-15 óráig, vasár
nap pedig 7-13 óráig tart nyitva.

Az élelmiszer részlegen kívül már a külső boltok többsége is gőz
erővel üzemel. Érdemes egy kanyart tenni Budatava felé, a Tempo Üz
letközpont várja Önöket.

/X/



Tanítás Húsvétkor Krisztusról
„Valóban feltámadott az Úr!”

(Lk 24,34)
E rövid cikket tekintsük úgy, mint 

egy hittanórát. Ezért „iskolás” stílu
sú leszek és követem a hittanköny
vek vezérfonalát. Húsvét a keresz
tyénség legfontosabb ünnepe, az 
élet, az öröm és a győzelem napja. 
Mivel Krisztus a hét első napján, va
sárnap támadt fel a halálból, az első 
keresztyének is ezen a napon gyűltek 
össze, így minden vasárnapi isten- 
tisztelet tulajdonképpen húsvéti is
tentisztelet. Vasárnap az Úr napja, 
azaz Krisztusnak, az élet urának 
napja. A „húsvét” elnevezés nem a 
legszerencsésebb, hiszen arra utal, 
hogy a hosszú böjti időszak után 
elővehetjük végre a sonkát, de a „va
sárnap” elnevezés is a feltámadás 
helyett inkább a templom körüli vá
sárokra tekint. A húsvéti népszoká
soknak egy kis erőltetéssel próbáltak 
keresztyén értelmezést adni, valójá
ban azonban arról van szó, hogy a lé
nyeget nem akarjuk meglátni. Ezért 
én most csak arról beszélek.

KRISZTUS FELTÁMADÁSA 
HÁROM VITATHATATLAN 

TÉNYEN ALAPUL

1. Az első az üres sír ténye. Mind 
a négy evangélium beszél arról, 
hogy a bebalzsamozásra készülő 
asszonyok Jézus sírját vasárnap reg
gel üresen találták. Ezt tapasztalják a 
sírhoz versenyfutásban igyekvő Pé
ter és János. Ezt a tényt még Jézus 
ellenségei sem vonták kétségbe, 
csak igyekeztek hamis hírverést 
csapni: “tanítványai lopták el éjjel”. 
Ezek a tanítványok azonban Jézus 
halálakor riadtan szétfutottak, féltek, 
hogy Mesterük sorsára jutnak, men
tették a bőrüket - mint ma is sokan, 
ha igazán baj van -, bezárkóztak és 
messze elkerülték a kivégzés hely
színét.

2. A második húsvéti tény az, 
hogy a feltámadott Jézus sokaknak 
megjelent: Magdalai Máriának, a 
tizenkettőnek, Tamásnak, Péternek, 
az emmausi tanítványoknak, vala
mint a Tibériás tengernél. Jézus 
megdicsőült testében odaállt a 
kételkedők elé, hogy saját szemük
kel lássák és saját kezükkel tapint
hassák, Ő az, valóban feltámadt a 
halálból. A racionális Tamásnak még 
azt is megengedte volna, hogy érint
se meg sebeit, csak ne legyen hitet
len, hanem hívő. A mindig okosko
dó emberiség ezt a tényt is cáfolni

próbálta. Jézus csak a tanítványok 
képzeletében támadt fel. A cáfolat 
cáfolata pedig így hangzik: Jézus 
követői kitalált meséért nem vállal
ták volna azt a veszedelmet, üldöz
tetést és vértanúságot, ami rájuk 
várt. Pál szinte kikéri magának: „Ha 
csak mese a feltámadás, miért válla
lunk veszedelmet mi is minden perc
ben. Naponként a halállal nézünk 
szembe!” (1 Kor 15,30-31)

3. A harmadik húsvéti tény pedig 
a tanítványok életének megváltozá
sa. Nagypénteken rémülten szerte
futnak, Péter megtagadja, az 
emmausi tanítványok fel sem isme
rik, csak csüggedten bandukolnak 
hazafelé, azt gondolva magukban: 
“de rászedett bennünket ez a Jézus, 
és megfeszítették, mint egy 
gonosztevőt”. Amikor azonban hús
véti hitre jutnak, a feltámadott Jézus
sal való találkozás öröme áthatja 
egész valójukat, egyszerre elmúlik a 
félelem, a csüggedés, a gyász. A leg
nagyobb bizonyíték ma is ez, aki ta
lálkozik az élő Úrral, annak megvál
tozik az élete. Túrmezei Erzsébet írt 
erről a változásról. Versét - 
helyszűke miatt- csak szabadon idé
zem: “Húsvét előtt nehéz szomorú 
léptek; zokogó bús miértek; ajtók, 
kemények, zártak; arcok, fakóra vál
tak; szívek, üresek, szegények; 
kihamvadott remények; egy nagy 
minden hiába; bús eltemetkezés az 
éjszakába. De húsvét lett! Feltáma
dott a Mester! Húsvét után el a 
gyásszal, könnyel! Futni a hírrel fris
sen! Már nem kérdezni mit sem! Új 
cél és új sietség. Jézus él! Nincs út, 
mely messze esnék! Húsvét után erő, 
diadal élet!”

A KERESZTYÉN TEOLÓGIA 
SZERINT KRISZTUS 
FELTÁMADÁSÁNAK 

HÁROM HASZNA VAN

1. Húsvét első haszna a bűnbo
csánat: Isten elfogadta Jézus en
gesztelő áldozatát. Húsvét azt hirde
ti, hogy nincs olyan bűn, amelyre ne 
lenne Istennél bocsánat. Nincs olyan 
reménytelen helyzet, amelyből ne le
hetne újrakezdés. Aki azonban nem 
látja saját hibáit, aki egész életében 
diplomatikusan színészkedve, még 
önmagának sem vallotta meg apró 
botlásait, másokat eltaposó hazugsá
gait, vagy éppen fertelmes bűneit,

annak nincs bűnbocsánat sem. Mert 
akinek nincs bűne, annak nem kell 
bocsánat sem. A bűnbocsánat felté
tele tehát a bűnlátás, a bűnbánat, és 
ennek nyomán hirdeti húsvét a 
Krisztusban adott isteni kegyelmet.

2. Húsvét második haszna az új 
élet: A Biblia szerint az Isten nélkül 
élő ember lelkileg halott. “Az a ne
ved, hogy élsz, pedig halott vagy”. 
Ennek számtalan jelét tapasztaljuk. 
Húsvét hirdeti, hogy a megújulás 
már ebben a földi életben elkezdőd
het. Lehet minőségibb életet élni, le
het megújulni, lehet a rossznak, az 
önzésnek, a szeretetlen gőgnek, a kí

sértésnek határozott nemet mondani. 
Luther Mártonról jegyezték fel, 
hogy házában számtalan helyre (író
asztalra, szekrényre, ajtóra) felírta: 
„Vivit” (Ő él!!!), hogy bárhová te
kint, az élettelen tárgyak hirdessék 
neki a húsvéti örömöt, és ennek nyo
mán a minőségi földi élet lehe
tőségét.

3. Húsvét harmadik haszna pedig 
az örök élet: A halál nem pont az élet 
végén, hanem kettőspont, van foly
tatás. Krisztus testben támadott fel, 
és ezzel legyőzte minden ember ver
hetetlennek hitt ellenségét, a halált. 
Azóta a hívő ember nem fél a halál
tól, élő reménységgel gyászol és 
hordozza keresztjeit, hiszen Krisztus 
feltámadt a halálból, a mi feltámadá
sunk zálogaként. Bizony sok homá
lyos képzelgést kellene itt eloszlat
nunk. Például azt, hogy a Szentírás 
sehol nem tanítja, hogy az ember lel
ke önmagában automatikusan halha
tatlan lenne, Isten nélkül testünk és 
lelkünk, azaz az egész ember elve
szett; viszont a feltámadott Jézus

Krisztusba vetett hit által nemcsak a 

lelkünk hanem a testünk is életre kel. 

Vagyis az örök élet nem egy “szürke 

ködben való misztikus lebegés”, ha

nem nagyon is “materiális” valóság. 

Az egész ember támad fel, a teste is. 

Nem ez a gyarló test, hanem egy 

megdicsőült test (lelki test), amelyen 

nem úr többé a halál. Ez a megdicső

ült test azt hirdeti, hogy az ember 

megőrzi személyazonosságát, tehát 

Krisztusban eltétetett nékünk a vi

szontlátás reménysége, és Isten majd 

új eget és új földet teremt az övéinek, 

amelyben igazság lakozik.

A DÖNTŐ KÉRDÉS 

HÚSVÉTKOR

A fő kérdés csupán az, hogy 

mennyire hisszük ezt? Ez a döntő 

kérdés? Az emberek többsége mind

ezeket egyáltalán nem hiszi. Babo

nás tévképzeteink vannak, amit min

denki a maga hite szerint épít fel. Ez 

azonban kevés. Életünk “minősége” 

a bizonyíték. Az egyetlen megoldás 

a feltámadott Krisztus!

Buzdító példaként nagy hírű “ele

ink” élő hitére utalok. Cromwell Oli

vér vallotta: “Mindenre van erőm a 

Krisztusban, aki engem megerősít!” 

J. S. Bach utolsó éneke az örök élet 

himnusza: “Szent trónod elé járulok, 

alázatosan Tehozzád”. Franklin 

Benjamin sírverse is hitvallás: “Itt 

nyugszik F. B. teste, mint egy ócska 

könyv kötése, megfosztva tartalmá

tól, címétől és aranyozásától. A fér

gek martaléka. De maga a mű nem 

veszett el, mert - miként Ő erősen 

hitte - meg fog jelenni egy új, dísze

sebb, a Szerző által átnézett, javított 

kiadásban”. Arany János hasonlóan 

ír: “Itt nyugszik AJ szerkesztő. 

Nincs végezve itt még a cikk, foly

tatása következik, én Uram légy én 

szerkesztőm, új folyamba újra 

kezdőm”.

Jézus hirdette: “Én vagyok a fel

támadás és az élet, aki hisz énben

nem, ha meghal is él! - Hiszed-e 

ezt?” (Jn 1 1,25-26) Áldott Húsvéti 

Ünnepeket!

Steinbach József 

református lelkész.



Fő a szezon!
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Idegenforgalmi, Környezetvé

delmi és Sport Bizottsága úgy határozott, hogy idén is megképzi kurtaxa- 
befizetésekből az idegenforgalmi alapot. Ebből a regisztrált szállásadók pá
lyázhatnak vissza nem térítendő támogatásra, melynek mértéke a szobakiadó 
által tavaly megfizetett idegenforgalmi adó nyolcvan százaléka. A pályázato
kat április harmincadikáig lehet benyújtani, a hozzá szükséges dokumentu
mokat a Polgármesteri Hivatal portáján, a Humánpolitikai Osztályon és a 
Tourinform Irodában lehet beszerezni. Az ilyen, idegenforgalmi adó-fizetés
re ösztönző intézkedések mellett idén már az ellenőrzések szigorítására is szá
mítani kell. A szállásadók nagy része még mindig nem hajlandó kurtaxát fi
zetni, ellenére annak, hogy az idegenforgalmi adó minden egyes forintja után 
két forint állami támogatást kap az önkormányzat, amelyet fejlesztésekre for
díthat. A vendégfogadók érdeke is, hogy a város közterei, útjai rendezettek 
legyenek. A hivatal áprilisban az almádi ingatlannal rendelkező külföldi ál
lampolgárok figyelmét is felhívja majd levélben a kurtaxa-fizetés előnyeire 
és az ellenőrzések szigorítására.

Az előző évektől eltérően idén három Balatonalmádit népszerűsítő kiad
ványt jelentet meg az önkormányzat, amelyből kettő már elkészült egyenként 
tizenötezer példányban. Ez utóbbiak közül az egyik regisztrált magánszállás
helyeket mutat be fényképpel együtt. A másik egy „zsebes” prospektus, amely 
egyszínnyomással készült betétlapokat tartalmaz. Ezek a betétlapok egytémá
júak, például egyik a település nevezetességeit, egy másik a vendéglátóhe
lyeit foglalja magában. A kiadvány előnye, hogy tetszőlegesen tovább bővít
hető, ráadásul használója azt a betétlapot veheti magához belőle, amelyiknek 
információira szüksége van. Június elején megjelenik majd a már megszokott 
Információs Füzet is, amelynek szerkezete nem változik a korábbi kiadások
hoz képest, de külseje igazodik a márciusban megjelent másik két füzet for
mátumához.

Az almádi Tourinform iroda munkatársai nagyon örültek, hogy a március 
végi Utazás Kiállításon már friss kiadványokat osztogathattak a városról. A 
prospektusokat, amelyeket a szakemberek valamint az érdeklődők egyaránt 
kedvezően fogadtak, már a nyugat-európai szakkiállításokra is eljuttatták. A 
tourinformosok már ősszel megkezdték a szezonra való felkészülést. Össze
gyűjtötték az előző nyár tapasztalatait, amelyeket az iroda fenntartóival, va
lamint a térség marketingszervezetével kielemeztek. Ezt követően elkezdték 
az információgyűjtést, amely nélkül ők sem tudnának a turisták kérdéseire 
válaszolni. Ehhez hozzátartozik az írásos anyagok beszerzése, hiszen fontos, 
hogy a vendégek kézbe kaphassanak színes kiadványokat. Az elmúlt évben 
több mint 9300-an fordultak az almádi Tourinformhoz személyesen, levél
ben, e-mailban, telefonon vagy faxon. Számukra az ország bármely turista
helyéről szinte ugyanolyan részletes információkat tudtak adni mint Almádi
ról, köszönhetően annak, hogy a Tourinform Irodák állandó kapcsolatot tar
tanak egymással. Az almádi iroda egész évben várja az érdeklődőket, július- 
augusztusban pedig hosszabbított nyitva tartással igazodik az igényekhez.

Józsa Péter

Balatonalmádi Város Önkormányzata az 2001. évi nyári idényre is 

megjelenteti a

Balatonalmádi Információs Füzetet.
A kiadvány aktuális információkat, a város jelentősebb közhasznú, szol

gáltató és szórakoztató intézményeit, kereskedelmi egységeit mutatja be, 

minél teljesebb képet nyújtva a városról.

Az Információs Füzet 15.000 példányban készül, s azt a TOURINFORM 

Iroda közreműködésével ingyenesen, szóróanyagként terjesztjük.

Fontosnak tartjuk, hogy abban az Ön vállalkozása, tevékenysége, 

szolgáltatása is megjelenjen.

A hirdetések árai a 2000. évivel azonosak.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, jelentkezését mielőbb, de 

legkésőbb

2001. április 15-ig várjuk 

a Polgármesteri Hivatal Titkársági és Humánpolitikai 

osztályán(I.em.25.szoba, tel: 438-400).

Felhívás
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 

az idegenforgalmi adó 
(kurtaxa) ellenőrzésére -  szezonális jelleggel -  németül beszélő 

munkatársakat keres.
Érdeklődni lehet Mesterházy Andreánál 

a 06/88/430-285. telefonszámon

Nekrológ
Alig két hete, hogy egy napsütéses tavaszi napon véletlenül össze

találkoztunk a veszprémi buszon, és máris örömmel tervezgettük nyá

ri közös munkánkat Feri Bácsival hazafelé jövet. Győrből utazott, hogy 

az öreghegyi kiskertjét ápolja.

84 éves korát meghazudtoló nyüzsgésével és folytonos tenni vágyá

sával Almádiba hozta a kikelet. Ezért is döbbentett meg olyan fájdal

masan a hír. Gerencsér Feri Bácsi ezen a nyáron már nem kopogtathat 

be a magánszállásadók ajtaján - 20 évnyi Almádiban ledolgozott ide

genforgalmi szezon után!

Búcsúzunk mindnyájunk Feri Bácsijától nagy szeretettel. Aki sok 

éven át segítette a kapcsolattartást a hivatal és a szállásadók között és 

szedte be az itt tartózkodó vendégek után az idegenforgalmi adót. Ta

núja volt két évtizeden át a sokat változó almádi turizmusnak.

A hivatalhoz és Almádihoz való hűsége nagy örömmel töltött el szo

bakiadót és hivatali dolgozót egyaránt, akiknek hiányozni fog.

Feri Bácsi emlékét megőrizzük szívünkben, kívánjuk, hogy dolgos 

élete után nyugodjon békében.

A Polgármesteri Hivatal és sok almádi lakos nevében:

Mesterházy Andrea

Pályázati felhívás!

Balatonalmádi Város Önkormányzata Idegenforgalmi, 

Környezetvédelmi és Sport Bizottsága 

Szállásadók részére 

nyilvános pályázatot hirdet 

Balatonalmádi idegenforgalmának fejlesztését szolgáló 

vissza nem térítendő támogatás elnyerésére.
Az elnyerhető összeg a befizetett idegenforgalmi adó 80 %-a.

Pályázhatnak azok a szállásadók, akik 2000. évre az Önkormányzatnak a 

tárgyévi idegenforgalmi adót megfizették.

A pályázatok beadási határideje: 2001. április 30.

A részletes pályázati kiírás és a pályázathoz szükséges űrlapok beszerez

hetők

a Polgármesteri Hivatal Portáján ill. a Humánpolitikai Osztályán 

(Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1., I. em. 25. szoba) 

és a Tourinform irodában (Balatonalmádi, Baross G. u. 2.) 

illetve letölthetők a www.balatonalmadi.hu honlapról.

Balatonalmádi Város Önkormányzata

http://www.balatonalmadi.hu


A kertkarátkörök életéből
Mindkét kertbarát kör kitűnő hangulatban rendezte meg idén is hagyomá

nyos borversenyét. A korábbi évekhez viszonyítva tavaly kevesebb bor ter
mett, de az eredmények azt mutatják, hogy a minőség lényegesen javult.

A Balatonalmádi Kertbarátkor 21 liter fehér és 10 liter vörösbort nevezett 
be a versenybe. Eredmények: 12 aranyérmes, 7 ezüstérmes és 2 bronzérmes 
fehérbor, 4 aranyérmes, 4 ezüstérmes és 2 bronzérmes vörösbor.

Aranyérmet kaptak:
1. Kiss Béla, Zenit 9. Mihók József, Chardonnay
2. Magasmarti Ferenc, Olaszrizling 10. Somos István, Rizling
3. Kovács Kálmán, Vegyes fehér 11. Keszei József, Olaszrizling

(’95-ös évjárat)
4. Farkas István, vegyes fehér 12. Simon Balázs, Olaszrizling
5. Ertl Mihály, Vegyes fehér 13. Markó Rafael, Kékfrankos
6. Kis József, Rizling 14. Mihók József, Oportó
7. Kis József, Olaszrizling 15. Kerekes László, Zweigelt
8. Markó Rafael, Szürkebarát 16. Keszei József, Zweigelt

A vörösberényi “Fábián József” Kertbarátkörnek 20 liter fehér és 13 liter 
vörösbora várt bírálatra. Eredmények: 5 liter aranyérmes, 9 liter ezüstérmes,
5 liter bronzérmes fehérbor, 4 liter aranyérmes, 4 liter ezüstérmes és 5 liter 
bronzérmes vörösbor.

Aranyérmet kaptak:
1. Janzsó Tibor, Olaszrizling 5. Boros Gyula, Tramini
2. Linczmayer Róbert, Olaszrizling 6. Linczmayer Róbert, Rose
3. Horváth József, Olaszrizling 7. Vereczkei Adalbert, Kékfrankos
4. Sin József, Pinot Blanc 8. Demeter András, Oportó

9. Domján Lajos, Vegyes vörösbor

A Balatonalmádi Kertbarátkor március 27-i programján Sveiczer Vilmos 
tájékoztatója hangzott el az okmányirodák működéséről, az okmányok sza
bályzatairól, míg a “Fábián József” Kertbarátkör március 5-én és 19-én szer
vezett előadásokat. Előbbin Szőnyiné Cseh Éva tartott előadást a parkosított 
területek tavaszi teendőiről, utóbbin Károlyi György beszélt a szőlő és a gyü
mölcsös kora-tavaszi növényvédelméről.

A két kertbarát kör nevében: Durst László

„ P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S „

A SAL-X Kft. - mint a Balatonfűzfő-Tobruk önkormányzati strand 

üzemeltetője - az alábbi kereskedelmi és szolgáltatói tevékenységek ellá
tására jelen nyílt pályázati felhívást tesz közzé.

1. strandparkoló üzemeltetése

2. büfékocsis (4 db) árusítás

3. sporteszköz kölcsönzés

4. egyéb szolgáltatások

A pályázati kiírás Fűzfőgyártelep, Szállás u. 8. sz. alatti irodánkban 

5.000,-Ft pénztári befizetés ellenében személyesen vehető át.

A pályázatok beérkezési határideje: 2001. április 17., 10 óra.
A pályázatok bontása és értékelése: 2001. április 17., 12 óra

Közlem ény
A módosított 80/1999(VI.ll.) Korm. sz. rendelet határozza meg a te

lepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, 

valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló szabályokat.

A rendelet hatálya kiterjed jogi személyekre, jogi személyiséggel nem ren

delkező gazdasági társaságokra, természetes személyekre (egyéni vállalko

zókra, bedolgozókra) bérmunkát, illetve aktív feldolgozást végzőkre, vala

mint a külföldi vállalkozások magyarországi fióktelepeire, amelyek e rende

let mellékletében felsorolt olyan ipari, szolgáltató, raktározási tevékenységet 

folytatnak, ahol a felhasznált és a technológia során keletkezett anyagok, 

illetőleg üzemeltetett berendezések miatt a végzett munkafolyamatok követ

kezményeként egészségártalom, tűz- és robbanásveszély, vagy zavaró kör

nyezeti hatásuk miatt levegő-, víz-, talajszennyezés-, zajhatás léphet fel.

A rendelet mellékletében meghatározott tevékenységeket telepen vagy 

építményben, építményrészben, mint önálló rendeltetési egységben csak te

lepengedély alapján lehet megkezdeni, vagy folytatni. A telepengedélyt a te

lep fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjétől kell kérni. 

A kérelemhez a fenti jogszabályban előírt mellékleteket csatolni kell. Az el

járásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj: 5.000,-Ft.

Felhívom azok figyelmét, akik a rendelet hatálybalépésekor (2000. 

február 10-én) már működő telepen végezték a rendelet hatálya alá tar

tozó tevékenységet, és még e kötelezettségüknek nem tettek eleget, köte

lesek 2001. június 30. napjáig telepengedélyt kérni.

A 80/1999(VI. 11.) Korm. sz. rendelet megtekinthető, és további informá

ció kérhető a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán ( Balatonalmádi, 

Széchenyi st. 1. fszt. 10. s z .).

Göndöcsné Sashegyi Csilla 

Igazgatási osztályvezető

A Nők a Balatonért Egyesület (NABE) balatonalmádi csoportja 2001-ben 
is meghirdeti a

„SZÉP, TISZTA, VIRÁGOS ALMÁDIÉRT"
versenyt. A szakmai zsűri egész évben nyitott szemmel figyeli 

Balatonalmádi valamennyi részét, hogy az Almádi Napokon átadhassuk a 
legszebb, igényesen rendben tartott területek (erkély, kert, előkert, utcarész
let, intézmény stb.) gazdáinak járó díjat.

Várjuk javaslataikat a közönségdíjra!
Hogy nagyobb kedvvel láthasson neki mindenki portája csinosításának 

2001. április 21.-én kedvezményes virágvásárt szervezünk az almádi piac
téren egynyári palántákból. Itt kerül sor a parlagfű, illetve szemétgyűjtési 
akciónkon adott virágjegyek beváltására is.

Közönségdíj

Közönségdíjra javaslom a ..................................................................................

............................................................cím alatti területet (kertet, intézményt, stb.)

mert.........................................................................................................................

aláírás:.........................................
Az eredményhirdetésre és a jutalmak átadására az Almádi Napokon kerül 

sor A közönségdíj javaslatokat kérjük címünkre beküldeni 2001. június 30-ig. 
Nők a Balatonért Egyesület balatonalmádi csoportja 
8220 Balatonalmádi, Szabolcs u. 33. Tel.: 06 (20) 952-1396 
E-mail: nabe @freemail.hu

Következő összejövetelünk időpontja: 2001. április 30. 17. 00 óra helye: 
Ottilia étterem

Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Schottné Molnár Annamária

Palafelújítást és javítást, 
palamosást és homlokzatmosást, 
palafestést és homlokzatfestést 

vállalunk.

N a g y  é s  S z é n á s i

Tel.: 88 /4 30-2 95;  431-713



TAVASZI RAJT - NB l/B. férfi kézilabda -
A sportág második vonalában ját

szó szakosztály mindhárom korosz
tályú csapatát az edzők (Hidasi Fe
renc -  serdülő, Schvéder Péter -  if
júsági, Horváth Péter -  felnőtt) rend
szeresen végzett, alapos munkával 
készítették fel a szezon tavaszi foly
tatására.

A felnőttek azonban először óriá
si lehetőség előtt álltak a kézilabda 
Magyar Köztársaság Kupában. A 
február végi küzdelem a kiemelt 
négy nagy csapat (Fotex, Dunaferr, 
Pick Szeged és Kiskőrös) mellé jutá
sért folyt a veszprémi Vetési Gimná
zium sportcsarnokában, ahová vis
szavágóra érkeztek a szintén NB I/B. 
osztályban játszó kiskunmajsaiak. 
Az első mérkőzés 3 gólos hátrányá
ból félidőre már kettőt ledolgoztak 
az almádi játékosok, azonban a foly
tatásban a lelkes szurkolóiktól támo
gatott vendégek csak egy gólos vere
séggel, de összesítésben 56-54 ará
nyú gólkülönbségű továbbjutással 
hagyták el a megyeszékhelyt.

MMH-Bau B.almádi: Somogyi -  
Radovics 6(1), Brenner 2, Woth 5, 
Bóna 1, Zimonyi 9 (4), Szabó 1. 
Csere: Bánkuti, Körli (kapusok), 
Csitkovics 3, Horváth P ., Borbély, 
Remport

A bajnoki idény tavaszi nyitányá
ra a tavaszi zápor úgy eláztatta az al
mádiak “veszprémi otthonát”, hogy 
a Kőbánya-Rév csapatát abban a 
Március 15. úti csarnokban kellett 
kényszerű átköltözéssel fogadni, 
ahol egy órával korábban a második 
KEK meccsen is győzött a Flensburg 
a Fotex KC ellen. Sajnos ezen pálya 
második mérkőzésén sem nyert a ha
zai csapat... Az MMH-Bau csapatá
ra jellemző fiatalítás alapján sorra 
kaptak játékengedélyt az ifjúságiak: 
Soós Balázs, Molnár Menyhért, 
Fürstner Ádám, Maros Gergő, 
Matos Viktor, kiknek játéka bíztató, 
de egyelőre még nem volt elegendő 
a táblázat éllovasa ellen.

B.almádi -  Kőbánya-Rév és Társa 
23 -  31 (11 -  16)

MMH-Bau B.almádi: Somogyi -  
Radovics 4, Horváth Sz. 2, Brenner
2, Horváth R., Zimonyi 11 (4), Sza
bó Csere: Bánkuti (kapus), Molnár
1, Bóna 3, Fürstner, Remport, 
Nagy R.

A Duna-partra utaztak a Balaton
partról a második fordulóban, ahol 
az első félidőben mutatott akarat
gyenge játék, a nyolc gólos hátrány 
eldöntötte a mérkőzés kimenetelét. 
Ráadásul súlyos sérülést szenvedett 
a bal átlövő Zimonyi Bálint, akinek 
a kezére tett gipsz csak a bajnokság 
végén kerül majd le.

Szentendre KC -  B.almádi 
26 -  19 (16 -  8)

MMH-Bau B.almádi: Somogyi -  
Radovics 1, Brenner 2, Szabó 1, 
Horváth R. 2, Zimonyi 7 (1), Bóna 
Csere: Bánkuti (kapus), Horváth Sz.
6 (4), Molnár, Fürstner, Borbély, 
Nagy R.

A végre hazai környezetben ját
szott megyei rangadó elején egyper
ces néma felállással emlékeztek az 
egykori almádi játékostárs és után
pótlás-nevelő, alsóörsi Csiszár Lász
lóra, az egy éve elhunyt almádi ka
pus Bácskay Gáborra és az élvonal
beli játékvezetőre, Horváth Istvánra. 
Az MMH-Bau gárdája nagyszerű já
tékot nyújtva, végig vezetett a szom
szédvár(os) ellen. A küzdelmes, jó 
iramú mérkőzés végeredménye pon
tosan megegyezett az ősszel játszot
tál, akkor is a hazai csapat nyert 23
-  22-re!

B.almádi -  B.füred KC
23 -  22 (12 -  9)

MMH-Bau B.almádi: Somogyi -  
Radovics 8, Horváth Sz. 7(4), Szabó 
3, Horváth R. 2, Brenner, Bóna 3 
Csere: Molnár, Fürstner, Remport, 
Nagy R.

A főiskolások otthonában az első 
játékrészben szerzett megnyugtató 
előny elegendő volt a hátralevő 30 
percre is.

Szombathelyi Tanárképző -  
B.almádi 

21 -  25 (9 -  14)
MMH-Bau B.almádi: Somogyi -  

Radovics 5, Horváth Sz. 4, Brenner
5, Horváth R. 1,

Szabó 5, Bóna 3 Csere: Bánkuti 
(kapus), Woth 2, Borbély, Fürstner, 
Nagy R., Vidó, Matos

A csoport egyik baranyai csapata 
ellen magabiztos játékkal szerzett 
úgy megnyugtató előnyt az MMH- 
Bau, hogy még a 3 büntetődobást há
rító Somogyi Zoltán kapus is felirat
kozott a góllövők közé. Sajnos a má
sodik félidő utolsó 7 percére elfárad
tak a gárda kulcsemberei, így egyen
líteni tudtak a vendégek.

B.almádi -  Siklósi Pelikán KC 
1 8 - 1 8  (1 1 -8 )

MMH-Bau B.almádi: Somogyi 
1(!)-Radovics 3, Horváth Sz. 7 (5), 
Brenner 4 (1), Horváth R. 1, Szabó
1, Bóna 1 Csere: Bánkuti (kapus), 
Borbély, Maros, Remport, Fürstner, 
Nagy R., Vidó

Szurkolók figyelem! Áprilisi ha
zai, 18 órás kezdetű mérkőzések a 
veszprémi Vetési Gimnáziumban: 
13-án, pénteken és 21-én, szomba
ton.

HAJRÁ ALMÁDI!
Tari Tibor

Balatonalmádi Város és 
Észak-kelet Balatoni Kistérség 

Nyílt tájékozódási Futó Bajnokság

2001. március 11. Litér, Mogyorós-hegy
Kistérségi bajnokság:
N 12 kategória:
1. Tóth Krisztina 37,24 Vp. Tájfutó Klub.
2. Csöngei Barbara 42,45 Vp. Tájfutó Klub.
N 14 kategória:
1. Hajgató Judit 33,53 Tapolcai Honv.TK. 
N 16 kategória:
1. Felber Orsolya 35,52 B.almádi 
N 18 kategória:
1. Szentmiklóssy Viktória 45,46 B.almádi
2. Nick Brigitta 51,28 Pápa
3. Kucserka Tímea 51,46 B.almádi 
N 21 kategória:
1. Baumann Mária 53,25 B.almádi
2. Csizmadiáné Szóládi

Annamária 56,42 B.almádi
3. Váryné Horváth Erzsébet 62,26 Litéri TK 
F 12. kategória:
1. Szőllősi László 26,22 Litéri TK.
2. Lakos Krisztián 29,26 Tapolcai H.TK.
3. Tóth Károly 32,57 Tapolcai H.TK.
F 14 kategória:
1. Gál Gergely 46,17 Tapolcai H.TK.
2. Számfira Gergely 53,13 B.almádi
3. Domán Rajmund 62,53 Tapolcai H.TK.
F 16 kategória:
1. Németh Ákos 47,09 Tapolcai H.TK.
2. Gergely Csaba 50,49 B.almádi
3. Csizmadia Zoltán 61,58 Tapolcai H.Tk.
F 18 kategória:
1. Lovasi Gábor 41,43 Vp. H.TK.
2. Gergely Tamás 45,11 B.almádi
3. Nick Ádám 73,54 Pápa 
F 21 kategória:
1. Fazekas Tamás 56,08 Vp. H. TK.
2. Somogyi Lajos 65,09 Pápa
3.Chmelik Ernő 68,02 Vp.H.TK.
F 75. kategória:
1. Gáti László 53,23 Pápa

Városi Bajnokság

N 16 kategória:
1. Felber Orsolya 35,52 
N 18 kategória:
1. Szentmiklóssy Viktória 45,46
2. Kucserka Tímea 51,46

N 21 kategória:
1. Baumann Mária 53,25
2. Csizmadiáné Szóládi 

Annamária 56,42
3. dr. Nagy Zsuzsanna 65,15 
F 12. kategória:
1. Felber Dávid 37,43
2. Vígh Bálint 40,41

F 14 kategória:
1. Számfira Gergely 53,13 

F 16 kategória:
1. Gergely Csaba 50,49 

F 18 kategória:
1. Gergely Tamás 45,11
2. Számfira Balász 78,29

F 21 kategória:
1. Boros László 93,27
2. Vígh László 114,25

Nyílt kategória:
1. Szénási család és Csontos Imre 38,05 B.almádi
2. Csontos Gergő 43,15 B.almádi
3. Wengrin Istvánné 56.43 Vp.TK.

Családi kategória:
1. Szénási család és Csontos Imre 38,05
2. Csontos Gergő 43,15
3. Szénási András és családja 72,58

(52 egyéni induló, 3 család)

Felber Gyula 
sportszervező



DIÁK-SPORTKÖRI TENISZ HÍREK
A Váci Mihály Általános Iskola tenisz sportcsoportja március 15-e emlé

kére megrendezte a több mint 20 év hagyományára visszatekintő mini-tenisz 
teremversenyét. A 46 általános és középiskolás résztvevő 2 iskola tornater
mében - több napon át - sportszerű körülmények között mérkőzött a helyezé
sekért.

Az eseménnyel kapcsolatosan jelezzük, hogy elkészült a 2001-es Ver
senynaptárunk, amit EZREDFORDULÓ VERSENYSOROZAT-nak nevez
tünk el. Ebben kiemelt helyen szerepel a BÍRÓ JÁNOS MESTEREDZŐ em
lékére rendezendő országos verseny, amit további 20 házi bajnokság és me
gyei szintű szabadidőverseny követ. Az utóbbin általános és középiskolás ta
nulók, ill. felnőtt érdeklődők vehetnek részt. (A tavalyi MILLENNIUM 2000 
versenysorozaton több százan indultak).

A csapatsportágban is tovább léptünk, mert a megyei III. osztályú fiú csa
pat mellett, női csapatot is neveztünk a megyei I. osztályban. Ezzel mintegy
15-20 fiatalnak biztosítunk rendszeres versenyzési lehetőséget.

Itt mondunk köszönetet azoknak, akik segítségével méltó színvonalon tud
tuk lebonyolítani rendezvényeinket. (Festmények, kajak, kupák, érmek, 
sportfelszerelés, stb). Reméljük, hogy 2001-ben is elnyerjük támogatásukat! 
(Művészek, képviselők, vállalkozók).

A márciusi mini-tenisz győztesei és helyezettjei a 6 csoportban:

1. csoport
1. Pandúr Ádám
2. Kiss Gergely
3. Keszey Dániel és Hidegkúti Gábor

2. csoport
1. Berényi Krisztina
2. Tóth Bianka
3. Kovács Márk és Takács Renáta

3. csoport
1. Varga Éva
2. Bodroghalmi Fruzsina
2. Pandúr Attila és Tárai Kristóf

4. csoport
1. Zima Balázs
2. Győri Viktor
3. Kokas Márton és Szapáry Zsolt

Középiskolás csoport 
Fiúk:
1. Szentpétery Zoltán
2. Kiss Tibor
3. Sárfi Dávid és Kovács Zsombor

Lányok:
1. Havasi Viktória
2. Tömpe Benigna
3. Csapiár Klaudia és 
Csizmadia Bernadett

A győztesek és helyezettek szülők, nagyszülők jelenlétében március 14- 
én a Petőfi szobornál vették át díjaikat, majd felelevenítve egy régi hagyo
mányt II. Rákóczi Ferenc szobrához vonultak, ahol megemlékeztek a nagy 
fejedelemről, kurucairól, és elhelyezték koszorújukat.

Varga László 
sport.csop. vez.

Megemlékezés II. Rákóczi Ferenc szabadságharcáról

Öregfiúk
Bizonyára vannak még városunkban akik nem tudják, hogy a Balatonal

mádi Sportegyesületen belül Horváth József (PECA) vezetésével működik 

egy Öregfiúk Labdarúgó Szakosztály is. A szakosztály az egyesülettől füg
getlenül, önállóan gazdálkodik. Kezdetektől megvalósítja azt a régi óhajt, mi

szerint az amatőr labdarúgók maguk finanszírozzák működésük költségeit. Az 

1980 óta együtt focizgató, majd 1995-ben hivatalosan is megalakult szakosz
tály bevételei tagdíjakból, szponzori támogatásokból s a csapat tagjainak ese

ti befizetéseiből tevődnek össze. Az önfinanszírozás szabályát kivételként 

erősítheti az a tény, hogy a város Önkormányzata 2000. év folyamán egy al
kalommal kisebb összeggel támogatta az Öregfiúkat.

Húsz-huszonegy évvel ezelőtt a Wesselényi strandon jött össze egyre na

gyobb rendszerességgel a társaság, majd a BSE korábbi vezetői Nyulász Ist
ván elnök valamint az azóta sajnos elhunyt Áfrány Mihály elnökhelyettes he
lyet biztosítottak az idősebb generációnak is a nagypályán. A mintegy más
fél évtizedes rendszeres találkozásokat követően a kilencvenes évek közepé

re érlelődött meg az elhatározás, s alakult szakosztállyá az egyre összeforrot
tabb közösség.

A BSE öregfiúk gazdag éves programot bonyolítanak le. A füves nagypá

lyán március közepétől október végéig, november elejéig tart a szezon s eb

ben az időszakban minden hétfőn délután pattog a labda, folynak az egymás
közti mérkőzések. A téli hónapokban szintén hétfői napokon találkozik a csa
pat a vörösberényi iskola tornatermében.

Évente két alkalommal kispályás tornákat szervezünk ó-8 csapat részvé

telével: Rendszeresek a nagypályás találkozók is. kitűnő kapcsolatokat sike

rült kialakítani a St. Pölten (Ausztria), a Komárno, Gabcsikovo (Bős) szlo

vák, valamint az Erdőhorváti, Vivitány csapataival. Velük évente kétszer, 
oda- vissza alapon találkozunk. Hasonlóan rendszeresnek mondhatóak a 

mérkőzések a fürediekkel, akikkel a hagyományos B.almádi-B.füred sport
napokon találkozunk.

Az elmúlt év hét mérkőzéséből hatot nyert meg a csapat. Gólkirályunk Jó

nás Lajos lett. Részt veszünk a megrendezésre kerülő Balatoni Városok Tor
náján, ahol Keszthelyt és Füredet megelőzve, Siófok után a második helyet 

szereztük meg. A novemberi Komárnoban rendezett teremtornán pedig az 

első helyen végzett a csapat.

A 2000. év nagypályás eredményei 
Komarno - Balatonalmádi 2 : 7 

Erdőhorváti - Balatonalmádi 3 : 4 

St. Pölten - Balatonalmádi 1 : 4 

Gabcsikovó - Balatonalmádi 3 : 1 
Balatonalmádi - Komarno 2 :1 

Balatonalmádi - Erdőhorváti 3 : 2 

Balatonalmádi - St. Pölten 5 : 2

Összeállítottuk már 2001. évi programunkat, melyet baráti ellenfeleink 
már el is fogadtak.

Ezúton köszönjük meg Alex Horváth, Wossala György, Molnár Tamás, 

Mohos János, Kiss Tibor szponzorok önzetlen segítségét, valamint az Önkor
mányzat támogatását!

Horváth József szakosztályvezető

BALATON SPORT
Balatonalmádi, Tulipán udvar 

(állomással szemben)



ELKO

Villamossági szaküzlet 
villanyszerelés

Elektromos ip. szakvállalkozás

Szolgáltatásaink:______________________________

Telekvillamosítás
Épületek villanyszerelése

Villamos fogy. mérőhelyek átszerelése

Hibaelhárítás

Bojlerjavítás
Villanyszerelési anyagok forgalmazása 

ÉDÁSZ-szal kapcsolatos teljes körű ügyintézés!

E L K O  ' 9 9  K f t .
B a r o s s  G. u. 1 9 .

T E L . / F A X ;  8 8 /439-058, 30/277-4482

Balatonalmádi-Vörösberény, Veszprémi u. 114.

Ön is tudja, hogy nem mindegy, 
Ml VAN a ruha alatt?

K Í N Á L A T U N K : __________________________
-  FEHÉRNEMŰK (női, férfi, gyermek, nemcsak manöken alkatúaknak!) 
-H ARISN YÁK, ZOKNIK
-  HÁLÓRUHÁK
-  RÖVIDÁRUK
-  GOBELIN KÉPEK, GOBELIN FONALAK 272 SZÍNBEN
-  KÖTŐFONALAK

E havi akciós ajánlatunk:
Gyermekzoknik

Nyitva tartás: H-P: 8-17, Sz: 8-12 óráig, Vas.: zárva

(Gábor Á. u. 9.)

továbbra is várja kedves vásárlóit
Nyitvatartás: 

H-P: 7-17 óráig, 
Sz.: 7-12 óráig, V: 7-11 óráig

FOTÓSTÚDIÓ
Balatonalmádi, Fűzfői u. 65.

Tel.: 88/431-019 06-30/217-9675
Digitális fényképezés különböző méretekben! 

Igazolványkép készítése azonnal, színesfilm kidolgozás 
24 óra alatt, fényképezőgépek, fotócikkek, esküvők, 

rendezvények fényképezése, videofelvételek készítése. 
Nyitva tartás: H-P.: 9-17 óráig 

Sz.: 9-12 óráig

c
p

u

Részletfizetési lehetőség

S zám ítástechnikai
szaküzlet és szerviz

Új és használt számítógépek, perifériák, 

telefonok, nyomtatványok árusítása.

INTERNET-előfizetés: 

a telefondíj már csak 88 Ft/óra

CD-írás, archiválás, iratmásolás

Számítógépek szervizelése, programok 

installálása, betanítás, oktatás 

Balatonalm ádi, Jókai u. 1. Tel./fax: 432/130

SZÁMFIRA ISTVÁN

Víz-, gáz-, fűtés
szerelő mester

8220 Balatonalmádi, 

Rákóczi u. 37.

Fax: 88/438-910 

Tel.: 88/439-213, 

30/9384-453 

Információs zöld szám:

80/949-019

Tervezés, kivitelezés
Már 20 éve a lakosság szolgálatában!



Hégely 

és társa
Üvegezés, tükörvágás, képkeretezés, 

hőszigetelt üveg.
Balatonalmádi, Rákóczi u. 41 

Építők u. 1/A

Telefon: 432-854, 439-219
Konyha-, szobabútor, üzletberendezés, 

egyedi elképzelések kivitelezése.
Ajtó-, ablakgyártás, 

műanyag ajtók, ablakok gyártása.
BÚTORLAP ÉS LEMEZ 

MÉRETRE VÁGÁSA.
Balatonalmádi, Napraforgó köz 2.

Telefon: 06-20/9685-221

Új Nyitás 

CARTED’OR KÁVÉHÁZ 

COCTAIL BÁR 

A TULIPÁN UDVARBAN
Várjuk kedves vendégeinket 

különlegességekkel 

Születésnap-Névnap-Rendezvények 

Nyitva tartás 

péntek-szombat-vasárnap 10-20 óráig 

Tel: 06-20-916-8299

PÁSZTI AUTÓSZALON

Suzuki új személy- és kishaszon

gépjárművek forgalmazása, garanciális 
szervizelése, garanciaidőn túli javítása, 
műszaki vizsgáztatása.
Használt gépkocsik forgalmazása 
Eurotax index alapján.

P-Top garancia

SUZUKIA mi autónk

Hitelközvetítés On-line hitel 

Adás-vétel, bizományosi értékesítés.

Virtuális autópiac www.paszti-suzuki.hu/autopiac

Eredeti és utángyártott alkatrészek: kipufogók, 
karosszéria elemek, Fram és Armafilt levegő-, olaj és 
üzemanyagszűrők. Gates ékszíjak és vezérműszíjak.

Kenőanyagok: Castrol, Mobil olajak 

márkakereskedése. 

Futómű geometriai 

ellenőrzése 

F ék diagnosztika 

Karosszériajavítás 

Autorobot 

technológiával. 

Minden 

személy és kishaszon 

járműtípust vállalunk. 

On-line szerviz bejelentkezés 

Csereautó

Áraink a partner biztosítók által elfogadottak 

Assistance szolgálat a nap 24 órájában.

Pászti Kft Veszprém, Almádi út 40.
Nyitva: 8.00-12.00,12.45-17.00 • Szo: 9.00-12.00

Tel: 88/426-985,429-788 Szerviz: 88/421-280 
www.paszti-suzuki.hu E-mail: info@paszti-suzuki.hu

http://www.paszti-suzuki.hu/autopiac
http://www.paszti-suzuki.hu
mailto:info@paszti-suzuki.hu


Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat ÁRVÍZKÁROSULTAKNAK 

GYŰJTÜNK

- Elsősorban olyan élelmiszereket, amelyek az alapélelmezésen felüli kiegé
szítést, a nehéz fizikai munkát végzők és a legyengült lakosság, a gyermekek 
fizikai állapotának erősítését teszi lehetővé (kávé, tea, csokoládé, keksz, gyü
mölcs, stb.)
- Tisztítószerek, tisztálkodási szerek, higiéniai cikkek (Pl. WC papír)
- Fertőtlenítő szerek
- Gyermek pelenka
- Társasjátékok, gyermekjátékok
Mindez leadható a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Vörösberényi Katolikus Plébánián csütörtökönként 15-17 óráig, vagy 
Öhlmann Péter Balatonalmádi, Vörösmarty u. 5/b. Tel.: 88/430-737 
ÁRVÍZKÁROSULTAK SZÁMLASZÁMA:
MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT 
10300002-20102898-70073285

FALUGYŰLÉS
Több mint két éve már annak, hogy Vörösberény lakosságának lehetősége 
volt a saját lakóhelyén tájékozódnia városunk Balatonalmádi és településré
szünk Vörösberény ügyes-bajos dolgairól. A megtörtént és a tervezett 
eseményekről.
Ezt az igényt kielégítendő a Vörösberényi Polgári Kör szervezésében, a 
Vörösberényi Nyugdíjas Klub és a Vörösberényi Kertbarát Kör egyetértésével

Falugyűlést hirdetünk Vörösberényben a Kultúrházban 
2001. április 12-én 18 órai kezdettel.

A falugyűlésre meghívtuk városunk képviselő-testületének tagjait, s felkér
tük dr. Kerényi László Polgármester Urat egy rövid áttekintésre.
Ha kérdése van, ha tájékozódni szeretne, ha ötletei vannak, szívesen lát
juk Önt is! Polyák István

Vörösberényi Polgári Kör elnöke

ÉRTESÍTÉS
óvodai beíratásról

Értesítem a Kedves Szülőket, hogy a 2001/2002. tanévi óvodai beíratások 
mindhárom óvodában:
1. sz. Óvoda Balatonalmádi, Bajcsy Zs. u. 33.
1/A Óvoda Balatonalmádi, Mogyoró u. 1.
2. sz. Óvoda Vörösberény, Ady E. u. 27.

2001. április 17, -18,-19-én d.e. 8 órától d.u. 16 óráig lesznek.
A beíratással kapcsolatos tudnivalók:
- Azokat a gyermekeket, akik 2001. dec. 31-ig betöltik 3. életévüket,
- Azokat a gyermekeket, akik betöltik 5. életévüket, de ez ideig óvodai neve
lésben nem részesültek, lehet ill. kell beíratni.
Előjegyzésbe kerülnek azok a gyermekek, akik 2002. május 31-ig töltik be
3. életévüket.
Mindhárom óvodában szeretettel várjuk Önöket, kérjük, hogy a beíratásra 
hozzák el gyermekeiket is. Sári Jánosné

óvodavezető

ÉRTESÍTÉS
Balatonalmádi általános iskolákban az 1. osztályos tanulók beiratásának 

időpontja:
2001. április 23. (hétfő) 8-16 óra, 2001. április 24. (kedd) 14-18 óra

A város mindhárom általános iskolája szeretettel várja az első osztályosokat.
A beiratkozással kapcsolatban további tájékoztatást adnak az érintett iskolák:
- Vörösberényi Általános Iskola, 8220 Balatonalmádi, Thököly u. 1. Tel: 431-250

- Györgyi Dénes Általános Iskola 8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. út 24. Tel:438-352

- Váci Mihály Általános Iskola 8220 Balatonalmádi, Verseny u . 1. Tel: 88/438-305

KÖZLEMÉNY
2001. április 19-én 17 órakor 

„Volt Nevelőotthon rendezése”
címmel fogadóórát tart 

a Váci Mihály Általános Iskolában (Verseny u . 1.) 
Balogh Csaba képviselő a Humánpolitikai, valamint a 

Pénzügyi Bizottság tagja.
Meghívott vendégek:

Dr. Kerényi László polgármester és 
Pandúr Ferenc alpolgármester

FELHÍVÁS !
Az évi kötelező lakossági tüdőszűrés Balatonalmádiban 

2001. április 5-től május 9-ig tart 
Helye: Kommunális Kht emeletén 

(Balatonalmádi, Rákóczi u. 43.)
Időpontja: Hétfő: 9-12; 12,30-16 óra

Kedd: 8-14 óra 
Szerda: 8-12; 12,30-16 óra 
Csütörtök: 8-14 óra 

Péntek: 8-12 óra 

Április 28. szombat: 8-12 óra 
Április 30. Hétfő: SZÜNNAP!

Értesítjük tisztelt hirdetőinket, hogy 2001. márciusától 
hirdetési áraink változtak:
1 hasábos (5x10) keretezett hirdetés: 5000 Ft
2 hasábos (10x10) keretezett hirdetés: 9000 Ft
1 éves előfizetés esetén 1 havi hirdetés ingyenes.

“EGYÜTT A HOLNAPÉRT”
A Veszprém Megyei Munkaügyi Központ 

Balatonalmádi Kirendeltsége
a munkanélküliek foglalkoztatásának elősegítésére 

2001. április 18-án, szerdán 9 órai kezdettel 
Balatonalmádiban 

A Magyar-Angol Tannyelvű Gimnáziumban 
(Balatonalmádi, Rákóczi u. 39.)

ÁLLÁSBÖRZÉT RENDEZ
a program keretében nyújtandó szolgáltatásaink:

- állásközvetítés - munkajogi tanácsadás
- képzési- átképzési tanácsadás - pszichológiai tanácsadás
- aktív foglalkoztatáspolitikai - álláskeresési technikák oktatása 

eszközökről tájékoztatás
Minden érdeklődőt és pályakezdő fiatalt szeretettel várunk! 
Vidékről érkező regisztrált munkanélkülieknek az útiköltséget 

megtérítjük. A programok 11.00 óráig tartanak.
Veszprém Megyei Munkaügyi Központ 

Balatonalmádi Kirendeltsége
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A Balatonalmádi Közösségi Ház 
áprilisi programja:

Április 4-én 19:00 Filmklub: Sinkovits Imrére emlékezünk:
Szerdán A tizedes meg a többiek című filmmel

Helyszín: Kéttannyelvű Gimnázium 
Április 13-án 19:00 A kötészet napja alkalmából:
Pénteken “A semmi partjain” címmel monológ József Attila művei alapján 

Előadja: Szentirmai Edit 
Helyszín: Közösségi Ház 

Április 14-én 9:00-12:00-ig Nyuszi-muszi Húsvéti játszóháza 
Szombat Helyszín: Közösségi Ház
Április 20-án 19:00 Diaképes élménybeszámoló Ausztriáról 
Pénteken Az előadást tartja: ifj. Kiss Csanád 

Helyszín: Közösségi Ház 
Április 26-án 17:00 Művészetbarát Egyesület összejövetele 
Csütörtökön Meghívott vendég: Bodor Barna a Polgárőr Egyesülettől 

Helyszín: Közösségi Ház 
Május 1-én 16-tól Majális
Kedden Színpadi programok fővárosi művészek közreműködésével

Helyszín: Sportpálya 
Május 4-én 18:00 Németalföld története és a Holland identitás 
Pénteken Magyar-Holland kapcsolatok címmel 

Nagy Gergő és Teszéri Ádám előadása 
Helyszín: Közösségi Ház

Apróhirdetés
„dr. Wilde, bőrgyógyász, 424-383„

Masszázs, gyógymasszázs 
Balatonalmádi, Baross G. u. 9. (volt fodrász szalon), Tel.: 06-30/9063-749 

Kertgondozónak Almádin helyben lakó munkavállalót (nyugdíjast) keresek, aki az 
Öreghegyen a Pihenő-utcában lévő 200 négyszögöles fás-bokros kertem hetente 

egyszeri gondozását vállalná, májustól októberig, havi munkabér-igénye közlésével. 
Dr. Bodrossy Leo, 9021 Győr, Árpád út 19.


