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Az élet apró örömeihez tartozik az is, hogy
egyszer csak váratlanul jön egy ajánlott levél,
amiben  kedves sorok kíséretében az alább
közölt légi felvétel volt a melléklet. A levél
küldõje természetesen adatokat is közölt,
miszerint a felvételt 1933-1935 körül
Keresztes Béla, repülõtiszt készítette. Õt a
Györgyi Dénes utca (akkor CS. László
Mihály utca) 8. számú villa tulajdonosához
rokoni szálak fûzték Ez volt az utcában az
elsõ ház. A szomszédos 6. számú épület
ugyancsak rokonuké volt, amelyik a II.
világháború során bombatalálat követ-
keztében elpusztult. A 3. számú épület volt az
utcában a második nyaraló, ami pedig 1931-
ben készült el.

A kép jobb szélén látható a volt Klára
panzió (ma lakóház) épülete bõvítés közben,
ami apám közlése szerint 1934-ben történt.
Mögötte levõ területen Varga István
kertészete látható, amelyik késõbb az Óvári
Ferenc utcába költözött. Ugyancsak a kép
jobb szélén látható a mai városháza akkor
még földszintes (késõbb emeletes Hungária
szálló) épülete, a rá merõlegesen épült mozi-
val (Apolló mozgó). Még van egy igen jó
tájékozódási pontunk, nevezetesen a Véghely
villa (ma Kakas csárda) tornyos épülete.

A Hétvezér utca Balaton felõli oldala,
valamint a Bajcsy-Zsilinszky út (akkor
Erzsébet királyné útja) Hétvezér és Györgyi
Dénes utcák  közötti szakasza, továbbá a
Kánya-villától (ma Óvoda) a Molnár villáig
(Bajcsy-Zsilinszky u. 9 szám) terjedõen

beépítetlen volt. A
Györgyi Dénes Általá-
nos Iskola területe szép,
nagy rét volt akkoriban.
Meg kell említeni azt is,
hogy a légi felvételen
látható teljes terület az
1880-as évek végéig
szõlõ volt, eltekintve
néhány  szõlõbeli épület-
tõl. 

A képes levelezõ
lapokon nem túl gyakran
látható légi felvétel, de
Almádiról ilyen is akad,

ami a Kis Jancsi villát ábrá-
zolja az elõtte futó vasúti
pályatesttel. A képes leve-
lezõlap hátulján nyomtatott
szöveg így szól.: “ÖREG-
HEGYI KASTÉLY- Bala-
tonalmádi (vitéz Sebõk
Sándor és Satzger Ke-
resztély repülõ felvétele)”.
A felvétel idejére vonat-
kozóan nincs adat csupán a
postabélyegzõ kelte ad
némi támpontot, ami 1935.
július 30., így a felvétel az
1930-as évek elején készül-
hetett.

A légi felvételt dr. Luzsa
Györgytõl kaptam, aki a
Györgyi Dénes u. 3. számú
épület tulajdonosa, gyara-
pítandó a helytörténeti
anyagot, amiért ezúton is
köszönetet mondok.

Schildmayer Ferenc
Légi felvétel 1933-35 körül

Képes levelezõlap 1935-bõl

MEGHÍVÓ
Értesítjük kedves érdeklõdõket, Olvasóinkat, hogy az

“Almádiért Közalapítvány”
hagyományos, jótékony célú, szezonnyitó

Hattyú Bálját
2004. június 19-én, 19 órai kezdettel tartja a

Pannónia Kulturális Központ báltermében.
RENDEZVÉNYÜNKRE MINDENKIT TISZTELETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK!

Bõvebb információt és az asztalfoglalással 
kapcsolatos tájékoztatást

május 10-tõl június 15-ig a 
Pannónia Könyvtárban kaphatnak!

Szeretettel várunk mindenkit!
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TÖRTÉNELMI IDÕKET ÉLÜNK: NAGYON KELLÜNK AZ ÚNIÓNAK

F I G Y E L E M !
Szerezzen jogosítványt helyben!

BAKSAI AUTÓSISKOLA
Személyautó, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár,
jogosítvány megszerzésére tanfolyam indul májusban, 

kedvezõ áron, részletfizetési lehetõséggel

Érdeklõdni: Baksai Gábor
Tel: 06 30/916-3286 
Balatonalmádi, Lehel út 27.

Egy évvel ezelõtt „Strassburg
közel van“ címmel írtam cikket
ugyanezen az oldalon. Akkor arra a
következtetésre jutottam, hogy tér-
ben és idõben - sõt ami talán
fontosabb - még kultúrában is közel
vagyunk egymáshoz. Közelebb,
mintsem gondolnánk. Mára meg-
valósult ez a közelség és valami
furcsa érzés keríti az embert a
hatalmába. Minél közelebb kerül-
tünk az uniós tagsághoz, annál in-
kább szaporodott azoknak a száma,
akik már akkor is „európai harcosok“
voltak, amikor a vasfüggönyt építet-
ték, aknazárat telepítettek mellé és
vadul vicsorogva õrizték vagy õriz-
tették több mint ötven éven át. Május 1
óta õk lennének az elõharcosok?

Talán nem is az a nap nagy
kérdése, ugyan mire mennénk az
Unió nélkül, hanem az, hogy mire
mennének õk nélkülünk. A közgaz-
dászok már régóta tudták a választ,
mert a vámhatárok senkinek sem tet-
tek jót. Gondoljuk csak el: San
Francisco és New York között aka-
dálytalanul közlekedhettek az em-
berek, árucikkek, sõt még az eszmék
is. Lisszabon és Budapest között vi-
szont majdnem tíz határon kellett
átkelni, nem is beszélve az „egyéb“
akadályokról. Ezért vetette fel az
Európai Egyesült Államok gondola-
tát  Winston Churchill, akkor amikor
én egy éves voltam, és lépett a tettek
mezejére a közgazdász Jean Monnet
és a politikus Robert Schumann,
amikor még öt évesként az óvodában
játszadoztam.

Tényleg: mire is menne az Unió
nélkülünk? A választ õk maguk ad-
ták meg, mert nem csupán Magyar-
ország kellett, hanem egyszerre tízen
lettünk új tagok. Aki figyelte egy ket-
tészakított szigetország politikai
eseményeit és múlt heti népszavazást
a görög és a török oldalon, annak lát-
nia kellett, hogy még a fél Ciprus is
jobb alternatíva volt, mint a semmi.
Ílymódon akár abban is egyetérthet-
nénk, hogy nem máltaiként, nem is
szlovénként szeretnének bennünket
jobban, hanem magyarként kellünk
az Uniónak. Mindenfajta félreértés
elkerülése végett nem azért gondo-
lom így, mert a máltai l’imhabba
vagy a szlovén milovat’’ mást jelen-
tene, mint a magyar szeretni ige. Az

angol love, a francia amour és a
német lieben egyszerûen úgy érten-
dõ, hogy nekik - akik nagyobbak,
gazdagabbak és talán gondtalanab-
bak - megéri az egyesülés „dacára a
dacárandóknak“. Valami hasznunk -
sõt komoly értékünk - mégis csak
lehet nekünk, magyaroknak is. Uniós
állampolgárként el kellene felejte-
nünk azt a tengerentúli axiómát, ami
szerint „ ha van egy magyar barátod,
nincs szükséged ellenségre“. Arra
magyar szólásra sem szívesen emlé-
keznék, hogy „Magyarországon kí-
vül nincs élet, ha pedig van , akkor az
nem ugyanaz“!

Még mindig akadnak olyan írás-
tudók ezen az öreg kontinensen, akik
a magyarokat csak lovon tudják el-
képzelni. Kedvenc õsi hobbink - sze-
rintük - a nyereg alatti húspuhítás,
amibõl annyi igaz, hogy került hús a
nyereg alá, még a kalandozások kora
után is, különösen akkor, ha felsebe-
sedett a ló háta. Amikor nyolc évvel
ezelõtt amerikai diákjaimnak elme-
séltem ezt a történetet, leesett az
álluk, bár az egyik diák azért félve
megkérdezte, hogy akkor nem is lo-
von járok már be a gimnáziumba?

Svájcban hallottam elõször olyan
idegenvezetõi elrettentést a barbár
magyarokról, amit félbe kellett sza-
kítanom, mert a gyengébb idegzetû
angol turisták szinte már ájuldoztak.
Baselben a hatalmas katedrális elõtt
sopánkodott a helyi mindentudó,
hogy micsoda helyre kis, korai temp-
lom állott a helyén, amíg a barbár
magyarok le nem rombolták. Na ek-
kor jeleztem neki szép fennhangon,
hogy inkább talán a legkorábbi vá-
rostervezõket venné észre bennük!
Mivel nyitva maradt a szája, ezért
nyugodtan folytathattam: soha nem
épült volna fel ez az új katedrális, ha
kalandozó eleink el nem takarítják a
régebbit. Különben is többen férnek
el benne, meg az új stílusirányzat is
erõre kaphatott, a temérdek új mun-
kahelyteremtésrõl nem is beszélve.
Mivel meg akart szólalni az idegen-
vezetõ, sietve még hozzátettem,
hogy éppen elõtte a Maggi levespor-
gyárban jártam, ahol töredelmesen
bevallották, hogy az ihletet a kalan-
dozó magyaroktól kapták, akik irdat-
lan hosszú utat tettek meg, egy kis
fûszerezett, szárított és porrá tört szá-

raz hússal a tarsolyukban. Ezt ugyan-
is csupán forró vízbe kellett szórniuk
és máris ott volt a kiváló húsleves.
Még a lestyánt is korábban használ-
tuk mint õk, mostanára pedig azt kel-
lett megélnem, hogy „maggi-fûnek“
találták hirdetni az egyik áruházban
még Magyarországon is. Angol és
walesi barátaimat is mindig felvilá-
gosítottam a magyar Kocs község
világhírû találmányáról, amit mi
csak kocsinak nevezünk, õk pedig
‘coach’-nak vagy ‘coets’-nek. Erre
jön aztán az oldalvágás, hogy õk a
francia ‘couchette’ szóra gyanakod-
tak eddig, mások a német ‘Kutsche’-
re, amelyek szintén a magyarból ke-
rültek oda. Csuklani akkor kezdenek,
amikor megtudják, hogy a golyóstol-
lat mindenütt „biro“-nak nevezik, a
magyar feltalálója, Bíró László tisz-
teletére - Magyarországot kivéve...

Európa kulturális köreit összevet-
ve több tudós arra a következtetésre
jutott, hogy a római vagy karoling
kultúrkör meghatározó központi sze-
repet játszik földrészünkön. Innen
származtatják a törvényességet, a
hivatali rangsort, a római katolikus
vallást és az ésszerûséget. Ebbe a
körbe kapcsolódik a görög-bizánci
kultúrkör a maga keleti ortodox val-
lásával, a közösségi hagyománnyal,
a bürokráciával és az önkényuralom-
mal, valamint a formalizmussal.
Nos, ennek a két kultúrkörnek az
átfedése adta a rabszolgaságot, az
állampolgárságot, a kormányszer-
vezetet és jóval késõbb a klassziciz-
must.

Ezekben a keretekben kellett gon-
dolkodnia Szent Istvánnak, amikor
több mint egy évezreddel ezelõtt a
római-karoling kultúra mellett dön-
tött és most is valljuk, hogy jól dön-
tött. Nem voltunk és nem lehettünk

olyan helyzetben, hogy a skandináv
kultúrkör határozza meg sorsunkat.
Bármennyit is kalandoztunk nyugat
felé nem hagyhatott mély nyomokat
bennünk az ottani munkakultúra, az
ebbõl származtatható egyenlõség és
testvériség, sõt a  népképviseleti kor-
mányzás sem. A 21 századból vissza-
tekintve tehát nem véletlen, hogy
sem a tengeri közlekedés, a kapita-
lizmus és a tömegkultúra, sõt a kul-
túrálatlanság sem talált termékeny
talajra nálunk még akkor sem, ha
egy-két kereskedelmi adó, illetve
maga a média, mint olyan, elég szor-
gosan munkálkodik ennek érdeké-
ben.

Nyomasztónak érzem viszont,
hogy sehol sem ábrázolják a finn-
ugor, sõt a  szláv kultúrkört sem - bár
nyugatról nézve ezt nemes egy-
szerûséggel csak keleti kultúrkörnek
neveznék, ha nem vadkeletinek. No-
de, nem nevezik. Nem nevezik, mert
nem ismerik - mert azt feltételezni
sem merném, hogy nem ismernék el.
Talán fel lehetne fedezni megha-
tározó vonásokat, erényeket és érté-
keket  errefelé is - ha vennék a fáradt-
ságot. Jól esne, ha a magyar Nóbel-
díjasok sorait tekintenék át, vagy az
olimpiai aranyérmeseinket. Talán
még azzal is kiegyeznék, ha csupán a
folyton megújulni képes kultúra-
befogadóképességünket ismernék el.
Különbözõ kultúrák metszéspont-
jában még mindig él és bizakodik
egy nép, akirõl a legtöbb idelátoga-
tónak a ‘vendégszeretõ’ jelzõ marad
meg a memóriájában. Akik le is te-
lepedtek nálunk, azok talán a ‘találé-
kony’ jelzõt is jónak tartanák, mert
minden megpróbáltatás és meghur-
coltatás után is képesek vagyunk újra
kezdeni, mosolyogni és bizakodni.

Czuczor Sándor

Értesítjük kedves vendégeinket, hogy 
a Szépség Toronyból

Elköltöztünk:
Tamás Andrea kozmetikus     tel.: 06-70-338-23-01
Béki Ildikó manikûrös            tel.: 06-30-266-33-73
Kásáné Henn Ria masszõr      tel.: 06-30-385-90-57

Új címünk: Balatonalmádi, Martinovics u.2.
(Piactér mellett, sárga üzletház emeletén)

Szolgáltatásaink:
Arc- és testkozmetika

Smink tetoválás
Szolárium

Infraszauna
Fej- és testmasszázs

Talpmasszázs
Manikûr, pedikûr, mûköröm

Várunk minden szépülni és pihenni vágyó vendéget!
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Az uniós csatlakozással hazánk
teljes jogú tagja lett a világ egyik
meghatározó politikai és gazdasá-
gi integrációjának. A tagság tör-
ténelmi lehetõség a magyar társa-
dalmi és gazdasági fejlõdés meg-
késettségébõl adódó hátrány le-
dolgozására. Alapvetõ kérdés,
hogy milyen mértékben leszünk
majd képesek kihasználni a
tagságból adódó elõnyöket és
csökkenteni az esetleges hátrá-
nyokat.

Sokan mondják, hogy ez az
esemény csak az államalapításhoz
hasonlítható. Én azonban mások-
kal együtt úgy vélem: István király
mûve egyedi, megismételni szük-
ségtelen. Ez a május elseje remé-
nyeim szerint a modern Magyar-
ország születésnapja, amelynek
történelmi elõzményei: a ’48-as
polgári forradalom és szabad-
ságharc, ’56 szabadság- és demok-
ráciaeszménye. Közvetlen elõz-
ménye pedig a rendszerváltozással
ölünkbe hullott szabadság. Az is
esélyt teremtett, ez is azt teremt.
Csak azt! Ezzel muszáj élnünk!
Még egyszer nincs 15 késlekedni
való évünk!

Keresztényi hittel térünk vissza
abba a családba, melynek hazánk
mindig is tagja volt. Kötelességünk
építeni közösen egy szebb, igazabb
jövõt gyermekeinknek és uno-
káinknak, akik a csatlakozás leg-
nagyobb nyertesei lesznek.
Visszatértünk s visszük magunkkal
értékeinket, szokásainkat, sokszínû
kultúránkat. Adunk és reményeink
szerint kapunk cserébe mást. Az
ünnep csak akkor lesz teljes,
munkánkban csak akkor leszünk
eredményesek és sikeresek, ha fél-
reteszünk minden belsõ problémát,
háttérbe szorítunk mindenféle
megosztottságot, másokkal szem-
beni gyanakvást, alaptalan rosz-
szindulatot.

Az idei május elsején hat hely-
színen sokan ünnepeltek. Megfon-
tolásra ajánlom a munkáltatóknak,
intézményeknek és civil szer-
vezeteknek jövõre a közös majálist
– mondjuk a sportpálya területén –
ahol mindenki elfér és részese
lehet az õt érdeklõ programoknak. 
Balatonalmádi, 2004. május 2.

Pandur Ferenc
polgármester

Néhány sor
az 18. hónapról
a Városházán

2004. április

Intézze biztosítási ügyeit helyben!
Az UNIQA Biztosító Rt. Balatonalmádi kirendeltségén széleskörû

szolgáltatásokkal várja kedves ügyfeleit!
• befektetési alapokhoz kötött, 

ingatlan-elõtakarékossági jellegû életbiztosítás 
(lakásfinanszírozási program)

• életbiztosítások, balesetbiztosítások
• gépjármû-biztosítások
• lakásbiztosítások
• vállalkozói vagyonbiztosítások
• nyugdíj- és egészségpénztár
• assistance szolgáltatások

Hívjon minket, készségesen állunk rendelkezésére!
Címünk: Balatonalmádi, Martinovics u. 2.

Tel.: 88/574-400, 574-401 Mobil: 06-20/932-4411

Választási közlemény 2004.
Tisztelt Választópolgár!

Mint ismeretes, 2004. június 13-án, vasárnap kerül
sor az Európai Parlament tagjainak választására. 

A választáson a Magyar Köztársaság területe egy
választókerületet alkot, a pártok által állított listára lehet
szavazni. A választópolgár az Európai Uniónak csak egy
tagállamában gyakorolhatja választójogát, csak egy listát
ajánlhat, egy listára szavazhat.

A névjegyzékbe való felvételrõl a választási értesítõt és
az ajánlószelvényt a választópolgárok postai úton 2004.
április 13-16 között megkapták. (Amennyiben a kézbesítés
valamely okból elmaradt, a Polgármesteri Hivatalban lehet
érdeklõdni)

Listát ajánlani az ajánlószelvény értelemszerû kitöltésével,
az ajánlott, listát állító pártnak történõ átadásával lehet.

Balatonalmádiban a szavazókörök száma, hely-
színe, a hozzá tartozó utcák beosztása az elõzõ válasz-
tás óta nem változott. A választási értesítõn szerepel
annak a szavazókörnek a címe, ahol Ön szavazhat. 

Szavazni csak személyesen, a választópolgár lakóhe-
lyén lehet, de:

- Amennyiben Ön a szavazás napján lakcímétõl távol
lesz, 2004. június 11-én 16.00 óráig személyesen vagy
meghatalmazott útján (vagy ajánlott levélben úgy, hogy az
ajánlott levél június 8-án 16.00 óráig a hivatalba
megérkezzen) a lakcím szerinti illetékes jegyzõtõl  iga-
zolást kérhet, mellyel  (és a személyazonosság és a lakcím
igazolására alkalmas iratokkal) azon településen
szavazhat, ahol a szavazás napján tartózkodik. 

- Ha a szavazás napján külföldön tartózkodik, szavaza-
tát leadhatja a Magyar Köztársaság valamelyik nagykövet-
ségén, amennyiben május 14-én 16.00 óráig a lakóhelye
szerinti jegyzõtõl – személyesen vagy meghatalmazott
útján ill. ajánlott levélben – kéri a külképviseleti névjegy-
zékbe való felvételét.

A Magyar Köztársaság területén a  szavazás 2004.
június 13-án, vasárnap, 6.00 órától 19.00 óráig tart.
Szavazni kizárólag a következõ érvényes igazolványok
bemutatásával lehet: 
- lakóhelyet tartalmazó személyazonosító igazolvány, vagy
- lakcímigazolvány és – személyazonosító igazolvány, vagy
- útlevél, vagy
- 2001. január 1-jét követõen kiállított vezetõi engedély, vagy
- sorkatona esetén katonai igazolvány

Kérjük, hogy a szavazatszámláló bizottságok munká-
jának megkönnyítése érdekében az “Értesítõ”-t szíves-
kedjék a szavazásra magával vinni. 

A választási kampány 2004. június 11-én 24.00 óráig
tart. Kampányt folytatni 2004. június 12-én 0.00 órától
június 13-án 19.00 óráig tilos. 

A választási kampány során városunk közterületein plaká-
tot elhelyezni csak a vonatkozó helyi rendeletben foglaltaknak
megfelelõen lehet. (Kérjük, hogy a plakátozni szándékozók a
helyi rendelet betartása érdekében elõzetesen egyeztessenek a
közterület-felügyelõkkel: Polgármesteri Hivatal, Városgond-
noksági Osztály, II. em. 40-es szoba, tel: 88/430-344) A plaká-
tot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték,
2004. július 13-ig köteles eltávolítani. 

A választásokkal kapcsolatos részletes tájékoztatást a
Polgármesteri Hivatalban (Balatonalmádi, Széchenyi
sétány 1.) mûködõ Választási Iroda, illetõleg a Választási
Információs Szolgálat ad hivatali munkaidõben:

Dr. Szûcs Sándor HVI vezetõ (I. em. 23. szoba) 
Tel.: 88/438-012

Kovács Piroska Rózsa HVI vez. h. (I. em. 36. szoba)
Tel.: 88/430-254
- általános választási tudnivalók, 
- szavazatszámláló bizottságokba történõ személyi delegálás
- jogorvoslat 

Kosztecky Zsuzsanna HVI tag (Fsz. 8. szoba) Tel.:
88/431-851

Dobosné Kárpáti Emõke HVI tag (Fsz. 14 szoba)
Tel.: 88/430-361
- választói névjegyzék vezetése, törlés, felvétel,
- választási értesítõ, ajánlószelvény kézbesítésének

elmaradása
- igazolás kérése, 
- lakcímnyilvántartás Helyi Választási Iroda 

ÉRTESÍTÉS
Tájékoztatom, hogy az alábbi idõpontokban és helyszí-
neken az elmúlt idõszak döntéseirõl és az elõttünk álló
feladatokról, tervekrõl LAKOSSÁGI FÓRUMOKAT
tartunk, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
2004. május 10. hétfõ, 18.00 Váci Mihály Általános Iskola
2004. május 11. kedd, 18.00 Pannónia Kulturális Központ
2004. május 12. szerda, 18.00 Vörösberényi Kultúrház
2004. május 13. csütörtök, 19.00 Kéttannyelvû Gimnázium
Megtisztelõ érdeklõdésére számítva,
Tisztelettel:

Pandur Ferenc, polgármester

Május 29-én (szombaton) Idénnyitó Nemzetközi
Horgászversenyt rendezünk a „Négyméteresnél”.
Érdeklõdni: a 88/439-174-es telefonszámon lehet.

Sporthorgász Egyesület
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E havi krónikámat nem a te-
rületen elkövetett bûncselekmények
ismertetésével kezdem. Április 24-e,
Sárkányölõ Szent György napja, a
Magyar Rendõrség Napja. Ebbõl az
alkalomból április 23-án, pénteken
egy napra megnyílt a megye összes
Rendõrkapitányságának kapuja, és
az érdeklõdõk kötetlen beszélgetés
keretében ismerkedhettek meg helyi
zsaruk munkájával, felszerelésével,
tehették fel kérdéseiket. 

Balatonalmádiban több mint száz
általános iskolás fiatal látogatott el
hozzánk, és egy jó hangulatú, kö-
tetlen rendezvény keretében kerül-
hettek közelebb az értük dolgozó
kollégákhoz. A Kapitányság épü-
letének megtekintése után a külön-
bözõ szakterületeken dolgozó mun-
katársaim válaszoltak a feltett kér-
désekre, hívták fel a figyelmet a 10-
14 éves korosztály számára elenged-
hetetlen bûn- és baleset-megelõzési
ismeretekre, és lehetõség volt arra is,
hogy a fiatalok testközelbõl ismer-
hessék meg azokat a fegyvereket és
felszerelést, amivel a hivatásos
állományúak nap mint nap szolgála-
tot teljesítenek. 

Számunkra is felejthetetlen volt
az a kedves érdeklõdés, mellyel
találkoztunk. Úgy érzem, nyitott
szívvel, nyitott szemmel járó új ge-
nerációval találkozhattunk. Kö-
szönöm a helyi iskolák együtt-
mûködését, azt, hogy lehetõvé tették,
hogy sajátos módon ünnepelhes-
sünk. Remélem, hagyományt alapí-
tottunk, és jövõre is beszámolhatok
Önöknek egy hasonlóan jó hangulatú
rendezvényrõl. 

Persze az ünnepek ritkák, és a
munka nem áll meg. Az elmúlt
hónapban Balatonalmádi területén
elkövetett bûncselekmény miatt 16
esetben kellett nyomozást elrendelni.
Mint mindig, ebben a hónapban is a
vagyon elleni bûncselekmények

domináltak. A Vöröshegyi utcában
ékszereket, míg a Madách utcában
iratokat és készpénz tulajdonított el
az épületbe észrevétlenül besurranó
ismeretlen elkövetõ. A Kócsag
utcában egy nyaraló zsalugáterét fe-
szítették ki, és bár az épületbõl nem
vittek el semmit, az eset ismét fel-
hívja a figyelmet arra, hogy az
õrizetlenül hagyott nyaralók vé-
delmére kiemelt figyelmet kell fordí-
tani. 

Szinte nincs olyan hét, amikor az
országos híradások ne hívnák fel a
figyelmet a szabálytalanul, nem
megfelelõ hozzáértéssel felszerelt
gázkazánok, konvektorok jelentette
veszélyekre. A Martinovics utcában
e hónapban bekövetkezett gázmér-
gezés szerencsére nem követelt em-
beréletet, de kértem Önöket, ne csak
a beszerelésre, hanem a készülékek
és a kémény karbantartására is
fordítsanak rendszeresen figyelmet. 

A nyár közeledtét nem csak az
jelzi, hogy végképp a szekrénybe
kerülnek a melegebb ruhadarabok,
hanem az is, hogy egyre több
kerékpáros jelenik meg a közutakon.
Természetszerûleg egyre több gye-
rek választja a szabadidõ eltöl-
tésének ezt a módját. A bekövetkezõ
balesetek nagy részéhez a kerék-
páros gondatlanságával maga is hoz-
zájárul.  Mielõtt elindulnánk, vagy
elengednénk gyermekünket kerék-
pározni, mindenképpen ellenõrizzük
a kerékpár állapotát, illetve szereljük
fel a lámpákat. Jó, ha tudjuk: a
kivilágítatlan, illetve prizma nélküli
kerékpár a gépkocsi tompított
fényszórójának fényénél legfeljebb
37 méter távolságból válik láthatóvá,
míg a kivilágított kerékpár már 500
méter távolságból jól látható. Ez a
463 méter különbség az életet jelen-
heti. Megéri odafigyelni.

Grúber Sándor r. alezredes
rendõrkapitány

POLGÁRÕR HÍREK

Rendõrségi hírekRendõrségi hírek

Pár mondatban kívánom tájékoztatni Balatonalmádi polgárait Polgárõrségünk
elsõ negyedévi tevékenységérõl a rendszeres járõr szolgálaton túlmenõen.

Januárban lovas járõreink eszméletlen embert találtak, akit értesítésükre a
mentõk elszállítottak. Biztosítottuk a Váci Mihály Általános Iskola farsangi ren-
dezvényét februárban. Szintén ebben a hónapban megtartottuk közgyûlésünket.

A fûzfõi robbanás egyik áldozatának temetésén a rendõrséggel közösen
figyeltünk az autókra, hogy megakadályozzuk az ilyenkor elõforduló feltöréseket.

Márciusban a vonatokat kõvel dobáló fiatalok felderítésében vettünk részt,
sikeresen. Nemzeti ünnepünkön a rendõrökkel együtt biztosítottuk a fáklyás
felvonulást és a Petõfi szobornál tartott megemlékezést.

A fokozottan ellenõrzött ingatlanoknál most nem történt feltörés és kifosztás.
Hansági Endre

Elnök

II. PRO PATRIA EMLÉKFUTÁS
A MAGYAR HÕSÖK TISZTELETÉRE

VERSENYKIÍRÁS
A verseny idõpontja: 2004. május 30. vasárnap, 10 óra

A verseny helyszíne: Balatonalmádi.

A verseny útvonala (kb. 3,5 km):
Világháborús emlékmû – Baross G. u. – Martinovics u. – Hunyadi u. –
Bornemissza u. – Kisberényi u. – Vödörvölgyi u. – Pinkóczi temetõ.

A versenyen szívesen látjuk Balatonalmádi és környékének
sportszeretõ lakosait.

A verseny díjazása:
Az egyéni verseny elsõ három nõi és férfi helyezettje érem díjazásban
részesül, minden induló emléklapot kap. A legtöbb versenyzõt indító

általános iskola 1 évre elnyeri a vándorserleget.

Eredményhirdetés:
a Pinkóczi temetõben a II. világháború hõsi halottainak emlékmûvénél

ünnepélyes keretek között, a Hõsök napi megemlékezés keretében.

Balatonalmádi katolikus közössége ebben az évben ünnepli a  

Szent Imre plébániatemplom felszentelésének 
hetvenedik évfordulóját.

Ennek az örömteli napnak a megünneplésére,

2004. május 15-én, délután 14 órakor,
az egyházközség  kis, helyi, gyalogos zarándoklatot szervez

a Szent Imre Templomtól, 
a káptalanfüredi Angyalos Boldogasszony kápolnához, és vissza. 

A kápolnánál rövid elmélkedést tartunk, amit a visszaérkezés után, a
templomban folytatunk, szentségimádással.

Mindenkit szeretettel hívunk és elvárunk, hogy az örömben együtt legyünk.

Balatonalmádi Katolikus Egyházközség
Balatonalmádi Cursillos Csoport

MMMM eeee gggg hhhh íííí vvvv óóóó !!!!

HALÁSZKERT ÉTTEREM
Balatonalmádi, Martinovics utca 24.

Rendezvények lebonyolítását

megegyezés szerinti áron vállaljuk.

Ballagási Ebéd     1000 Ft/fõ  3 fogásos

Esküvõi Vacsora  2500 Ft-tól/fõ 5 fogásos

Napi Menü minden nap. Elvitelre is 400 Ft.

Szeretettel várunk minden kedves vendéget.

Minden pénteken és szombaton

2004. májustól táncos-zenés est 18 h-tól!

Tisztelettel

Báder Józsefné
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ANYÁK NAPJÁRA

Álmomban az éjszaka

aranykertben jártam.

Aranykertben aranyfán

aranyrigót láttam.

Aranyrigó énekét

a szívembe zártam.

Ahány levél lengedez

szélringatta ágon,

ahány harmatcsepp ragyog

fûszálon, virágon,

Édesanyám, fejedre

annyi áldás szálljon!

A család ezer arca
Mini konferencia május 14-én a Pannóniában

1994-ben hirdetette meg az ENSZ a
Nemzetközi Családévet, s azóta minden esz-
tendõben, május 15-én ünnepeljük a Nemzetközi
Családnapot. Idén ünnepeljük ennek 10.
jubileumát, s nemzetközi kezdeményezés alapján
a civil szervezetek bevonásával valamennyi ENSZ
tagállamban méltó módon emlékeznek meg a
családról. 

Hazánkban 1987-ben alakult meg a
Nagycsaládosok Országos Egyesülete, s rá egy
évvel Balatonalmádiban is szervezõdött egy helyi
csoport, akik az elmúlt idõszakban számos ren-
dezvénnyel gazdagították a település kulturális
életét. Volt idõ, mikor 76 család tartozott a
szervezethez, ma alig több mint 30 család alkotja
a Nagycsaládosok Országos Egyesületének almá-
di csoportját. Létszámuk jelenleg stagnál, hiszen
az országosan tapasztalható gyermekhiány nem
kerüli el városunkat sem. 

A Nemzetközi Családnaphoz kapcsolódóan,
“A család ezer arca” címmel elindult országos
kezdeményezésben valamennyi megyeszékhely és
több olyan város vesz részt, ahol alakult már
hasonló szervezet. Több mint 20. 000 magyar
család mûködik közre az akcióban, ami több mint
100. 000 ember jelent, hiszen a Nagycsaládosok
Országos Egyesülete az egyik legnagyobb lét-
számú civil szervezet Magyarországon. 

A konferencia az ország 33 településén egy
idõben zajlik majd, és mindenhol más-más, a
családhoz kapcsolódó témát dolgoz fel. 

Balatonalmádiban a rendezvénynek a
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár ad
majd otthont. 2004. május 14-én, pénteken 17
órától a Család és a tanulás témakörét körbejár-
va több szakember tart majd elõadást. Szentesiné
Brazsil Márta, a Magyar-Angol Tannyelvû
Gimnázium kollégiumának vezetõje a gyermek
tanulásáról beszél, míg Sajtos Ildikó, a

Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
intézményvezetõje a holtig való tanulásról tart
majd elõadást. A hitoktatás szerepérõl pedig
Steinbach József, református lelkész szól a
résztvevõkhöz, a beszélgetést pedig Jankovich
Gyula, újságíró, a SÉD Tv munkatársa vezeti
majd. 

A Nemzetközi Családnap alkalmából az almá-
di egyesület rajzpályázatot hirdetett a város
általános és középiskolai tanulói számára, s az
elkészült alkotásokból kis kiállítás is látható lesz
az intézményben, melyet a konferencia elõtt nyit-
nak meg, s ekkor adják át a díjnyertes pálya-
mûvekért járó jutalmakat. 

A rendezvénysorozatnak több célja van, többek
között az országos egyesület társadalmi és poli-
tikai súlyát szeretnék növelni vele. Megmutatni,
hogy az ország minden tájékán jelen vannak, s
hogy a családot ezerféle dolog érinti közelrõl, és
õk aktívan részt kívánnak venni sorsuk
alakításában. A konferenciák ezért távolról sem
csak saját maguknak szervezõdnek, hanem min-
denkihez szólnak. Fontos üzenetük az, hogy a
nagycsaládok elsõsorban nem sajnáltatni akarják
magukat, melyet a témaválasztás összessége is jól
dokumentál. Szó esik majd az esélyegyenlõségrõl,
az emberi kiteljesedésrõl, a társadalmi összefogás-
ról, a hagyományokról, a lelki egészségrõl és a vál-
tozásra való képességrõl. 

Almádiban tehát lesz a téma, s a mini konfer-
enciára ezúton is szeretettel várunk minden érdek-
lõdõt május 14-én, pénteken 17 órakor, a Pannónia
Kulturális Központ olvasótermébe. 

Vincze Eszter

Föld napján a természetben, a természetért! 
A Köcsi-tó Tanösvény átadása

A Föld Napján – április 22-én – ünnepélyes
tanösvény avatásra invitálta a természetszeretõket
az almádi Bauxitkutató Természetjáró SE és a
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár. 

A tanösvény Káptalanfüred alsóörsi határában
van, a Köcsi-tó partján. Kialakítására a felhagyott
vörös homokkõ bánya és az egykori agyagbánya
helyén kialakult bányató tájrendezése kapcsán

került sor. A tájrendezést pályázaton elnyert támo-
gatásból, a magyar állam költségén valósította meg
Balatonalmádi Önkormányzata.

A tavacska térsége korábban Alsóörs
községhez tartozott, 1982-ben csatolták
Balatonalmádihoz, s ma már Káptalanfüred
részének érezzük. Káptalanfüredet a helybeliek
szeretik egy sziklakerthez hasonlítani, amely
élõvilágával, tiszta levegõjével és kiegyensúlyo-

zott éghajlatával mindenkinek kedvezõ
körülményeket biztosít.  Kiváló kirándulóhely,
nem csak a vidéki, de a helyi természetszeretõ
emberek számára is! 

A rendezvény keretében átadott tanösvényt a
város részérõl Schildmayer Ferenc, alpolgármester
illetve a természetvédelem és a természetjárók
részérõl Baross Gábor, a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park geológiai felügyelõje, a Veszprém
Megyei Természetbarát Szövetség elnöke avatta
fel, majd õk ketten vágták át ünnepélyesen a
tanösvény kapuját jelképezõ nemzeti színû sza-
lagot. 

A tanösvényt Dr. Knauer József, geológus,
ezüstjelvényes túravezetõ mutatta be, majd a
résztvevõk könnyû sétát tehettek a kijelölt útvo-
nalon, ahol szakszerû válaszokat is kaptak kérdé-
seikre. 

A tanösvény 400 m-es hosszán, 4 állomáson
ízelítõt kapunk a tó-környéki természeti értékek
ismeretébõl: a vörös homokkövön kialakult
élõvilágból, a 250 millió éves kavicskõ-
homokkõ õsi folyópartját feltáró kõzetekbõl.  A
homokkõ megõrizte egyes õshüllõk lábnyomát,
ebbõl következtetünk az õsállat alkatára és
méretére. 

Az ünnepi eseményen részt vettek a város
három általános iskolának diákjai is. Míg az alsó
tagozatosok a táj szépségét örökítették meg
rajzaikon, addig a felsõsök tájismereti totót
igyekeztek megoldani. A jutalom természetesen

nem marad el, valamennyien ajándékot kaptak. A
kézzel fogható csomagok mellett azonban sokkal
fontosabb volt az, hogy egy csodálatos, napsütéses

tavaszi napot tölthettünk egy olyan természeti
környezetben, melynek értékeit nem csupán a Föld
napján, hanem mindenkor ismernünk és védenünk
kell. 

Vincze Eszter

Móra Ferenc:

Anyának
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Hogyan tovább, Váci iskola?
Minden ország jövõje, így Ma-

gyarországé is, az iskolában dõl el!
Ha körülnézünk a világban, láthat-
juk, hogy azok nemzetek tartoznak
az emelkedõ népek sorába, amelyek
gyermekeik oktatását, nevelését
minden más szempont elé helyezik!
Ezért ért mindenkit váratlanul az a
döntés, amelyre Balatonalmádi kép-
viselõtestülete a három iskola magas
fenntartási költségei miatt kény-
szerült, s melyben elhatározta a Váci
Mihály Általános Iskola bezárására
teendõ elõkészületeket.  Senki nem
örül a döntésnek, hiszen egy iskola
nem elsõsorban épület, hanem a
gyermekek, a pedagógusok és a
szülõk közös munkájával létrehozott
szellemi és lelki közösség, mûhely,
amelyben a jövõ nemzedékei for-
málódnak. Nem csoda hát, ha sokan
teszik fel a kérdést, nincs-e valami-
lyen megoldás, amellyel folytatód-
hatna az oktatás a Váciban?

S valóban, van esély a folytatásra,
mert a Magyar Kolping Szövetség,
miután hírét vette a bezárási elõké-
születeknek, levélben jelezte, hogy –
mint másutt az országban – Balaton-
almádiban is részt venne a bezárandó
iskola jövõjére vonatkozó elképze-
lések kialakításában. Nagy Sándor úr,
a Magyar Kolping Szövetség országos
titkára, Fodor Tamás úr, a Pétfürdõi
Kolping Katolikus Szakiskola igaz-
gatója, és Fodor Balázs plébános úr, a
Kolping Szövetség dunántúli vezetõje
április 19-én tárgyalásokat folytatott
Polgármester úrral a Hivatalban, majd
a Váciban az iskola további
mûködtetésérõl. A vendégek megerõ-
sítették, hogy a Magyar Kolping
Szövetség hajlandó fenntartóként
tovább folytatni az oktatást akár
általános- és szakiskola, akár szak-
iskola formájában. Meghívták a
képviselõtestületet, látogassa meg a

pétfürdõi Kolping Szakiskolát, hogy a
döntéshozók személyesen gyõzõd-
hessenek meg az ott folyó pedagógiai
munka színvonaláról. A látogatásra
elõreláthatóan május elején kerül sor.
Ezután a Kolping Szövetség írásos
javaslatot tesz az általa elképzelt
megoldási lehetõségekrõl. 

Miért jó Balatonalmádi közössé-
gének a Kolping Szövetség közre-
mûködése?  Azért, mert:

- folytatódhat az oktatás az is-
kolában

- megmaradhatnak pedagógusi,
mûszaki munkahelyek

- új képzési forma (szakképzés)
honosodhat meg Balatonalmádiban

- az önkormányzat megtakarít évi
35-40 millió forintot 

- a Szövetség közismerten jó
német kapcsolataival nagyobb távla-
tok nyílhatnak nemcsak a gyerme-
kek, hanem a városi idegenforgalom
számára is.

Mi kell tudni a Magyar
Kolping Szövetségrõl?

A kolpingi eszmék 150 éve van-
nak jelen Magyarországon. Boldog
Adolf Kolping, a cipészmesterbõl lett
német katolikus pap egész életét a
munkásfiatalok képzésének, nevelé-
sének szentelte, s az 1850-es években
megalakított szervezete mára világ-
szövetséggé vált, melynek tagja a
Magyar Kolping Szövetség is. Egyik
legfontosabb feladata a fiatalok ne-
velése, oktatása, elsõsorban szakis-
kolák mûködtetésével. Helyi egye-
sületein – a Kolping Családokon -
keresztül szervezi a közéletet,
közmûvelõdési tevékenységet foly-
tat, s mindezt Adolf Kolping
keresztényszociális tanításainak
szellemében. A hazai szervezet tagja
az Európai Kolping Szövetségnek,
valamint a Nemzetközi Kolping

Szövetségnek is, amely jelenleg a
világ 54 országában, közel 600 000
tagot számlál. Székhelye Kölnben
van, élén Axel Werner fõprézes áll. A
német Augsburgi Kolping Szövetség
pedig feladatának tekinti a ma-
gyarországi Kolping-mozgalom tá-
mogatását. A Magyar Kolping
Szövetség egyházi elnöke dr.
Bolberitz Pál atya, egyetemi tanár,
világi elnöke dr. Szemkeõ Judit.

Kolping-iskolák
A Szövetség, mint egyházi

magántársulás egyben iskolafenn-
tartó is. Szakmai oktatóintézetei,
illetve szakképzõ iskolái vannak
Szekszárdon, Pétfürdõn, Esztergom-
ban, Gyöngyösön és Budapesten,
Nagykõrösön pedig egy Kolping
Katolikus Általános Iskola mûködik,
de van óvodája is. A szakiskolákba
járó fiatalok sokféle szakma közül
választhatnak, s szinte mindegyik
Kolping iskola mellett kollégium is
mûködik. Egyes tanintézetekben
munkanélküli felnõttek átképzése is
folyik. Az iskolák tevékenységét a
Kolping Oktatási és Mûvelõdési

Alapítvány koordinálja. Az iskolák-
ban nagy a túljelentkezés, szinte
mindenhol két mûszakban oktatnak.

Kolping házak
A Szövetség a közösségi élet

színtereiként családi üdülõket, és
továbbképzõ intézményeket is mû-
ködtet, melyek közül az alsópáhoki a
legnagyobb, amelynek építésére és
mûködtetésére közös német-magyar
alapítványt hoztak létre. Alsópá-
hokon 40 családi lakosztály, oktató
termek, kápolna, könyvtár, hobby-
helyiségek, óvoda, étterem, valamint
üzlet és borozó, továbbá uszoda és
különbözõ sportpályák épültek fel,
és mûködnek sikeresen 1996 óta. 

A Magyar Kolping Szövetség
közremûködése természetesen csak
egy a két szélsõ változat (a Váciban
minden marad a régiben, illetve az
iskola bezárása) között létezõ megoldá-
sokból. Annyi azonban bizonyos, hogy
városunk gazdagabb lenne, ha egy
kihasználatlan, bezárt épület helyett
továbbra is pezsgõ, gyermekekkel teli
iskola mûködne a megszokott helyen.

Bálint Sándor

Kérdések, melyekre még választ vár a
Váci Mihály Általános Iskola szülõi közössége
Balatonalmádi képviselõ-testülete február végén megszavazta a Váci Mihály
Általános Iskola bezárásáról szóló elõterjesztést. A döntés ellenére az érintet-
tekben még nagyon sok kétség és kérdés maradt, melyeket ezúton szeretnénk
a nyilvánosság elé tárni:
1. A Váci iskola Vörösberénybe való beolvasztása után is folytatódik-e az

emelt szintû angol oktatás órarendbe építése? Ez lesz-e ezután a berényi
iskola profilja, vagyis a leendõ elsõ osztályosok erre a tagozatra fognak-e
beiratkozni?

2. Továbbra is megoldott lesz-e az iskolabusz rendszer, ami eddig kiválóan
mûködött a Váci iskolához?

3. A jelenlegi elsõ osztály miért nem tarthat a többiekkel, miért csak a 3-8.
osztályokra vonatkozik az átköltözés?

4. Vizsgálta-e az önkormányzat, hogy hány általános iskolás jár
Veszprémbe, és miért ott tanul?

5. Mit spórol a város, ha 3-5 év múlva már csak 1-1 párhuzamos osztály
mûködik a két nagy iskolában, és azok csak félig lesznek telítettek?

6. Érdemes-e két nagy iskolát megtartani csak azért, mert pár éve rosszul döntött
az önkormányzat, és megépített egy harmadik általános iskolát a városban?

7. Mennyibe kerül 1-1 iskola fenntartási, üzemeltetési költsége a pedagógus
béreken kívül?

8. Ha nem is a következõ tanévtõl, de elõbb-utóbb szükség lesz pedagógus
elbocsátásokra is. Ezek akkor majd egyformán fogják érinteni mindhárom
iskola pedagógusait?

9. Milyen formában és milyen idõközönként kívánja a városvezetés tájékoz-
tatni az érintetteket és a közvéleményt, hogy a Váci Mihály Általános
Iskola bezárásával mekkora összegû megtakarítást sikerült elérnie?

10. Tervez-e a Polgármesteri Hivatal megszorító intézkedéseket a saját háza
táján is? Példát mutat-e majd maga is a városnak a takarékos mûködtetésre
és az ésszerû költekezésre? a szülõk közössége

Locsoló vízórának elhelyezését és tervezését,

azaz teljeskörû ügyintézését vállalom,

illetve egyéb épületgépészeti tevékenységi

munkálatokat.

Tel.: 06-20-9-975-985
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Sok vagy kevés 15 év egy város életében?
Ez a kérdés valószínûleg

sokunkban megfogalmazódott
április elsõ hétvégéjén, amikor
Balatonalmádi várossá nyilvánításá-
nak 15. évfordulóját ünnepeltük. Aki
felelõsséget érzett vagy érez a hely
iránt, ahol él, bizonyára feltette

magának ezt a kérdést. Hagyta, hogy
ez a néhány nap a lelkében
Almádiról szóljon, közelebb vigye a
válaszhoz. Sokat vagy keveset
fejlõdött városunk az elmúlt 15 év
alatt? Nyilván másképpen gondolja
az, aki idõt és fáradságot nem sajnál-
va, építõ szándékkal aktív részese
volt a döntéseknek, folyamatoknak; s
másképp látja az, aki „csak egy-
szerûen“ itt élt, s türelmetlenül várta,
hogy otthona virágozzon, gyarapod-
jon. Ahhoz, hogy hiteles választ
kapjunk, érdemes végiggondolni az
elmúlt másfél évtized történéseit.
Egyebek között ebben segített az a
háromnapos rendezvénysorozat is,
amelynek a Pannónia Kulturális
Központ és Könyvtár adott otthont.
Ünnepi szónoklatok, kulturális
mûsorok és kiállítások „meséltek“
múltról és jelenrõl. 

Az évforduló elsõ napján jelentõs
számú érdeklõdõ és ünnepelni vágyó
polgár elõtt kezdte meg a képviselõ-
testület rendkívüli ülését, amelyre
ezúttal meghívták a kelet-balatoni
kistérség polgármestereit, a város
volt és jelenlegi önkormányzati
képviselõit és intézményvezetõit is. 

Az ünnepély elsõ részében Varga
Borbála szavalata után a város ve-
gyeskara köszöntötte a vendégeket
színes mûsorával.

Megnyitó beszédében Pandur
Ferenc polgármester visszatekintett
az elmúlt másfél évtized ered-
ményeire, ugyanakkor önkritikusan
szólt a múltban és a jelenben elmu-
lasztott lehetõségekrõl is. Szim-
bolikusan egy tizenöt éves kamasz-
fiú szárnypróbálgatásaihoz hasonlí-
totta azokat az erõfeszítéseket,
amelyeket a várossá válás

érdekében tett és szeretne tenni még
a település.

„ A második ciklus volt a legnyu-
godtabb és a legalkotóbb is - hangsú-
lyozta Pandur Ferenc az eltelt négy
ciklust elemezve -, 1990 óta folyam-
atosan csökken az önkormányzatok-

nak nyújtott központi támogatás. Az
állam tartozik még a polgárainak, a
településeknek“.

Pandur Ferenc az ünnepi ülésen
külön köszöntötte azt a két személyt,
akiknek jelentõs szerepük volt 15
évvel ezelõtt a kezdeteknél, majd a
folytatásban. Dr. Pozsgai Imre,
egyetemi tanár 1989-ben még állam-
miniszterként adta át Balatonalmádi
akkori vezetõségének a várossá nyil-
vánítást tartalmazó oklevelet, s azóta
is figyelemmel kíséri a település
fejlõdését. Számára az eltelt tizenöt
év legnagyobb jelentõsége az, hogy
„Almádi állta a próbát, hiszen
városhoz méltó intézményeket
hozott létre, kulturális folyamatokat
indított el.“

Kuti Csaba, a megyei közgyûlés
elnökeként szintén sokat tett azért,
hogy a régióban elsõként Balaton-
almádi élvezze a városi ranggal járó
elõnyöket. Igaz, Almádi akkor már
rendelkezett egy gimnáziummal,
amely a várossá nyilvánítás fontos
feltétele volt, infrastrukturálisan
azonban még gyerekcipõben járt.

Az ünnepi köszöntõk után Pandur
Ferenc a „Balatonalmádi város
díszpolgára“ címet adta át dr.
Kerényi Lászlónak, aki 1990-tõl
2002-ig volt a település pol-
gármestere. Olyan köztiszteletben
álló személyek után vehette át most
õ az elismerõ oklevelet, mint dr.
Óvári Ferenc, dr. Jósa Elemér és ifj.
Kopár István. 

A folytatásban ugyancsak dr.
Kerényi László nyitotta meg azt a
fotókiállítást, amely az elmúlt 15 év
legemlékezetesebb pillanatait,
eseményeit rögzítette. Kilencven kép
tanúskodott többek között a berényi

iskola építésérõl, a Padlásgaléria
megvalósításáról, a testvérvárosi
kapcsolatok kiépítésérõl, az Új

Almádi Újság elindításáról. A város
egykori elsõ embere most is bízik
abban, hogy a jövõ Almádijában
álmai megvalósulását látja majd, s
egyszer talán elindul az a bizonyos
mozdony is Veszprém felé.

Balatonalmádi sok ifjú tehetséget
adott az országnak, akik közül sajnos
csak néhányan élnek a településen.
Fûke Ákos, zenetanár, csellómûvész
azon kevesek közé tartozik, aki itt
telepedett le, és a Mendelssohn
Kamarazenekar tagjaként már több
koncertet adott a városban. Erre az
alkalomra is igazi mûvészi cse-
megével készült.

Az ünnepély második részében is
a kultúráé volt a fõszerep. A helyi

amatõr mûvészeti csoportok bemu-
tatkozására sokan voltak kíváncsiak,
hiszen óvodástól a nyugdíjasig min-
den korosztály képviseltette magát.
A helyiek körében jól ismert, aprósá-
gokból álló Kökörcsin Táncegyüttes
mûsora után sárközi ugrós táncokat
láthatott a közönség a Vörösberényi
Kultúrház Néptánccsoportjának
elõadásában. A népies ritmusok után
egészen más mûfajjal, klasszikus
balettel és akrobatikus rock and rol-
lal folytatódott a mûsor, majd Boros
László, önkormányzati képviselõ

pohárköszöntõjével ért véget, aki a
jövõ Almádijára koccintott, és a
város elõtt álló feladatok meg-

valósításához kívánt kitartást, türel-
met és erõt. 

A rendezvénysorozat foly-
tatásaként április 3-án, szombaton
nyílt meg a Tavaszi Tárlat, ahol hus-
zonnégy, a városhoz kötõdõ
képzõmûvész állította ki a környezet
és a balatoni táj ihlette munkáit. Az
akvarellek, fotók, kisplasztikák és
olajfestmények alkotóit jól ismerjük,
hiszen évek óta jelen vannak Almádi
kulturális életében, s ha közvetett
módon is, de hatnak alkotásaikkal az
itt élõk mûvészethez való viszonyára
is. 

Április 4-én, vasárnap a kicsik
zenés bábjátékot, a nagyobbak és a
felnõttek pedig a Széchenyi Ütõ-

együttes hangversenyét tekinthették
meg, amely méltó befejezése volt az
ünnepi programsorozatnak.

Sok vagy kevés 15 év egy város
életében?

A továbbgondolás már a mi fela-
datunk: élünk-e a lehetõségekkel,
amelyek nélkül nincs fejlõdés, meg-
becsüljük-e azt a szellemi tõkét,
amelynek lenyomata felvillan egy
kiállításon, egy szép épületen, egy
jól sikerült elõadáson. Minden raj-
tunk, almádi polgárokon múlik! 

VZS
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Tavaszi Tárlat
A kötõdés finom szálai

Várossá avatásának másfél évti-
zedét ünnepelte Almádi. A háromna-
pos gazdag programfolyamban ki-
emelkedõ, meghitt közönségtalál-
kozóra kínált kellemes alkalmat az
immár hagyományos idei Tavaszi Tárlat.
Huszonnégy városhû festõ-, fotó-,
grafikus-, keramikus-, szobrász- és
textilmûvész alkotásait tekinthettük
meg a kulturális központban. 

Rokonszenves mûvészeinket, mint
valamennyiõnket, elsõbben Pannónia
virágoskertjének e csodálatos darab-
ja, szûkebb pátriánk készteti a látásra.
Sõt, õket kivételes tehetségük okán a
láttatásra is! Felelõsségük világunk
visszatükröztetésében bizony nem
kevés. Megjeleníteni benne önma-
gunkat, a tûnõ idõt s az abban végbe-
ment, megélt tartalmakat. Ez sokkal
több egyszerû másolásnál. Mélyre-
ásás tehetségét követelõ föladat.
Megkeresni az igazodási pontokat. E
bûvös, édeni tájéknak horizontján össz-
egyûjteni a föld és a szellem fénylõ
sugarait. Az otthonosság hangulatát.
A példákat. Megmutatni és az idõ fölé
emelni a követendõt. Úgy, hogy e
mûvek a gondolkodtatás szellemével
hassanak. Kapocsként a tér és az ember
között. Lebilincselve, mégis szár-
nyaltatva figyelmünket hajlékunk
szeretetének áramában… Létezésünk
egyik alapföltételének, a líraiságnak
hullámhosszán!

Való igaz, itt “fénnyé kell válnia
mindennek a tündöklõ Nap csodái-
nál”. De a fény árnyékot is vet, fi-
gyelmeztetõn: mindezt óvnunk, vé-
denünk kell! Nos, ilyen, az ünnephez
illõ emelkedettséget, jelenünket mél-
tóan ábrázoló szándékot véltem meg-
lelni a Huszonnégyek egymástól kü-
lönbözõ mûvein. Amikben mégis
összecsengett az egyéni látás érzé-
keny szûrõjén a lényeg megragadásá-
nak gondossága. A napfényteli nyár,
a must illatú õsz, a jégszikrázó tél és
a virágpompás tavasz tiszta szava
hangzik az élmény teljességét célzó
mûvekbõl.

Méltó ünnepi hangütés volt már a
kiállítás-megnyitó is. Vincze Eszter
üdvözlõ szavai után Szentirmai Edit
elõadómûvész József Attila Eszmélet
címû versét tolmácsolta magasrendû-
en. Majd a Kovács Norbert vezette
ajkai táncegylet fellépése színezte
bensõséges együttlétünket. Széki
Patka László költõ, megnyitójában
feszítõ sorskérdéseinket illesztette a
tárlat mondanivalójához. Megvillant-
va zaklatott korunk szorongásait s a
szépségbõl táplálkozó remény ezzel
szembeszögezhetõ erejét. A tavaszi
hagyományt követõ, ám a város jubi-
leumának külön is tisztelgõ rangos
teljesítmény e kiállítás. A meglepetést
keltõ, szokatlan mûdarabokkal együtt.

Balogh Ervin virágcsendélete kö-
szöntésül hatott. Téli alkonya az el-
múlás színes csodái fölötti merengés.
Balogh István Péter két kisméretû
tábláján az ember életének fontos út-
jelzõit tûzte ki. Bognár László szobor-
miniatûrjei a szeretetrõl és a teret-
lelket betöltõ zenérõl mesélnek. Do-
bos Lajos mesterien remek balatoni
akvarelljei mágneses erejûek! Durst
László stégje kifejezõ. Görcsfa címû

fotója jelképszerû: a fa gyökeret mé-
lyeszt a földbe, hogy kapjon. A föld
magába húzza, hogy adjon. Ez a lét
alapja. Fábián László Vándorról és
Árnyékról beszél metszetein. A papír
nemes anyag. Fehér tág tér. Érintésre
megõrzi az embert s gondolatát. Far-
kas Imre cím nélküli kompozícióval
jelentkezett. Filep Sándor veretes
metszetein Dürer emlékét citálja, idõ-
szerûen. Fülöp Lajos avatottan örökíti
meg a szelíd almádi part színgazdag-
ságát. Figurális képszerkesztésével
pedig mozgalmas életteliségét. Györffy
Elekné Társak és áldozatok címû
munkáján a táj faunájáért emel szót.
Rokonszenvvel mutatja be budai vá-
roskép-részletét is. Hunyady Gábor
gótikus emlékábrázolással a középkor-
ba nyúl vissza. Másik vásznán kimû-
velt madárperspektívájában közli a
látványt. Derûvel és ismét tervekkel.
Makacs betegséget birkózott le, mond-
ván: “Gyõzni, ha cselt vet is egyre a sors!”

Jáger István, a tárlat rendezõje,
történelmünk megszentelt földjérõl,
Erdélybõl idézett Korpusza és Kop-
jafája mélyen átérzett megbecsülése
népmûvészetünknek. Milos József
Jégbe zárva címmel állított ki két,
finom törékenységével a tél “gyé-
mántjába” dermedt rózsaágat. A fotók
csillámló pillanatában az örök múlan-
dóság fénytörése tündököl. N. Csathó
Gizella egy káptalanfüredi hor-
gásztanyát és a Szt. Margit kápolnát
mutatja meg találó színekkel. Novák
László vadkacsapár áramvonalas, szé-
dítõ röptét rögzítette bravúros szín-
hûséggel. Mellé egy romantikus ten-
gerparti kocsizást helyezett. Polgár
Attila hóvirág fölvételével a tavaszt
híreli és jó meglátással egy ágasfa
grafikus rajzolatát emelte elénk. Sági
Sándor gazdag koloritú munkáival
tisztes hagyományt követ. Egyedül
címû festményében a csend sûrûsö-
dik. A Halászok az ember küzdelmé-
rõl szól: “Hálót vetettek már sok-sok
ízben, mégsem foghatták ki…, a csil-
lagok visszfénye ott maradt a vízben.”
Séllei Katalin színes kerámiaszobrai-
ba a fogantatás misztériumát és a har-
mónia keresését fogalmazta. Szorcsik
Ferenc nagy méretû faliszõnyege
sárga-fekete-vörös színkompozíció-
jával maga a térszervezõ minõség.
Szöllõsi Máté Aranyló nádasával és
Aranyhídjával ismét igénnyel hirdeti e
napcsókolta Balatonvidékhez tarto-
zását. Vágfalvi Ottó két míves táblá-
ján áttûnõ színekben tárja elénk a tó
fényben fürdõ nyári, és opálba tûnõ
téli széparcát. Veszeli Lajos Égi jele
vonzza a tekintetünket. Erõteljes, telt
hang! “A pillanatra villámtiszta fény
gyúlt!”, s több rétegben bennünk
ring… Mandulása virágszirmokra
föstött mediterrán dallam. Vízer Júlia
Rolls Nike és Tükrözõdések címû da-
rabjaival nagy szakmai próbát oldott
meg. Sikerrel, kevés eszközzel.

Városunk, otthonunk, ezernyi gond
közepette is az eredendõ szépség bõ
lelõhelye. Egyben fundamentuma ér-
tékteremtõ munkálkodásunknak. Min-
debben csak megerõsítettek bennün-
ket a kopásálló érzelmi szálakkal
idekötõdõ mûvészeink!

Albrecht Sándor

EGYSÉG A SOKFÉLESÉGBEN
A Balatonalmádi Padlásgalériában március 28-án megnyílt, az Országos

Képzõ-és Iparmûvészeti  Társaság kiállítása széles körû és valóságos képe a
mûfajok sokféleségének.

Ezt méltatta megnyitójában Dr.Bánszky Pál mûvészettörténész, aki - mint
mondta - évtizedeken át dolgozott a Népmûvelési Intézetben, mint a vizuális
kultúra alakítója. A Petrás Mária népdaléneklésével bezárt elõbeszédeket
követõen 3 alkotót díjaztak, Rendes Bélánét, Sáska Tibort és Kaczkó Szilágyi
Imrét.

Az alkotók  több mint másfélszáz munkájának elemzésére itt és most nincs
lehetõség, annál inkább arra, hogy bizonyos, az esztétikai paramétereken túl-
mutató gondolatot közöljük a kedves olvasóval.

Az egyik a bemutatott anyag mûfaji egyenetlensége, hiszen a láthatók
döntõ többsége festmény. A grafika teljesen hiányzik, de plasztikát és néhány
kerámiát  találunk az egyébként gazdag tematikájú kiállítási kollekcióban.

Az anyagból kiemelkedõ mûvek közül elsõként Vörös Jenõ Zenekari
szünet és Keszthelyi utca címû alkotásait említeném, amelyek színességükkel
megnyerik a látogató tetszését. A zsúfolt kiállítótérben hatásosan jelenik meg
Fülöp Lajos Budatavai part címû festménye és Gyõrffy József Jeges öböl
címû alkotása. Bizonyos “alkotói szabályok” ellenére a vizualitás megítélése
szubjektív, a kifejezendõk nem azonosak mindenki számára, mert értékeink
különböznek. Választásom ezért ambivalens, önellentmondásos, hisz
“értékelésembõl” sok mû kimarad. Nem tehetem meg azonban, hogy ne említ-
sem Irázi Ökrös Géza két tábláját, és különösen Major Zsuzsanna Rousseaui
ihletés címû képét, mely utóbbi a naiv mesterre való tudatos hivatkozás. A
tájkép mindig eluralkodó “térfoglalása” ebben a gyûjteményben is feltûnõ,
jelesül a Holtág a Tiszán (Tóth László munkája), a Két nap Szentendrén
(Csobaji  Zsolt alkotása) és mások alkotásain.

Ennek a szemléletnek a továbbmunkálása, amikor a táji elem asszociatív
jelentést kap, mint a Tatai kálvária (Pochlitz Károly), A Jegyzõ kapuja
Visegrádon (Sándor Ilona) címû alkotások. 

Sorolhatnánk tovább a képek élményt idézõ erejének példáit, a  “kép mögé
nézés” rejtelmét. Szép példái a tág értelemben vett emberábrázolásnak azok
az alkotások, amelyeken  alakok jelennek meg. Ilyen- egyebek mellett Fehér
Lajos Összgyûrt portré címû alkotása, amelynek megjelenítõ eszköze a való-
di gyûrõdés ábrázolása, Walter Artúr hagyományos Önarcképe, és Takács
Ferenc Renoir-ja.

A kifejezetten naiv alkotások sorát Raffainé Hajlik Katalin élénk színû
táblái (Tavaszi esküvõ, Tavasztündérek) nyitják meg, hogy mintegy “helyet
adjanak” Koday László hasonihletésû festményeinek, hogy egyebeket ne
említsünk.

A tradicionális mûfajok közül a kiállítás a csendéletre is szép példákat hoz,
Ocsenás Béla  virágcsendéletei vagy Csõvári Pál Tavaszi virágok címû táblái
éppúgy lekötik a nézõk figyelmét, mint Takács Barna Mályvák címû képe.

A kiállítás különleges darabja Hajasné Viki kerámia kollázsa, mely
átmenetet képez a táblakép és a kerámia-plasztika között. Ugyancsak külön-
legességnek számít Kesziné Gombos Márta két textil-faliképe (Vízi virág,
Leánykökörcsinek)

Ha nem is nagy számú, ám annál értékesebb a kiállítás plasztikai “termése”.
A faplasztikákat Pásztor Márta két munkája, a “földre helyezett” Jel és
Konspiráció képviseli. Elõbbi az absztrakció elõrehaladottabb fokán jelenik
meg, utóbbi  dísz-karakterével tüntet. Mellettük Sellei Katalin és Brungelné
Kálmán Mária mûvei a hagyományos szobrászat erényeit hordozzák
(Asszonyok a sírnál, Jónás,  Mozdulat, Kosaras nõ).

A kiállítás országos jellege mindenképpen egyfajta érvényt sugall: jelzi a
fõbb vonulatokat, amelyek irányában a vizuális alkotói folyamat halad. Ilyen
értelemben tanulságos mind a mûvészeknek, mind a kultúra szervezõinek és
élvezet a nézõknek.

Szelényi Pál

MEGNYÍLT!
Teodóra bioélelmiszer és gyógyterméküzlet

Balatonalmádi, Baross Gábor u.13.
(Baross G. u. - Jókai M. u. sarok, a volt mozi mellett)

Bio- és vegetáriánus élelmiszerek • Glutén- és laktózmentes élelmiszerek
Diabetikus termékek • Bio üdítõitalok, bioborok, biokávé
Fûszerek, ételízesítõk • Csomagolt mangalica-termékek

Csomagolt biozöldség, - gyümölcs • Gyógytermékek, vitaminok
Gyógynövények, gyógyteák, élvezeti teák

Gyógy- és natúrkozmetikumok
Gyógy- és biopapucsok • Könyvek, szakácskönyvek

Nyitva tartás: Hétfõ-péntek: 9-13, 14-18, Szombat:  9-13 óráig.
Szeretettel várom kedves Vásárlóimat!
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Mûvészetbarátok
Egyesülete – 
balatonalmádi csoport

Májusi program
Május 20-án, csütörtökön 17 órai kezdettel a Pannónia 

Kulturális Központ és Könyvtár földszint 8-as szobájában
Gopcsa Katalin mûvészettörténész

tart elõadást „Az Egry József Emlékmúzeumról“ címmel.
Immár hagyomány, hogy minden megjelenõ sorsjegyet kap, amelyre az
elõadás végén egy kb. 30x50 cm-es, értékes képet és egy könyvet sorsol-
unk ki. A beszélgetéshez aprósüteményt és üdítõt is kínálunk.

A belépés díjtalan, minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Láng Miklós

A Váci Mihály Általános Iskola felsõ tagozatosai közül 22-en, egy európai
uniós pályázat keretében, olaszországi kiránduláson jártunk március közepén.

14-én, vasárnap este indultunk külön busszal a kulturális központ
parkolójából. Reggel lett már, mire megérkeztünk San Marinoba. Néhány órás
városnézés után indultunk tovább Nápolyba, ahol Possilipoban, a város legszebb
villanegyedében volt a szállásunk. Ezt ugyan csak másnap tapasztalhattuk meg,
hisz késõ este volt, mire végre ágy közelébe jutottunk.

Kedden a nápolyi gyerekekkel találkoztunk, akik süteményekkel és
szabadtéri játékokkal szórakoztattak minket. A délután folyamán gipszálarcokat
készítettünk az ottani tanárok segítségével.

Szerdán megnéztük a “tojás kastélyt”, a Villa Comunale-t, a Plebiscito teret
és a Városházát. Délután a Trifoglio szervezet diákjaival találkoztunk, akik tor-
natermi játékokkal vártak bennünket.

Csütörtökön délelõtt a possilipoi piacon lehetõségünk volt egy kis vásárlás-
ra, majd különbözõ mûvészeti ágakba kóstolhattunk bele játékos formában. Ezt
követõen a tengerparton sétáltunk és medúzákat gyûjtöttünk. A part menti
“szellemházakról” érdekes történeteket mesélt Enzo, a kísérõnk.

Pénteken a nápolyi gyerekekkel gyönyörû trópusi növények között sétáltunk
Virgilius kertjében, este pedig egy afrikai származású, de Olaszországban élõ
fiúval, Jakobbal sajátítottunk el Benin-i õstáncokat.

Szombaton Nápoly történelmi belvárosát barangoltuk be. Délben õsi olasz
pizzával vendégeltek meg minket, majd együtt táncoltunk és röplabdáztunk a
helyi gyerekekkel. Ezután magyar estet tartottunk, ahol Gurdon István magyar
néptáncokat, a 6.-os lányok pedig modern táncokat mutattak be.  

Vasárnap kora reggel indultunk Pompeibe, majd innen egy 100 km-es
kitérõvel bejártuk Sorento és Amalfi környékét is.

Hétfõn Pozzuoliba kirándultunk. Megnéztük Serapis templomát és az
Amfiteátrumot. Délután Claudioval, az idegenvezetõnkkel diafilmeket készítet-
tünk a Lux in fabulában. Vacsora után Enzo búcsú bulit szervezett nekünk, amin
mindannyian igen jól szórakoztunk.

Kedden reggel fájó szívvel indultunk haza. Útközben megálltunk még
Rómában, és igyekeztünk mindent megnézni, amit lehet egy nap alatt ebbõl a
gyönyörû városból. Estére járt már az idõ, mikor ismét buszra szálltunk.
Fáradtan, de élményekkel telve érkeztünk haza szerda délután.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik segítettek ben-
nünket abban, hogy ez a csodálatos kirándulás megvalósulhatott számunkra.
Szüleink és tanáraink mellett külön köszönet di Croce Gyöngyi néninek, aki
végig idegenvezetõnk és tolmácsunk volt, valamint polgármester úrnak és a
képviselõ-testület tagjainak, akik anyagi támogatásukkal járultak hozzá
utunkhoz.

Csizmadia Ágnes, Járó Lilla
Váci Mihály Ált Isk. 8. osztály

NÁPOLYBAN JÁRTUNK
A Vörösberényi Polgári Olvasó

Kör a hagyomány újraélesztése
céljából juniálist szervez.

Reggeltõl-estig szórakoztató
programok várnak azokra, akik
2004. június 5-én a Malomvölgyben
szeretnék eltölteni szabadidejüket.

Célunk az, hogy minden korosz-
tály kellemesen érezze magát ezen a
szombaton. Ennek érdekében a szín-
padon folyamatos mûsorokat láthat-
nak: 10 órától gyermekprogramok,
néptánc, népdalkörök elõadása stb.

A sport sem maradhat ki, felnõtt
és gyermek kategóriákban kispályás
focit szervezünk, ügyességi csapat-
versenyeken is indulhatnak a vál-
lalkozó szellemûek. 

A gyermekek akadályversenyen
próbálhatják ki tudásukat, de a Kelet-
balatoni Sakkegyesület villámver-
senyei is próbára tehetik a szellemi
kondíciót: Fáncsy Imre nemzetközi
sakkmester szimultánt játszik. 

Bemutatót tart a Balatonfûzfõi

Állami Tûzoltóság. 
Gyermekek részére kézmûves

foglalkozást szervezünk.
Büfésátor segít a fáradalmak kipi-

henésében.
Megfelelõ számú jelentkezõ esetén

sötétedéskor csillagtúra a környéken.
Aki úgy érzi, hogy tevékenyen részt

tud venni a lebonyolításban, vagy egyéb
módon támogatni tudja rendezvényün-
ket, az hívja Varjas Zoltánt (30-296-46-
47), vagy Mester Ferencet (70-203-02-
69). Õk fogadják a kispályás labdarúgó
csapatok jelentkezését is.

Köszönettel tartozunk Vörösberény
civil szervezeteinek, vállalkozóinak a
szervezésben tett segítségükért. Külön
köszönet a Szentkirályszabadjai Baráti
Körnek, mert a regionális kapcsolatok
építésében partnereink.

Várjuk a térség apraját-nagyját!
Kellemes szórakozást kívánunk!

A Vörösberényi Polgári Olva-
sókör vezetõsége nevében: 

Juhász Nagy Ildikó 

Juniális

Nyugdíjas Pedagógus Klub programjai:
Május 6. csütörtök, 15 óra: Klubnap. Könyvismertetés, egészségügyi
elõadás, tervezés júniusra.
Május 13. csütörtök: Kirándulás busszal a Jeli arborétumba. Indulás 8 órakor
a Pannónia parkolóból.
Május 20. csütörtök 17 óra: Közös program a Mûvészetbarátok
Egyesületével. Képzõmûvészeti elõadás.
Május 27. csütörtök: Séta a kerékpárúton. Találkozó 14 órakor az autóbusz
állomáson.
Június 3. csütörtök 15 óra: Klubnap. “Pedagógus pályám legszebb emlékei”.
Beszélgetés, batyus vendéglátás. Este színházlátogatás Veszprémben:
Sztárcsinálók c. elõadás megtekintése.
Érdeklõdõ kollégákat és nem pedagógus nyugdíjasokat is szeretettel várunk!
A vezetõség nevében: Fürtös Lászlóné, Erzsi

Ny. tanító

Vörösberényi nyugdíjas klub
2004. május havi programja

Május hó 5-én Klubnap 17 h-tól: Kártya, sakk, kötetlen beszélgetés
12-én Ismertetõ elõadás
19-én Vezetõségi ülés 16 h-tól
Klubnap 17 h-tól Kártya, sakk stb.
26-án 5 éves a nyugdíjas klub, vacsorával egybekötött ünnepi közgyûlés,
zenés születésnapi rendezvény 17 h-tól

Közlemény!
A Vörösberényi Nyugdíjas Klub vezetõsége tisztelettel közli a tagsággal, hogy
2004. június, július, augusztus havában nyári szünetet tart.
A 2004. évre tervezett kirándulásokat megtartja (június, július, augusztus
hóban is). A kirándulási idõpontokat az Új Almádi Újságban közöljük.

Locsolóbál
A Vörösberényi Nyugdíjas Klub kísérleti “Locsolóbált” rendezett Húsvétkor,
jótékonysági céllal. A bál fõrendezõje Zsapka János szervezõtitkár és Zsapka
Jánosné voltak. A
bál színvonalát nö-
velte a sok-sok aján-
dék, amelyet hely-
hiány miatt ezúton
köszöni meg a ve-
zetõség. Több mint
100 db tombola tár-
gyat sorsoltak ki,
köztük nyulat, egy
fõdíjat, a kecskét. A
jó hangulatot a mel-
lékelt kép is mutat-
ja.

Boros Gyula
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CUM LAUDE!
Az országos szinten zajló Hungaroton Hang Játék zenei vetélkedõ

keretében három iskola közti középdöntõ zajlott 2004. március 20-án, a bala-
tonaládi Kósa György Városi Zeneiskolában.

A balatonfüredi Ferencsik János Zeneiskola, az Alapfokú Mûvészeti Iskola
Berhidáról és az almádiak hat-hat fõs csapata mérkõzött egymással a zeneiro-
dalom, az elmélet és az aktív muzsikálás területén.

Az iskolák tanáraiból álló zsûri elnöki tisztét az Operaház mûvésze,
Csengery Adrienn vállalta. 

A pergõ, eleven, változatos játékot ismét Varga Károly nyugalmazott
fõiskolai tanár, a Magyar Rádió munkatársa vezette, akinek derûs, jóindulatú
személye bátorítólag hatott a lámpalázas kis csoportokra.

Az ókortól napjainkig ívelõ zenei világ korszakainak, mûfajainak, hang-
szereinek ismerete a gyerekek magas szintû felkészültségérõl tanúskodott. A
szólójáték, a szólóének, a laprólolvasás természetesen a középdöntõnek is izgal-
mas részét képezte. Az almádiak énekeseként Józsa Tamás jeleskedett, a
szólójáték pedig a hegedûs Plank Nikolett érdeme volt. A látvány is önmagáért
beszélt: a felcsendülõ zenemûvek, kérdések hallatán - az asztalok fölött össze-
dugott fejek; sustorgás-tanácskozás; szélsebes nagy ákombákomok egy fehér
lapra; papír lendül a magasba…! Kipirult gyerekarcok kémlelik a zsûrit…???!!!

Az együttmunkálkodás különleges élményét mélyítette az a közös rit-
musjáték is, melyet a fürediek és a berhidaiak kisebb-nagyobb hangszerekkel
ügyesen megoldottak, a “mieink” viszont “kézzel-lábbal” minden
segédeszköz nélkül - kiválóan!

A középdöntõ végén a zsûri elnöke elégedetten összegezte az elért
pontszámokat.

Arany fokozatot ért el CUM LAUDE! a balatonalmádi Kósa György
Városi Zeneiskola hat gyereke: Kádár Eszter, Lakics Xénia, Nyerges Katalin,
Piedl Anna, Plank Nikolett és Polgár Dávid. Felkészítõ tanáruk: Nándoriné
Palásthy Judit.

Szintén arany minõsítést érdemelt CUM LAUDE! a balatonfüredi Ferencsik
János Zeneiskola csapata. Felkészítõ tanáraik: Kiss-Sebõk Beáta és Zsár Éva.

Ezüst szintet teljesített a berhidai Alapfokú Mûvészeti Iskola kis csoport-
ja. Felkészítõ tanáraik: Füredi Istvánné és Pintér Ferencné.

Mindegyik csoport megérdemli a dicséretet! A felkészítõ tanárokat köszönet
és õszinte elismerés illeti az eredményes, igen alapos felkészítõ munkáért.
Gratulálunk! Az országos döntõben ismét találkozik Füred és Almádi.

A viszontlátásra! Hodossyné Huiber Gabriella

A Pannónia Kulturális Központ és a Balatonalmádi Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálatközös szervezésben 2004. április 8-án a Vörösberényi
Kultúrházba, április 9-én a Pannónia Kulturális Központba ingyenes Húsvéti
Játszóházba várta a gyermekeket!

Népi iparmû-
vészek vezetésével
csuhé virágot, mag-
vakkal díszített, és
cukormázzal íróká-
zott mézeskalácsto-
jást, agyagból ké-
szített kiskosarakat
és állatfigurákat,
valamint papírból
készült katicát és
virágot formázó hû-
tõmágneseket ké-
szíthettek a részt-
vevõk.

Az elõzõ évek-
hez hasonlóan nagy várakozás elõzte meg a hagyományosan megrendezett ját-
szóházat, ahol közel 150 gyermek élvezhette a saját alkotás varászát, illetve a
szülõkkel együtt való ajándékkészítés örömeit. Sajtos Ildikó

Ismét játszottunk

ÉRTESÍTÉS
A Kósa György Városi Zeneiskola értesíti a tisztelt érdeklõdõket, hogy a
2004/2005-ös tanévre  2004. június 14-én és 15-én du. 15 - 18 óráig lehet
beiratkozni. Helyszín: Zeneiskola, Bajcsy-Zs. u. 60.

A FIDESZ helyi szervezete köszöni a Nemzeti Petíciót támogatók aláírá-
sait és az eljuttatott kopogtató cédulákat. Aláírásra és a kopogtató
cédulák leadására továbbra is van mód, az alábbi címen. Bagoly
Szabolcs, Balatonalmádi, Baross G.u.27/A.

FIDESZ Magyar Polgári Szövetség balatonalmádi Csoportja

Asztalitenisz hírek
2004 április 4-én került megrendezésre a

tavaszi megyei ifjúsági asztalitenisz verseny.
Herenden mérkõztek meg egymással a megye
ifjúsági korú versenyzõi. Városunkat Nyúl
Christian, a Balatonalmádi AK versenyzõje
képviselte. Elõször a vegyes párosokkal
kezdõdtek meg a küzdelmek. Ezt a számot,
Nyúl Christian, egy magyargencsi kislánnyal
az oldalán nyerte meg. Majd a fiú párosokkal
folytatódott a verseny és egy pápai fiúval pár-
ban Nyúl Christian végzett az elsõ helyen.
Ezután az almádi versenyzõ az egyéni számban
egészen a döntõig menetelt, azonban itt az örök
nagy ellenféllel, az ajkai Kurali Barna ellen
nagy és színvonalas csatában alul maradt.
Sajnos most nem tudta megismételni a januári
hármas gyõzelmet, de így is nagyon jó játékot
produkált, ezért gratulálunk.

Vezetõség

Felhívás
Az Almádi Fotókör 2004. szeptemberében portré-fotó
kiállítást tervez a Pannónia Kulturális Központban
“Almádi – Arcok 2004” címmel 

A Fotókör keresi azokat a Balatonalmádiban élõ, tartózkodó 18 – 101 év
közötti személyeket, akik szívesen lennének portrémodellek. 
A fotózásra a Pannóniában ideiglenesen berendezett stúdióban ill.
megbeszélés szerint a szabadban kerülne sor, ahol a fotókör tagjai
készítenének fényképet a vállalkozó szellemû jelentkezõkrõl. 
A legjobb alkotásokból kiállítás nyílik, ahol – a tervek szerint – a látogatók
szavazhatnak majd a legjobb fotóra .
Jelentkezését várjuk 2004. május 29-ig.
Személyesen szerdai napokon 18 és 19 óra között a Pannónia Kulturális
Központban, vagy telefonon: Szebényi Éva   06 70/2933-254

Pászti György  06 20/9364-993

Balatonalmádi Kertbarátkör
2004. április 13. Városunk virágosításáról, tisztántartásáról és a kultúrált élet-
módról dr. Kardos Józsefné tartott elõadást. Végül dr. Kardos Józsefné és
Vecsei K.Mária egy-egy saját költeményét olvasta fel. 
2004. április 27. Féléves beszámoló, értékelés. Elõadó Farkas István elnök.
A beszámolót a tagság egyhangúlag elfogadta. A továbbiakban az elnök
ismertette a nyári programot.
2004. május  1. Majális a Paprika Csárdában, ahol ismertették a borverseny
eredményét és kiosztották az okleveleket.
2004. május 29-31. Pünkösdi kirándulás Egerbe. 
Júniusban a foglalkozások szünetelnek.
Júliusban az Almádi Napokra lehetõség szerint 2 db. borsátor felállítását ter-
vezzük. (A szervezés folyamatban van.) 
2004. augusztus 17. Vezetõségi ülés. A szüreti felvonulás megbeszélése.
Vörösberényi Fábián József Kertbarátkör
A 2004 évi borversenyen 21 fehérbor és 9 vörösbor minta várt elbírálásra.
Aranyérmesek az alábbiak lettek:
Kis Attila (Olaszrizling), Tóth Sándor (Vegyes fehér), Kis Balázs (Tramini),
Kis József (Tramini), Takács Gyula (Tramini), Kis Józsefné (Cuvié),
Vereczkei Adalbert (Kékfrankos), Demeter András (Oportó), Linczmayer
Róbert (Vegyes vörös)
2004. április 5. A közbiztonságról és a tûzvédelemrõl tartott elõadást Balogh
Csaba, a Polgárõrség titkára és Papp József tûzoltóparancsnok. 
Papp József a meghibásodott elektromos készülékek által okozott tûzesetekre
hívta fel a figyelmet. Megemlítette a dohányzás által okozott tûzeseteket is,
több súlyos közlekedési balesetet is ismertetett. Bemutatta a legújabb hõérzékelõ
mûszerüket, amivel katasztrófa esetén is embereket menthetnek meg.
Balogh Csaba a közterületen végzett ellenõrzésekkel kapcsolatos munkát, a
rendõrséggel való jó együttmûködést ismertette.
2004. április 19. Évadzáró közgyûlés és vezetõségválasztás volt a következõ
4 évre. Elõadó Horváth József elnök volt. Az éves beszámolót a tagság egy-
hangúlag elfogadta. Az ülést Szentesi István vezette le. A Jelölõ Bizottság
elnöke Kiss József volt, aki ismertette a jelöltek névsorát. A választás ered-
ménye szerint az új elnök magas fölénnyel, 51:1 arányban, (a régi elnök)
Horváth József lett.
Elnökségi tagok: Zabó Gyula, Schofhauser Ferencné, Bucsku Péterné,
Demeter András, Pajer Ferencné, Bugovics Edit.
Ellenõrzõ Bizottsági tag: Havasi József, Takács Károlyné, Csalló Róbert.
Az új vezetõség a szeptemberi elsõ foglalkozáson alakul meg.
A nyári szünetre jó munkát és jó egészséget kívánok: Durst László
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A PANNÓNIA KULTURÁLIS KÖZPONT

ÉS KÖNYVTÁR

MÁJUSI PROGRAMKÍNÁLATA

Május 11. kedd 18 óra
LAKOSSÁGI FÓRUM

Helyszín: az intézmény nagyterme
Május 12. szerda 18 óra

POLGÁRI ESTÉK

A Fidesz-MPSZ helyi szervezetének rendezvénye
Elôadó: Bayer Zsolt, újságíró

Május 13. csütörtök 19 óra
AZ ÉV HANGJA

A Megasztár-gyõztes Tóth Veronika koncertje
Jegyár: 1000 Ft. Jegyek elõvételben már kaphatók az intézmény portáján!

Május 14. péntek 17 óra
CSALÁD ÉS TANULÁS – mini konferencia
A Pannónia Kulturális Központ és a Nagycsaládosok Országos
Egyesületének almádi csoportja közös szervezésében a Nemzetközi
Családnap alkalmából. 
Elôadók: Szentesiné Brazsil Márta, a Magyar Angol Tannyelvû Gimnázium

kollégiumának vezetôje,
Sajtos Ildikó, a Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat vezetôje,
Steinbach József, református lelkész

A beszélgetés vezeti: Jankovich Gyula, újságíró
Május 20. csütörtök 17 óra

AZ EGRY JÓZSEF EMLÉKMÚZEUM

A Mûvészetbarátok Egyesülete balatonalmádi csoportjának programja
Elôadó: Gopcsa Katalin, mûvészettörténész

Május 20. csütörtök 18 óra
FLAVIN7 KLUB

Bárkit szívesen látunk, aki törôdik az egészségével, és szívesen megis-
merkedne egy sikeres magyar termékcsalád segítô lehetôségeivel. A
részvétel díjtalan! 

Május 27. csütörtök 16 óra
GYÖRGYI DÉNES ÁLTALÁNOS ISKOLA

FELSÔ TAGOZATÁNAK KULTURÁLIS BEMUTATÓJA

Május 29. szombat 21 óra
FLAMINGÓ DALLAMOK ÉS BACARDI PARTY

Sergio Santos és Szabó Lóránt latin koncertje
Helyszín: Piazza Kávézó terasza - A részvétel díjtalan! 

Május 30. vasárnap
Városi GyerTeknap sok-sok játékkal, mókával, ajándékkal
Helyszín: Wesselényi Strand fôbejárata elôtt

KKKKöööönnnnyyyyvvvvttttáááárrrr iiii   rrrreeeennnnddddeeeezzzzvvvvéééénnnnyyyyeeeekkkk
Tel.: 88/438-956 E-mail: pannoniakonyvtar@invitel.hu

(felnõtt és gyermek részleg)
H-Cs: 10-18 óráig, P: 12-18 óráig, Szo: 14-18 óráig

Felnôtt részleg

Május 18. kedd 18 óra
EURÓPA PEREMÉN – NORVÉGIA

Novák László diavetéssel egybekötött elôadása
Helyszín: a Pannónia Kulturális Központ nagyterme

Gyermek részleg

Figyelem! Európa pályázat!
A feladatlapok Edit néninél találhatók!

Eredményhirdetés június 6-án az Öregparkban!

Május 8. szombat 14 óra
ACTIVITY KLUB – alakuló összejövetel

Május 8. szombat 15 óra
CIMBORA KLUB – Vendégségben István és Gizella esküvôjén Veszprémben

Május 15. szombat 14 óra
TAVASZI VIRÁGCSOKROK SZÍNES PAPÍROKBÓL

Május 22. szombat 14 óra
SZALVÉTA CSERE-BERE, VÁSÁRLÁSI LEHETÔSÉGGEL

Június 6. vasárnap 15 óra
VÁR A CIMBORA VÁR! 
Mindenkit szeretettel odavárunk!  - Helyszín: Öreg Park - Zenepavilon

Balatonalmádi 8220 Városháza tér 4. 
Tel./fax: 88/57-44-55; 57-44-56; 438-011; 431-772; 438-958

E-mail: pannoniakultura@invitel.hu, pannonianepmuvelo@invitel.hu

A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár és a 
Veszprém Megyei Népmûvészeti Egyesület közös szervezésében

BABRÁLÓ, KÉZMÛVES MÛHELY
GYERMEKEKNEK ÉS FELNÔTTEKNEK!

Hétfônként 17órától: Népi ékszerkészítés és gyöngyfûzés 11 éves kortól
Péntekenként 15 órától: Fafaragás

Szombatonként 14 órától: Lószôr-ékszerkészítés
Részvételi díj: Gyerekeknek: 400 Ft/alkalom - Felnôtteknek: 500 Ft/alkalom

AAAA  VVVVöööörrrröööössssbbbbeeeerrrréééénnnnyyyy iiii   KKKKuuuullll ttttúúúúrrrrhhhháááázzzz   pppprrrrooooggggrrrraaaammmmkkkkíííínnnnáááá llll aaaattttaaaa
Balatonalmádi - Vörösberény, Gábor Áron u. 6.

Tel.: 88/43-13-53 - E-mail: pannoniabereny@invitel.hu - H-Szo: 15-20 óráig

Május 12. szerda 18 óra
LAKOSSÁGI FÓRUM a vörösberényi településrésznek

Május 15. szombat 14-19 óráig
BABARUHA BÖRZE: Az árusításhoz szükséges helyjegyet a Vörösberényi
Kultúrházban lehet megvásárolni. Ára: 500 Ft. A belépés díjtalan!

Május 27. csütörtök 17 óra
POLGÁRÔRSÉG ÖSSZEJÖVETELE

Vörösberényi kiscsoportok összejövetelei

NYUGDÍJAS KLUB

Május 5., 12., 19., szerda 17 óra – Összejövetel
Május 26. szerda 17 óra – Zenés születésnap

Próbák

VÖRÖSBERÉNYI NÉPDALKÖR: Május 7., 14., 21., 28., péntek 16 óra
NYUGDÍJAS NÉPTÁNCKÖR: Május 7., 14., 21., 28. péntek 18 óra
VÖRÖSBERÉNYI GYERMEK NÉPTÁNCCSOPORT: Május 8., 15., 22., 29., szom-
bat 9 óra (nagy csoport) és 10 óra (kiscsoport)

Kiscsoportos foglalkozások a Pannóniában

Elôkészítô- és klasszikus balett – kifejezô tánc
hétfônként 14 órától és szerdánként 16 órától
Formációs Rock&Roll – Fashion Dance – táncoktatás: keddenként  és
csütörtökönként 16 órától
Musical Manók és Kölykök: szerdánként 15 órától és csütörtökönként 14 órától
Kairo – hastáncoktatás: szombatonként 15 órától
Kökörcsin – óvodás néptáncoktatás: keddenként 8.30 órától
Grafológia-oktatás kezdôknek, kismamáknak: hetente két alkalommal, 1.5
órában. Elôképzettségként érettségi szükséges!
Hobbi gyûjtôkör: péntekenként 18 órától
Díszítômûvész szakkör: keddenként 14 órától
Városi Vegyeskar: hétfônként és szerdánként 18 órától
Diabétesz Klub: minden hónap elsô keddjén 15 órától 
Almádi Fotókör: szerdánként 18 órától
Honismereti Kör: minden hónap második és negyedik hétfôjén 16.30 órától
Nyugdíjas Pedagógus Klub: hétfônként 15 órától
Flavin 7 Klub: minden hónap harmadik csütörtöként 18 órától 
Sunrider Club: minden hónap második péntekén 17 órától
Mûvészetbarátok Egyesülete: havonta egy alkalommal, csütörtökön 17 órától

Széchenyi Ütõegyüttes
koncertje a Pannóniában

Nem túlzok ha azt állítom, igen különleges, felejthetetlen zenei élményben
volt része azoknak, akik április 4-én lesétáltak a Kulturális Központba, és
beültek a Széchenyi Ütõegyüttes fellépésére. A formációt három ifjú mûvész,
Pálföldi Tamás, Stöckert Ádám, és Almádi egyik reményteli büszkesége,
ifjabb Holló Miklós alkotja. A kb. másfélórás koncerten a srácok végigkalau-
zoltak minket az ütõhangszerek történetén nyolc, különleges zenei darab,
különösen lebilincselõ elõadásával. A maroknyi közönség a mûsor végén
szûnni nem akaró vastapssal fejezte ki határtalan tetszését, amire a mûvész
urak egy ráadással feleltek. Tán mondanom sem kell, ezt újabb mindent
elsöprõ tapsorkán követte. Fiúk! Április 4-én szereztetek magatoknak egy
picike, de végtelenül lelkes rajongótábort, akik szeretnének Titeket – és még
akár néhány ifjú pályatársatokat – mihamarább hallani, például itt, Almádiban.
Ja, ez utóbbit minden illetékesnek a Kulturális Központban kéretik enyhe
célzásnak venni! 

Nagy Botond



2004 - MÁJUS 13

2004-es strandjegy árak
Belépõ megnevezése 2004. évi    jegyár/Ft 
Felnõtt napi belépõ 260

16.00 -19.00 óra közötti kedvezményes 130
Káptalanfüredi „kis strandon“
felnõtt napi belépõ 220
16.00 -19.00 óra közötti kedvezményes 110
Felnõtt heti bérlet 1400
Felnõtt idénybérl. helyi lakos 1 700
Felnõtt idénybérl. nem helyi lakos 6 500
Gyermek, diák, 70 év feletti, 
nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezõ napi belépõ 160
16.00 -19.00 óra közötti kedvezményes 80
Káptalanfüredi „kis“ strandon 
‘Gyermek, diák, 70 év feletti, 
nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezõ napi belépõ 130
16.00-19.00 óra közötti kedvezményes 70
Gyermek, diák, 70 év feletti, 
nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezõ heti belépõ 880
Gyermek idénybérl.helyi lakos (14 év alatti) ingyenes
Gyermek, diák, 70 év feletti, 
nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezõ - helyi lakos 750
Gyermek, diák (14 év feletti), 70 év feletti, 
nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezõ - nem helyi lakos 4000
Ingyenes belépés 4 év alatt
Csoportos kedvezmény 20 fõ felett 20%
Bérlet pótlása 500
‘Kabinárak
A kabinjegyek  csak a kabin használatára,  belépésre  nem jogosítanak.
3.személyes kabin        -  napi: 300

-  heti: 1 800
-  idény: 9 000

4 személyes kabin        -  napi: 400
-  heti: 2 400
- idény 12 000

Hangosbemondó 150
Reklámszöveg bemondása 1300/perc/alkalom
Szezonbérletek a strandok pénztárában válthatók.
Igazolványképet és - állandó lakosok esetében - a kedvezmény jogosultságát igazoló okiratot kérjük.

Tisztelt Balatonalmádi állampolgárok és nyaraló
tulajdonosok!

Sajnos az idei tél is nagymértékben megrongálta az útjainkat. A csapadék a
Balaton vízszintjének emelkedéséhez nagyon kell, de az úthálózatnak nem használt!

Tájékoztatjuk önöket, hogy az utak kátyúzása május hónapban
megkezdõdik. Az aszfaltos és a murvázott utakon egyaránt!

Az úthibákat felmértük, illetve a lakossági bejelentéseket rögzítettük és
figyelembe vesszük a települési önkormányzat költségvetési lehetõsége szerint.

Megértésüket és türelmüket addig is köszönjük és az utakkal kapcsolatos
észrevételeiket a hivatal részére (tel.: 88/438-444) továbbra is fogadjuk.

Balatonalmádi Város Jegyzõje

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS !!!
Balatonalmádi Városi Önkormányzat Képviselõ Testületének Pénzügyi

Bizottsága pályázaton meghirdeti a Balatonalmádi, Bajcsy Zs.u. 60/2.sz.
alatti – 4 szoba, konyha, fürdõszoba, WC, közlekedõ, elõszoba – 102 m2

alapterületû összkomfortos komfortfokozatú önkormányzati tulajdonú lakást
az alábbiak szerint:

Bérleti szerzõdés idõtartama:  határozott idejû, 2008. május 31-ig szól.
Bérleti díj a 17/1994. (VIII.25.) sz. Ör. rendelet szerint, amely jelenleg

25.500,-Ft/hó összeget tesz ki. 
A pályázat elbírálásánál elõnyben részesülnek:
- igazoltan rászoruló személyek,
- akik óvadék befizetését vállalják, 
- nagycsaládos helyi lakosok
A pályázatok beadási határideje: 2004. május 17. déli 12 óra
A pályázaton az 1/1994. (I.27.) számú Ör. rendelet 3. §-a értelmében az a

család (személy) tekinthetõ rászorulónak , 
- akinek a vele együtt költözõkre tekintettel meghatározott egy fõre jutó

havi nettó jövedelme a 46.400,-forintot nem haladja meg és 
- a létfenntartáshoz szükséges mértéken felüli ingó, valamint a forga-

lomképes ingatlanvagyona együttesen nem lépi túl az 500.000.-Ft összegû
értékhatárt, valamint 

- illetve – ezen lakás esetében - a család és a vele együtt költözõk száma
minimum 4 fõ. 

A pályázat beadási határideje: 2004. május 17. déli 12 óra
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást a Balatonalmádi Polgármesteri

Hivatal Városgondnoksági-osztályán (Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. sz.
II. e.) lehet kérni, ügyfélfogadási idõben.

Lapunk hasábjain köszönetet mondunk Toronyi Béla budatavai lakosnak, aki
szabad idejét feláldozva hárította el a balesetveszélyt a lozsántai kerékpárúton.

budatavai kerékpárosok

TÜZELÕ AKCIÓ!!!
25 q felett INGYENES Házhozszállítás

PONTOS MÉRÉS
Tel.: 06/30/9565-660

TÜZIFA
KONYHAKÉSZ KUGLI

BÜKK, GYERTYÁN, 
CSER, TÖLGY 1350 Ft/q 1250 Ft/q
AKÁC 1550 Ft/q 1450 Ft/q

SZÉN
Fûtõérték KJ/Kg ÁR

Tisova dara   /cseh/ 14665-15500 1810.-Ft/q
Tisova dió    /cseh/ 14665-15500 1860.-Ft/q
Sokolovi kocka /cseh/ 14665-15500 1800.-Ft/q  
Ledvicei dara /cseh/ 18000-19000 2010.-Ft/q 
Ledvicei dió /cseh/ 18000-19000 2070.-Ft/q
Felsõgallai dara /magyar/ 17460-20460 2070.-Ft/q
Felsõgallai dió /magyar/ 17460-20460 2160.-Ft/q

PÉTA-COOP KFT ZIRC, VASÚTÁLLOMÁS

�����������������		
Fûzbútorok minta utáni értékesítése.

Kedvezõ áron!
Gyári képviselet:

Farkas Attila
Balatonalmádi, Thököly u. 3.

06/20 461 62 44

SÖRWOOD
(RÉGI ÁDÁM PRESSZÓ HELYÉN,
A BUSZPÁLYAUDVAR MÖGÖTT)

MÁJUS 15-TÕL MINDEN NAP 17 ÓRÁTÓL
KELLEMES KÖRNYEZETBEN, SZOLID ÁRAKKAL

VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET!!!
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Ez már tényleg a mi “szemetünk”!
Le vagyok döbbenve!!!  Miért? Azért…! 
Azért, ami Almádiban  a szemét körül folyik. Hogy itt bármit próbálnak

csinálni, az mind “szemétbe” fullad.
Mindössze néhány hete, hogy kikerültek a szelektív hulladékgyûjtõk – el-

kerített helyen, feliratozva – mégis minden van bennük, csak az nem, aminek
kellene. Üveg és mûanyag helyett sitt, zöldek és háztartási hulladék. (Többek
szerint az a baj, hogy nincsenek lelakatolva, és felülrõl is felnyithatók. Azt hit-
tem eddig, hogy Magyarországon élek, és nem a Balkánon!) Mire ez az újság
megjelenik már az EU tagjai leszünk, de nem ez kell, hogy meghatározó
legyen  itt a mi kis városunkban. Csupán a mentalitás!!!

Mindössze az, hogy mindennek megvan a maga helye! Hogy, mint a lakás-
ba sem megyünk be piszkos cipõvel, hogy mint az asztalra is evés elõtt abroszt
terítünk, hogy WC használat után is kezet mosunk, úgy a szemétnek is van helye,
méghozzá – mostantól könnyebben elszállítható, újrahasznosítható – jó helye.

Nem kell ma már senkinek messze mennie ahhoz, hogy kidobja mindazt,
ami otthon felesleges. KIVÉTEL: aki nem fizet szemétdíjat, és a temetõi,
lakótelepi, útszéli árkokba/konténerekbe dobja hulladékait.

Felháborítónak tartom, hogy lehet itt nálunk szemetes kuka, piros, sárga
zöld zsák, a többlet hulladék elszállítására, “hulladékgyûjtõ sziget”, mégis
többeknek az a természetes, hogy ott rakom le, ahol nekem jól esik.

Nem gondolom, hogy csak az almádiakkal van a baj (magam is budatavai vagyok,
hétvégenként “látok amit látok” a szemetesek körül). De azért kérném mindenkitõl:

Ahogy az életben is – VIGYE EL MINDENKI A MAGA SZEMETÉT! –
legalább a helyéig! Hegyessy Éva

Köszönet
Szemétgyûjtési akcióra került sor 2004. április 24-én szombaton

Balatonalmádiban a Polgármesteri Hivatal Városgondnoksági Osztálya
szervezésében. Az akciót a Gazdasági és Közlekedési, Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium által meghirdetett “Tiszta Magyarországért” felhívás
keretében szerveztük meg.

A 14 balatonalmádi civil szervezet képviselõi, iskolások, pedagógusok
szorgalmas munkával közel 400 zsáknyi szemetet: “gazdátlan” mûanyag
palackokat, sörös dobozokat, stb. szedtek össze, aminek eredményeképpen
megtisztult többek között az Óvári messzelátó, a Malom-völgy, a Mandulás
és a kerékpárút környéke is.

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik idõt, fáradságot nem
sajnálva hozzájárultak ahhoz, hogy városunk tisztább környezettel
léphessen be az Európai Unió tagjai sorába.

Kérünk minden Balatonalmádit szívügyének tekintõ állampolgárt, hogy a
továbbiakban is segítsen környezetünk tisztaságának megõrzése érdekében. 

Ha az ingatlanunk elõtti közterületet is tisztán tartjuk és nem megyünk el
csukott szemmel amikor mások szemetelnek, vagy a köztulajdont rongálják, már
elmondhatjuk magunkról, hogy MEGTETTÜK, AMIT MEGTEHETTÜNK.

Polgármesteri Hivatal 
Városgondnoksági Osztálya

Baross G. u. (Piac tér)
Tel.: 06-20-9427-491
Balatonalmádiban

házhozszállítás!
Egész évben nyitva!

Nyitva tartás:
1600-2200-ig



152004 - MÁJUS

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
BALATONALMÁDI VÁROS LAPJA

Kiadja az „Almádiért“ Közalapítvány, Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Felelõs kiadó: „Almádiért“ Közalapítvány kuratóriuma 

Fax: 06-88/438-643 • E-mail: almadiujsag@balatonalmadi.hu
Készült: Tradeorg Nyomda Kft. Fûzfôgyártelep

Felelôs vezetô: Tóth Zoltán
Tipográfia: Kiss Csaba

Engedélyszám: 005-18/1989. ISSN 0864-7860
A lap alapítója: Veszeli Lajos

Szerkeszti a Szerkesztôbizottság:
Czuczor Sándor, Hegyessy Éva, Nagy Ferenc,

Schildmayer Ferenc, Vincze Eszter
Megbízott felelõs szerkesztõ: Nagy Ferenc, Tel.: 30/373-5882

A következõ számunk lapzártája: május 26.

APRÓHIRDETÉS
Akác és vegyes tûzifa kugliba vágva, házhoz szállítva 9.500 Ft/m3

(8-10 q), szükség esetén hasogatva is. Érdeklõdni: 06-20/962-1586

60 cm-es

Hírek a Kommunálistól…
Remélhetõleg most már visszavonhatatlanul kitavaszodik! Ehhez az év-

szakhoz szorosan kapcsolódik a “kinti-benti” takarítás, mely rengeteg hul-
ladékkal jár. Cégünk igyekszik a lakosság igényét a környezetvédelmi elõírá-
sok betartása mellett maximálisan kielégíteni.

Hogy hogyan?
• Amennyiben annyi háztartási hulladék keletkezik, mely az edényzetben,

illetve az azt helyettesítõ piros címkés zsákba nem fér el, a címkés sárga
zsákban kihelyezve nem okoz gondot, biztosan elszállítjuk.

• A csapadékos idõjárásnak köszönhetõen sokan szépítik kertjüket
fûnyírással. Amennyiben sajnálatos módon nem komposztálnak, átvállaljuk,
a címkés zöld zsákban kihelyezett zöld hulladékot majd mi kezeljük.
Vékonyabb ágakat, gallyakat összevágva is ebben a zsákban lehet kihelyezni.

• Május 8. és 9. a lomtalanítás idõpontja. Kérjük, hogy lehetõség szerint
ezen a hétvégén helyezzék ki a háztartásban feleslegessé vált lomjaikat.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a környezetvédelmi elõírásoknak megfelelõen
nem szállíthatunk veszélyes hulladékot. 

Ugyanúgy otthagyjuk az építési törmeléket valamint a kommunális hul-
ladékot is, hiszen ez az akció nem ezen hulladékok gyûjtésérõl-ártalmat-
lanításáról szól! 

• Mindannyiunk örömére elkészültek a szelektív hulladékgyûjtõ szigetek.
A német nyelvû feliratozást pótoljuk, de sajnos nem tudunk mit kezdeni az
“írástudatlanokkal”, akik sittel, építési anyaggal, kommunális hulladékkal,
kiszuperált konyhai gépekkel (pl. kávéfõzõ) töltik meg az edényzetet. Nem
tudjuk, hogy az ábrák-szimbólumok meggondolásra késztetnék-e õket?!

Kérjük segítségüket abban, hogy az edényeket nem megfelelõen használó
polgárokat figyelmeztessék, hogy cselekedetükkel tönkreteszik mások
munkáját, és veszteséget okoznak városunknak, környezetünknek.

Ahhoz, hogy szûkebb és tágabb környezetünk szebb, tisztább legyen, egész
éven át segítünk és együttmûködünk. Kedvezményes áron vállaljuk a kon-
téneres szállításokat! Továbbra se legyen gondjuk, külön megrendelésre
soron kívül elszállítjuk a lomot, építési törmeléket, vegyes hulladékot, kerti
zöld hulladékot! Ne dobják ki közterületekre, bokrok aljába, mi házhoz
megyünk!

A zsákok minden nap korlátlanul vásárolhatók cégünk portáján, szállítási
megrendeléseket a 88-438-688/16-os melléken jelenthetik be.

Segítségül hívjuk a lakosságot, hogy szebb legyen a környezetünk. Kérjük,
segítsen, vigyázzunk és figyeljünk egymásra, a rendre és a tisztaságra!

A mi cégünk a környezetvédelemért van, de csak Önökkel érhetjük el cél-
jainkat! 

Köszönjük együttmûködésüket!
A Zöld Napok megtartását a szezon kezdetére tervezzük, melynek

idõpontjáról értesíteni fogjuk Önöket.
Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató kft.

NE FIZESSEN
csatornadíjat a locsolásra használt víz után !

A külön méréshez engedélyezési terv készítését vállalom, ügyintézéssel

Erdélyi Tamás

okl. építõmérnök, tervezõ

06-30-329-1225

JÁTÉKVILÁG
MEGNYITOTTUNK!

Budataván, a Fórum bevásárló központ udvarában.

Folyamatosan bõvülõ választékkal, 

(GÖTZ BABÁK - Plüssök, társasjáték, ügyességi játék, bébi játék)

várjuk kedves vásárlóinkat!

Nyitva: Hétfõtõl péntekig: 9 - 18 óráig

Szombaton: 9 - 14 óráig.




