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Kovács Piroska Rózsa felvétele

Kossuth-nóta
(népdal)

Nincsen a világnak olyan katonája,
Mint mikor a Kossuth-huszár felül a lovára.
Felül a lovára, kard az oldalára.
De sok szõke, barna kislány szíve fáj utána!

Édesanyám, lelkem, ne sirasson engem!
Magyar földért, szép hazámért folyik piros vérem.
A szép szabadságért meg egy barna lányért: 
Háromszínû magyar zászló oltalmazásáért.

A kardomnak markolatja ezüstbõl, 
Most csavartam ki a német kezébõl.
Ki kék verni a hazából, 
Áldott kis Magyarországból,
Angyalon!

Majd kiverik a szép magyar huszárok,
Mikor vágják, mikor hajtják a sok kozákot.
Utánok a gyalog baka:
Nem is jönnek többé vissza,
De soha!
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60 éve…

Március 24-én lesz 60 éve, hogy egyik hadsereg elvonult
Almádiból és bevonult helyette egy másik és elég tartósan itt is
maradt. Persze annak idején nem így gondoltuk, nem vártuk ezt

az „ideiglenes” tartósságot. Mindenkinek elege volt akkorra már a
háborúból, és ha valaki azt mondta volna akkor, hogy még vagy 45 évig
lesz szerencsénk az újonnan bevonult hadsereghez, valószínûleg meglin-
cselik.

Almádi viszonylag kevés károsodással élte át a háborús éveket, az
1945. március 22-én történt bombázásig csupán egy-egy kisebb bomba
„pottyant” le az éjszakai felderítõ repülõgépekbõl. Az említett bom-

bázás megközelítõleg délkelet-északnyugat irányban vonult át a
településen és akkor úgy láttuk, hogy a kisebb bombák között egy-egy
nagyobb is volt. Utóbbiak nyoma nagyjából követhetõ. Az Óvári úton
levõ Állami Elemi Népiskola épülete telitalálatot kapott, ugyanúgy a
mai orvosi rendelõ (Baross Gábor u. 44. sz.) helyén álló lakóépület is.
Bomba esett a Hattyú vendéglõhöz tartozó épületre, a Rózsakert
vendéglõ épülete mellé és a Kurcz Rudolf utca 10. számú ház utcai
kerítésére.

Ezeken túlmenõen elég sok épületben keletkeztek kisebb károk, bomba-
szilánkok csapódtak be a tetõcserepekbe, kitörtek az ablakok, vakolat-

sérülések keletkeztek az épületek homlokzatán. A front gyorsan, szinte
egyetlen nap alatt átvonult a településen, nem voltak utcai harcok, ame-
lyek borzasztó károkat tudnak okozni. A ki- és bevonuló hadseregek har-

cosai elég sok épületet feltörtek, elsõsorban a „gazdátlan” nyaralókat
szállták meg és vittek el valamilyen „emléket” a házból. Szakértõk szerint
a háború már csak ilyen. 

Egyre kevesebbeknek van személyes emlékük abból az idõszakból, las-
san már mindenki könyvekbõl ismeri, a szerzõ többé-kevésbé szubjektív
szemüvegén keresztül láttatva. Nem beszélve arról, hogy nagyon sokáig
nem lehetett a valóságot elmondani, vagy leírni, mert az sértette a
bevonuló hadsereget.

A képek leírása:
1. kép. Hadifoglyok menete a 71. számú fõúton. Háttérben látszik

három régi almádi villa, amelyeket azóta sajnos lebontottak. A felvétel
hátulján a következõ szöveg olvasható: „Harcok Magyarország fel-
szabadításáért címû sorozatból a Balaton térségében. Magyar katonák,
akik önként megadták magukat a felszabadító szovjet csapatoknak
(1945. január, február)”. A szöveg téves, miután az említett csapatok
csak 1945. március vége után kísérhettek foglyokat Almádiban.

2. kép. Az Óvári úti Állami Elemi Népiskola romjai, háttérben látszik
a Szent Imre templom sértetlen toronysisakja. 

3. kép. Az állomás épülete 1945. tavaszán. A peronon álló szekér a
szovjet hadsereghez tartozó „típus” szekér. Az épület látható sérülései
mutatják az általános károkat.

Schildmayer Ferenc

Hadifoglyok menete

Az iskola romjai

Állomásépület
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Több meghatározó újvilági élmé-
nyem közül talán nem is az volt a leg-
maradandóbb, hogy mennyire keve-
set tudnak Magyarországról, hanem
az, hogy a magyarokról még annyit
sem. A látszólagos ellentmondás
könnyen feloldható, ha tisztában
vagyunk az ország és a nemzet
fogalmával, hiszen egy adott orszá-
gon kívül is élhetnek nemzettársak.
Nem jelent ez problémát sem az
angoloknak, sem a franciáknak, sõt
még a németeknek se.

Különösen akkor szembeötlõ ez a
látszólagos szembeállítás, ha a magyar
történelem kerül szóba és ekkor
mindig szívesen idézem egy brit dip-
lomata kedvenc mondását: „A múlt
elõre megjósolhatatlan”. Sok nemzet
történetére vonatkoztatható ez a cini-
kusnak tûnõ meghatározás, de talán a
miénkre illik legjobban. Gondoljunk
csak bele, hogy mennyi minden szennye
került elõ közelmúltunknak csak a
legutóbbi hónapokban és még mennyi
minden rejtõzik még ismeretlen
helyeken és fejekben. Távol áll tõlem
a mesterkélt aktualizálás, most sem
akarok erõszakot venni magamon,
ezért inkább korábbi eseményekrõl
szólnék. Március lévén lehet-e
fontosabb, mint történelmünk dicsõ
lapjainak forgatása, az 1848-as Forra-
dalom és Szabadságharc emléke?

Azért hivatkoztam az elsõ sorok-
ban újvilági tapasztalataimra, mert
még az ottani jó szándékú barátaim is
rákérdeztek, hogy miért mondok
mindig Pozsonyt Bratislava vagy
Pressburg helyett, Érsekújvárt meg
Nové Zámky helyett. Hogy lehet
nekem Gyõr a Raab, mitõl Komárom
a Komorn, Uzsgorod helyett Ungvár,
Subotica helyett Szabadka, Cluj-
Napocaról nem is szólva, ami nekem
örökké Kolozsvár. Ilyenkor szép
szelíden eltoltam az elém tett (és
általuk korrektnek tartott) térképe-
ket, megmosolyogtam az engem
segíteni szándékozókat abbéli ma-
gyarázatukban, hogy könnyebben
kiejthetõk az általam került nevek.
Amerikai barátaimnak elõkaptam
általuk többé-kevésbé ismert indián
neveket, angoloknak walesi meg
skót elnevezéseket, olykor-olykor
cifrázva bájos ír nevekkel. Még azt
is elismertem, hogy a lengyel
Wroclawnak ismerem a német Bres-
lau meg a magyar Boroszló nevét is,
Bécset pedig gyakrabban mondom
Viennának, mint Wiennek, pedig az
utóbbi lenne helyes.

Egyszer újdonsült idegenvezetõ
koromban még a törököknek is fel-
soroltam Tapolca, Veszprém és
Székesfehérvár hódoltságbeli neveit,
akik felettébb megrökönyödtek a
Tábieszne, Böszpörim és Üsztülni
Belgirád elnevezéseken, mert soha-
sem hallották, sõt, a török térképeken
sem szerepelnek így. Rögtön meg-
nyugtattam õket persze, hogy még
150 év alatt sem lettünk törökké, de
a pontos történelmi ismeretek azért
egyáltalán nem ártanak. Nekik sem,
nekünk sem. Azóta tovább töpörö-
dött az ország területe egyesek tör-
ténelmi ismereteivel együtt, ámbár
öntudatunknak nem kellene automa-
tikusan vele együtt csökkennie. Le-

gyünk csak továbbra is büszkék
eleink dicsõ cselekedeteire, legalább
annyira, mint a szomszédos népek,
akár kicsik, akár nagyok.

A fenti elõhangra pedig az az
elképesztõ kérdés késztetett, hogy
mit szóltak a külföldiek a magyar
forradalomhoz, meg az utána kö-
vetkezõ szabadságharchoz. Elõször
nem is értettem jól a kérdést, mert
sorolni kezdtem a német, francia,
angol, olasz, sõt walesi visszhang-
okat. Rögtön kijavítottak, hogy nem
a messzi külföldiek véleményére
kíváncsiak, hanem a közeli külföl-
diekére. Ilyent is ritkán hall az
ember, meg is kérdeztem, hogy
ugyan kiket értsek közeli külföldie-
ken és erre sorolni kezdték a Kárpát-
medencei nemzetiségeket, akik az
akkori magyar királyságban laktak.
Mi az, hogy laktak? Együtt éltek a
magyarokkal, tudtak magyarul és
éltek-haltak a magyar forradalomért.
A 19. századnál korábbi és annál
késõbbi példák garmadáját lehetne
felsorakoztatni indoklásul. De ma-
radjunk csak a 48-nál! Illetve, ne
engedjünk a 48-ból...

Szomorú, de való, hogy amikor
nekem sihederkoromban tanították a
történelmet, akkor annyira nemzet-
közi szemlélet uralgott, hogy néhány
fontosabb csatában akár magyar
huszárok is elõfordultak a sok hor-
vát, szerb, szlovák és román szabad-
ságharcos mellett. Tiszteltem és
tisztelem is õket mind a mai napig és
nevüket is úgy írom, ahogy õk sze-
rették, vagy úgy ejtem, ahogyan illik.
Elég csupán az Aradon kivégzett
tizenhárom tábornokra gondolnunk
és mindenki egyetért velem. Velünk
harcoltak és értük, akárcsak az angol
Richard Guyon, vagy a lengyel Jozef
Bem, a kevésbé ismert írekrõl, fran-
ciákról és osztrákokról nem is szólva.
Nemzetünk nagy teljesítményének
talán azért is tekintjük az 1848-49-es
eseményeket, mivel annyi nem-ma-
gyart is ügyünk mellé tudott állítani.

A sok neves és a még több alig
ismert hõs mellett azonban itt éltek
és reménykedtek a magyarokkal
együtt azok, akiket dalmátnak, ru-
szinnak, szlováknak, szlovénnek,
szásznak vagy svábnak neveztek a
kortársak is. Köztük voltak azok a
nemzetiségi politikusok, akik elsõ-
sorban saját népüket és nem pedig a
Habsburg hatalmat szerették volna
szolgálni. Vajon hányan hallottak -
akár történészhallgatói létük dacára -
Rajacicról, Stratimirovicról, Gajról,
Iancuról és Hurbanról? A szabad-
ságharc bukása után némelyikük
csak a politikától vonult vissza egy
életre, de többen börtönbe is kerül-
tek. Azt a Jellasicsot, aki fegyverrel
is a Habsburg hatalom mellé állt,
1949-ben pénzjutalommal és grófi
címmel fizették ki, politikai szerep-
hez többé azonban nem engedték.

1848-március 15-e után majdnem
minden nemzetiségi lakos örömmel
üdvözölte a változásokat, sõt, sokan
ünnepelték is. A szlovák, ruszin,
zsidó, román és német lakosság zö-
me a forradalom pártján maradt még
akkor is, amikor a szerbek, horvátok,
az erdélyi románok és szászok

vezetõi szembefordultak vele. Volt
persze veszekedés is bõven még a
nemzetiségek között is, hiszen Er-
délyben a román-szász, a Temes-
közben pedig román-szerb ellentétek
élezõdtek. Tény, ami tény: a for-
radalom után szabadságharcba tor-
kolló események nem sok esélyt
adtak a magyar politikusoknak arra,
hogy tevõlegesen is segítsék a Kár-
pát-medencében élõ nemzetiségek
hasonló törekvéseit. Sok meghozott
szép törvény is írott malaszt maradt,
amelyekrõl ráadásul latin nyelven
leveleztek a magyarul nem értõkkel,
hogy meg ne sértsék õket, akár német
vagy magyar nyelvû hivatalos meg-
kereséssel. Így fordulhatott elõ, hogy
sok helyen még a jobbágyfelszaba-
dítást sem tudták kihirdetni, pedig
ezt tartották legtöbben az áprilisi
törvények legfontosabbikának. Az
újvidéki szerbekrõl jegyezték fel,
hogy még a magyar kokárdát is ki-
tûzték, de azért saját vajdaságról
álmodtak, mint ahogyan a horvátok
is saját országot akartak. Mindkét
nemzetiség képviselõi csak késõn
ismerték fel, hogy rossz lóra tettek,
amikor szembefordultak a magyar
szabadságharccal. Világos után
ugyanaz lett a sorsuk, mint a ma-
gyaroknak és ahogyan szellemesen
egy történészünk meg is jegyezte:
”õk ugyanazt kapták jutalmul, amit a
magyarok büntetésül!” Itt is és ott is
elmaradt a szõlõdézsma eltörlése, a
majorságból bérelt parcellák helyze-
tének rendezése, hogy egyéb agrá-
rius vágyakat ne is feszegessünk...

Úgy húsz évvel ezelõtt pontos
statisztika készült a szabadságharc
katonai vezetõirõl. Az 571 tábornok és
törzstiszt közül 69 % volt magyar
származású, akiknek háromnegyede a
nemesek közül került ki. Százhuszon-
kilencen viszont németeknek vallották
magukat, ami több  mint 15%. Ezek a
forradalmárok Magyarországról, Er-
délybõl és a Habsburg-birodalom

egyéb tartományaiból származtak,
kétharmaduk viszont polgári szár-
mazású volt. Cseh eredetû elnéme-
tesedett családból származott például
Klapka György, osztrák volt Ernst
Poeltenberg, akit mi Pöltenberg
Ernõnek ismerünk. Tiroli volt Söll
õrnagy és birodalmi német volt gróf
Leiningen-Westerburg tábornok. A
fõtisztek több mint 4 %-a lengyel volt,
akik közül Bem és Dembinski kima-
gasló szerepe mindenki elõtt ismert,
Woroniecki herceg nevét pedig
ismerni illene. A fõtiszti kar 6 tagja
olasz származású volt és talán Luigi
Venturini neve a legismerõsebb,
hiszen neki köszönhetjük, hogy
nyolc észak-olaszországi századot
beszélt rá az átállásra. Az itt élõ szer-
bek és horvátok két tábornokot és 29
törzstisztet adtak a honvéd vezérkar-
nak. A “rácz” származású Damjanich
János és a horvát Knézich Károly neve
a legismertebb. Cseh volt Wewera
õrnagy, morvának vallotta magát
Phillipowsky õrnagy és ezen “közeli
külföldiek” mellett akadtak még
további távoli külföldiek is, mint a
Bathból származó angol Guyon
Richard, Napóleon volt francia gráná-
tosa, Protheaud õrnagy és Gyra Adam
vagyontalan görög nemes. A legka-
nyargósabb utat talán a spanyol apától
származó Alfons Calsada õrnagy
mondhatta magáénak, aki Brüsszel-
ben született és a tulni utásziskolából
jött Magyarországra, hogy itt kama-
toztassa iskolai ismereteit.

Csatlakoztak tehát hozzánk az
akkori határokon belülrõl és kívülrõl
is, mert magukénak érezték a szerb
származású Petrovics Istvántól és a
szlovák származású Hrúz Máriától
Kiskõrösön született Petõfi Sándor
halhatatlan fogadalmát:

A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk! 

Czuczor Sándor

Vajon, hogy látták a „külföldiek”

Ne bántsd a magyart emlékmû
Balatonalmádiban

Nemes célt vállalt fel Czuczor Sándor igazgató úr, amikor élére állt az emlék-
mû létesítését tervezõ civil mozgalomnak. Az emlékmû megvalósításához a jó
szándékon és a tevékeny részvételen túl elengedhetetlen néhány bürokratikusnak
tûnõ, de nem cél nélküli közigazgatási aktus is.

Emlékmûvet a város közterein csak az önkormányzat állíthat. Az ezzel kapcso-
latos képviselõ-testületi döntést a Képzõ és Iparmûvészeti Lektorátus szak-
véleményével kell alátámasztani. Ez az önkormányzati törvénybõl fakadó szabá-
lyozás garanciát kíván teremteni arra, hogy a településhez méltó, mûvészeti
értékeket hordozó emlékmû valósuljon meg, és hogy annak tartós fennmaradása,
fenntartása is biztosított legyen. 

Az önkormányzati döntésen túl az emlékmû felállításához építésügyi hatósági
engedély is szükséges. Az építési engedély kettõs célt szolgál. Egyrészt a telepítést
megtervezõ építésztervezõ közremûködése garancia arra, hogy a szobrászmûvész
által megalkotott emlékmû a városképi követelményeket kielégítõ módon kerül
elhelyezésre. Másrészt engedélyezési eljárásban közremûködõ közmûvek és szak-
hatóságok garanciát jelentenek arra, hogy az emlékû nem kerül gáz vagy
vízvezeték, esetlegesen 20 kV-os elektromos földkábel fölé, netán egy vasúti átjáró
rálátási háromszögébe.

Az önkormányzati érintettségre tekintettel egy, a Veszprém Megyei
Közigazgatási Hivatal által kijelölt építésügyi hatóság fog ugyan eljárni az emlék-
mû engedélyezésének ügyében, ennek ellenére az elõkészítõ munkában felajánlom
a mûszaki osztály közremûködését. 

Sok sikert, Igazgató Úr! Zana András 
mûszaki osztályvezetõ



4 2005 - MÁRCIUS

A város 2005. évi költségvetése
elkészítésének folyamatában a ko-
rábban kialakult gyakorlat szerinti
egyeztetéseken túl képviselõtár-
saimmal tartottunk egy konzultá-
ciót, ahol a pénzügyi osztályvezetõ
és a pénzügyi bizottság elnöke a
felmerült kérdésekre adott vála-
szokon túl részleteiben is elemezte
az idei gazdálkodás lehetõségeit.
Kompromisszumokat kötve csök-
kentettük a hiányt. Az intézményi
és a hivatali megszorításokon túl
pl. a polgármesteri és a képviselõi
kereteket is felére apasztottuk. 

Önkormányzatunk költségvetési
támogatása összesen 163,5 millió
forinttal növekedett az elmúlt évi-
hez képest. Ennek ellenére a tele-
pülések, így Balatonalmádi sem
lehet elégedett a jelenlegi rendszer-
rel, mert a feladatellátás alulfinan-
szírozott. Közalkalmazottainknak
és köztisztviselõinknek biztosítot-
tuk a kötelezõen meghatározott
béremelést. Az erre kapott 4,5 mil-
lió forintot 25 millióval kellett
kiegészíteni a fenti támogatásból.

Mûködési kiadásaink az intéz-
ményeknél mindösszesen 15,7 mil-
lió forinttal csökkentek. 2004. évi
szinten számolva az intézmény-
összevonásból ebben az évben 24,7
millió bér- és 5 millió Ft dologi
megtakarítás keletkezett. A továb-
bi takarékosság érdekében a testü-
leti ülésen javaslatot tettem a Pol-
gármesteri Hivatal 4 fõvel történõ
létszámleépítésére. Az önkor-
mányzat 2005. évi költségvetésé-
ben a mûködési kiadás 64,4%-ot
tesz ki, (ez a múlt évben 80,1%
volt) fejlesztésre 32,4% jut, míg a
hiteltörlesztés 3,2%. Az arányokat
azonban torzítja a 800 ingatlant
érintõ szennyvízcsatorna beruházás.

Reményeim szerint az idei év ha-
tékony, ésszerû, takarékos mûköd-
tetéssel, bevételeink növelésével
teljesíthetõ lesz.

Másodszor minõsítettük ered-
ménytelennek a Verseny utcai in-
gatlan (volt Váci iskola) hasznosí-
tására hirdetett eljárást. Megosztott
a testület véleménye abban, hogy
mi a város hosszú távú érdeke:
térítésmentesen használatba adni
szakiskola mûködtetésére, vagy
pedig gazdasági hasznot is hozó
funkcióra értékesíteni. Ez utóbbit
természetesen azzal a feltétellel,
hogy a vételár kizárólag fejlesztés-
re, vagyongyarapodásra fordítható. 

Megfontolt, érzelmektõl mentes, a
város jövõbeni fejlõdését szolgáló, és
a lakosság széles köre által támoga-
tott döntést kell hoznunk a település
ezen jelentõs vagyonelemérõl.

Balatonalmádi, 2005-03-03
Pandur Ferenc

polgármester

Néhány sor
az 28. hónapról
a Városházán
2005. február

Önkormányzati hírek
A városi képviselõ-testület február végi ülésén Pandur

Ferenc elsõként az elmúlt hónap legfontosabb önkor-
mányzati eseményeirõl számolt be. A polgármester egyebek
közt elmondta, hogy a Kommunális Kft. nem üzemelteti
tovább az eddigi székházat, az ingatlan hasznosítása
megoldásra vár. Az úgynevezett Négy méteres partszakas-
zon egyelõre nem épülhet kikötõ, ebben az ügyben további
tárgyalásokra van szükség. A megyei közgyûlés jóváha-
gyott 4 millió forint idei támogatást az almádi gimnázium
tetõzetének felújítására, amelyhez városunk önkormányza-
ta ugyanennyivel járul hozzá. Mint a polgármester elmond-
ta, remény van arra, hogy térségi területfejlesztési keretbõl
csökkentsük a szennyvízcsatorna-építésnél mutatkozó
hiányt. Az alpolgármester, Schildmayer Ferenc számolt be
arról, hogy folytatódnak a tárgyalások a Honvédelmi
Minisztérium és az érintett környékbeli önkormányzatok
között a szentkirályszabadi repülõtér sorsáról.

Sikerült olyan költségvetést készíteni, amely hatékony,
ésszerû, takarékos gazdálkodással, a bevételek lehetséges
növelésével megvalósítható – fogalmazott Pandur Ferenc a
városi önkormányzat 2005. évi anyagi lehetõségeit számba
vevõ költségvetés vitáját bevezetve. Mint kiderült, a
képviselõk öt órás „informális” összejövetelükön a testületi
ülést megelõzõen már megtárgyalták a megtárgyalandókat,
így különösebb vita nélkül fogadták el az idei költségvetés,
amelynek fõbb számait Regenyéné Király Andrea, a pénzügyi
osztály vezetõje ismertette lapunkkal.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának a 2005. évi költ-
ségvetési fõösszege 1.839.623.000 forint A hiány 126.420.000
forint, amelyet pénzmaradványból és többlet-bevételbõl igye-
keznek pótolni, hogy ne kelljen emiatt újabb hitelt felvennie a
városnak. A mûködési bevétel fedezi a mûködési kiadásokat,
sõt a bevétel 43.719.000 forinttal haladja meg a kiadást, így ezt
az összeget felhalmozásra fordíthatja Balatonalmádi. Beru-
házásra 491.508.000 forintot költhet az Önkormányzat, ebbõl
455.322.000 forint a csatorna-beruházáshoz, a többi önerõs
útépítéshez, a gáz-, a szennyvíz-csatorna pótbekötéshez és a
strand-felújításhoz nyújt segítséget. A felújításra szánt összeg-
bõl 4 millió forint jut a gimnázium tetõfelújítására, 3,9 millió
forintot fordítanak a kommunális telephelyre, a szentgáli térsé-
gi hulladék-lerakó építéséhez városunk idén 32 millió forinttal
járul hozzá. A különbözõ hitelek törlesztésére Balatonalmádi
2005-ben 58.740.000 forintot fordít. A céltartalékok között ter-
vezett „adható” személyi juttatások addig nem fizethetõk ki,
míg a hiány visszapótlása nem történik meg – fogalmazott a
testületi ülésen a Pénzügyi osztályvezetõ asszony.

A könyvvizsgáló értékelésbõl kiderült, hogy a város idei
költségvetési fõösszege 28,4%-kal nagyobb a tavalyinál. A

könyvvizsgálat megállapítása szerint az 1.227.799.000
forint mûködési célú bevételre 1.184.080.000 forint
mûködési célú kiadás jut, így marad 43.719.000 forint töb-
blet, ami környezetünkben ritkán fordul elõ, hiszen
általános a hiány, s az emiatt bekövetkezõ önkormányzati
vagyonfelélés. A könyvvizsgáló méltatta Balatonalmádi
önkormányzatát, amiért tavaly hozzá mert nyúlni a helyi
intézmény-hálózathoz (ezzel a Váci Mihály Általános
Iskola bezárására célzott), s ezen az úton, az igény szerinti
átalakítással tovább kell lépni – hallhatták a képviselõk.

A költségvetés tárgyalásakor jelentette be Pandur Ferenc
polgármester, hogy a jegyzõvel egyetértésben elõterjesztés
készül a polgármesteri hivatal négy köztisztviselõi állásá-
nak megszüntetésére. A polgármester eredetileg nagyobb
létszámcsökkentésre gondolt, a 70 fõ városházi
köztisztviselõbõl végül is ezzel a leépítéssel aktív korút nem
kell elküldeni. A köztisztviselõk és közalkalmazottak idei
béremelésére a központi költségvetésbõl Balatonalmádi
nevesítetten 4,5 millió forint kiegészítõ támogatást kap,
miközben erre 30 millió forintot kell a városnak kifizetnie.

A város idei költségvetését a képviselõk közül 10-en elfo-
gadták, 1 nemmel szavazott, 2-en pedig tartózkodtak az
állásfoglalástól.

Az egyesületek és mûvészeti csoportok támogatására
megalkotott új rendszer alapján 2005-ben 1,2 millió forint jut
a civil szervezetek pályázati keretébe, 2 millióval rendelkezik
a kulturális pályázati alap (1,5 millió a rendezvényekre, 0,5
millió a mûvészeti csoportoknak jut). A sporttevékenységet
végzõknek mûködésre és rendezvényre 2,8 millió forint
pályázati lehetõség biztosított, míg a versenysportot  5,8 mil-
lió forinttal támogatja a város 2005-ben. 

A volt Váci iskola hasznosításáról folytatott hosszadalmas
vita lezárásaként a testület úgy döntött, hogy május végéig
megpróbál megegyezni a városunkban szakiskola mûködte-
tésére vállalkozó Kolping Szövetséggel a mindkét fél számára
elfogadható megoldásról, s egyben fölbecsülteti a kiürült
értékes ingatlant. Mint Pandur Ferenc elmondta, a kitûnõen
mûködõ hasonló péti iskola mûködtetése során az ottani önko-
rmányzat számára a vegyes tulajdonlás okoz gondot.

A testületi ülés megkezdésekor Bálint Sándor kezdemé-
nyezésére a február 25-i emléknap alkalmából egy perces néma
fölállással tisztelegtek a kommunista diktatúra áldozatainak
emléke elõtt a képviselõk. Napirend elõtti fölszólalásában
Kutics Balázs azt tette szóvá, hogy a városban több helyen, a
belvárosban is néhány ház elõtt, nem takarítja el senki a havat.
A képviselõ kifogásolta azt is, hogy a Wesselényi strandon sza-
naszét hevernek a fürdõ fölszerelései, ideje lenne ott rendet tenni.

km

ILLETÉKVÁLTOZÁSOK
AZ OKMÁNYIRODÁBAN

Az Országgyûlés 2004. decemberében módosította az
illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvényt, amely többek
között az államigazgatási eljárási illeték megfizetésérõl szól.
A változtatás a lakosság szempontjából az okmányirodai
eljárást érinti, valamint az adóügyi igazgatást, melyrõl a
januári számban olvashattak. 

Az okmányirodában 2005. március 31. után az államigaz-
gatási eljárási illetéket kizárólag - az eljárás megindítását
megelõzõen - készpénz átutalási megbízás /csekk/ útján lehet
majd megfizetni a Magyar Államkincstár illeték-bevételi
számlája javára. 2005. január 1-tõl 2005. március 31-ig tartó
átmeneti idõszakban a korábbi elõírások szerint illetékbé-
lyegben is megfizethetõ az államigazgatási eljárási illeték. 

Az átutalási megbízások rendelkezésre állnak az
okmányirodában és a postahivatalban egyaránt.  

Mivel az okmányirodában indítható számos eljárás ille-
téke különbözõ, célszerû továbbra is az eddigi rend szerint a
kérelem benyújtását megelõzõen tájékozódni az ügyintézõnél
az illeték mértékérõl, ezt követõen az illeték összegének
ismeretében – az átadott csekken – eleget tenni a kötelezett-
ségnek. Bolla Erika 

igazgatási osztályvezetõ-helyettes

Helyesbítés
Az Új Almádi Újság februári számában, az Önkor-

mányzati hírek címû cikkben hibásan jelent meg a
testületi ülés egyik résztvevõjének neve. A megyei bûnü-
gyi fõkapitány-helyettest dr. Horváth Imrének hívják. A
hibáért az érintettek szíves elnézését kérjük. 

A szerkesztõ bizottság

Pályázati felhívás
Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselõ-

testülete a Balatonalmádi, Ady E. u. 27. szám alatti
ingatlan (volt vörösberényi óvoda), valamint a
1199/27/A/2 hrsz-ú, Rákóczi F. u. 34 szám alatti tár-
sasházi ingatlan (volt kazánhelyiség) értékesítésére
kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánította és
folyamatos beadási határidõvel meghosszabbította. 

A pályázati kiírás szövege 2005. március 08-tól a
www.balatonalmadi.hu honlapon megtekinthetõ vagy a
Polgármesteri Hivatal Városgondnoksági Osztályán
(II. em.) átvehetõ.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Balatonalmádi Város Önkormányzata

nyilvános pályázat útján meghirdeti
a Balatonalmádi Budatava-strand vízi-sportszer

és egyéb kölcsönzõi tevékenység
5 évre szóló bérleti jogát.

Részletes pályázati feltételek 3.000,-Ft-os csekken
történõ befizetése ellenében vehetõk át 

2005. február 25-tõl a Polgármesteri Hivatal
Városgondnoksági osztályán személyesen 

(tel.: 88/430-296). A pályázatok benyújtásának
határideje: 2005. március 22. 12.00 óra.

További információk a www.balatoalmadi.hu
oldalon megtekinthetõ.
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Az év elején hagyomány már, hogy több fóru-
mon is el kell számolnunk az elmúlt év történé-
seivel, számot kell adnunk végzett munkánkról.
A Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetése volt
az elsõ fórum, ahol értékelték a kapitányság
2004 feladat-végrehajtását, és határoztak meg
számunkra elvárásokat, feladatokat az idei évre
vonatkozóan. Másfajta közegben ugyan, de
hasonló beszámolót kellett tartanunk a
Balatonalmádi városának képviselõ-testülete
elõtt, amelyrõl korábbi lapszámban már írtam
Önöknek. Végül a harmadik fórum, amelyet
kiemelésre fontosnak ítélek, az állományérte-
kezlet, ahol kapitányságunk teljes személyi
állománya szembesülhetett azokkal a jellem-
zõkkel, sikerekkel, és esetenként kudarcokkal,
amelyek 2004-ben történtek.

Természetesen felmerülhet az olvasóban is a
kérdés, mi indokolja, hogy lényegében egy
témáról ennyit beszéljünk. Az teszi ezt indokolt-
tá elsõsorban, hogy más és más szempontok
képezik a fõ hangsúlyt egy-egy ilyen beszá-
molónál, és mi is szembesülhetünk e szempon-
toknak megfelelõen más-más megközelítésben
azokkal a külsõ véleményekkel, amelyeket aján-
latos megszívelni, hiszen ezzel jelentõsen
csökkenthetjük kudarcaink számát is. Másfelõl
egy szervezet, jelesül a rendõrség, nem
végezheti másképp a rábízott feladatokat, mint
azzal a lakossági vagy a civil életbõl érkezõ kont-
rollal, amely segíti, hogy gyökerei legyenek, tel-
jesítése ne váljon öncélúvá. Szükség van erre
továbbá azért is, mert minden településen,
kistérségben, vagy nagyobb területi egységben
más és más gondok, problémák megoldását vár-
ják a rendõrségtõl, más és más kihívásoknak,
elvárásoknak kell megfelelni.

Ezeken az értekezleteken egyébként az is
nyilvánvalóvá vált, hogy tovább kell nyitnunk a
lakosság széles rétegei felé, el kell érnünk, hogy
minél többen elismerjék, és ezzel együtt segít-
sék is munkánkat. Hiszen a mi ered-
ményességünk az Önök biztonságát is jelenti, és
számunkra ez a legfontosabb.

Tovább tart az a már tendenciának ítélhetõ
jelenség, hogy a város belsõ lakott területein
válnak ismertté vagyon elleni bûncselek-
mények, míg a perifériális részeken ez a szám
évek óta változatlan marad. E területnél marad-
va elsõsorban a fémgyûjtõk jelentették a legtöbb
gondot. Több olyan bejelentés is érkezett, amely
színesfémek vagy fémbõl készült berendezések,
használati eszközök eltûnésérõl szóltak.
Kollégáim a polgárõrök hathatós segítségével 3
személyt fogtak el. Egyiküket egyébként tetten
is érték, míg további két csoport felderítése
olyan stádiumba jutott, hogy a napokban
megtörténik a gyanúsításuk is. 4 nyaralót törtek
fel, amelyekbõl használati tárgyakat vittek el.
Sajnos ezek elkövetõirõl még nem rendelkezünk
konkrét információkkal.

Ahogy a bûnügyi krónikát kezdtem, a vagyon
elleni bûncselekmények jelentõs része a város
belsõ területein történt. Volt olyan éjszaka,

amikor 3 hengerzár-töréssel elkövetett bûncse-
lekményrõl érkezett bejelentés. Ezek közül az
egyik azért érdekes, mert az érintett család tag-
jai a lakásban aludtak, és nem vettek semmit
észre a bûncselekmény elkövetésébõl. Örömmel
tájékoztathatom Önöket arról, hogy a siófoki
kollégák ott elkövetett bûncselekmények kap-
csán elfogták a bûncselekménnyel gyanúsítható
személyeket, akik egyébként komlói illetõségû
lakosok. Az eddig rendelkezésre álló adatok
alapján nagy valószínûséggel állítható, hogy õk
követték el ezt a három betörést. 

Ennek az ügynek a tanulsága lehet az is például,
hogy az elkövetõk döntõ többsége „utazó
bûnözõ”, rendszerint gépkocsival járják a területet
és keresik az alkalmat, amely a bûnelkövetést
lehetõvé teszi. Az sem riasztja el õket, ha mond-
juk nincs lehetõség nyaralókat feltörni, mert
ebben az esetben akkor gépkocsit törnek fel, vagy
kihasználva a lakások nyitott állapotát, oda besur-
ranva visznek el iratokat, készpénzt vagy érték-
tárgyakat. Nincs más lehetõség megítélésem
szerint az ilyen fajta bûnözés ellen fellépni, mint
közös összefogással elejét venni annak, hogy
egyáltalán alkalmuk legyen bármit is elkövetni.
Talán az ilyen jellegû felhívásaimnak köszön-
hetõen több lakossági bejelentést is kaptunk
gyanúsnak ítélt mozgásokról. Ennek is köszön-
hetõ, hogy egy lepsényi illetõségû csoportot sik-
erült elfognunk, akik betöréseket követtek el, de a
bevezetõben már említett fém-tolvajok elfogását
is ilyen bejelentésnek köszönhetjük. 

Az elmúlt lapszámban jelent meg egy fel-
hívás, mely szerint eltulajdonított valaki egy
vöröskõbõl faragott itatót. Arról is kaptunk
információt, hogy az eltûnés idején több
személy járta a várost és keresett vöröskõbõl
faragott tárgyakat, eszközöket, és komoly
pénzt kínáltak. Bizonyára vannak, akik
emlékeznek ezekre a személyekre és tudnak
valamilyen adatot vagy információt nyújtani
róluk. Nagyon fontos lenne ez számunkra
ahhoz, hogy sikerrel megtaláljuk a tolvajt.
Kérem, segítsenek, hogy ez a nagyon szép
tárgy visszakerülhessen városunkba. 

Nem lett kevesebb sajnos az ittas jár-
mûvezetések száma sem. Ez azért is aggasztó,
hiszen az elmúlt idõszakban sokszor napokon
keresztül kellett szélsõséges körülmények
között közlekednünk. Egyáltalán a folyamatos
jármûforgalom fenntartása sem volt egyszerû
feladat. Az árokba csúszásos, koccanásos bale-
setek egy jelentõs részét viszont éppen az ittasan
volán mögé ülõk okozták. Jelen esetben 5 helyi
állampolgár ellen folyik bírósági eljárás, továb-
bá 4 fõvel szemben pedig szabálysértési eljárás
ilyen cselekmény miatt. Az elõrejelzések szerint
még március végéig várható, hogy havas, jeges,
síkos utakon kell közlekednünk. Nagyon fontos
tehát, hogy a jármûvünk és mi magunk is „alkal-
mas” állapotban legyünk, mert így elkerül-
hetõek a kellemetlen következmények.

Grúber Sándor r.alezredes
rendõrkapitány

Rendõrségi hírek

Pályázati felhívás
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Wesselényi-strand

keleti részén megépült 2 db üres kereskedelmi és vendéglátóipari egységre kiírt pályáza-
tot folyamatos beadási határidõvel, 2005. május 23-án déli 12 óráig meghosszabbította. 

A pályázattal kapcsolatos bõvebb információk 2005. március 8-tól a www.bala-
tonalmadi.hu honlapon megtekinthetõek. Érdeklõdni a Polgármesteri Hivatal Város-
gondnoksági Osztályán (II. em.) lehet ügyfélfogadási idõben.

Balatonalmádi Város Önkormányzata februári ülésén elfogadta a
helyi civil szervezetekkel, közösségekkel való együttmûködés irány-
elveit, s azt Civil Koncepcióban fogalmazta meg. 

A mindenkori önkormányzat nagy jelentõséget tulajdonított a
városban mûködõ civil szervezetekkel és közösségekkel való együtt-
mûködésnek, mûködésüket, programjaikat mindig is támogatta. Váro-
sunkban több mint 70, közösségi célokat szolgáló civil egyesület,
közösség, alapítvány mûködik. Számukra, különbözõ támogatási
rendszerek keretében évenként több mint 20 millió Ft pénzbeli támo-
gatást nyújtott a nem számszerûsített, de jelentõs költségek átvál-
lalásával járó mûködési tér biztosításán túl.

A sportegyesületek részt vállalnak az önkormányzati kötelezõ felada-
tok ellátásában is:  fenntartják az önkormányzati tulajdonú sportlétesít-
ményeket, a versenysportban közvetítik városunk hírét, emellett a
lakosságnak s az idelátogató turistáknak programokat szerveznek. A
városi események sorát ma már sok civil közösség gazdagítja saját prog-
ram-szervezéssel, s az önkormányzat intézményeivel való együtt-
mûködés keretében. Balatonalmádi kiemelt rendezvényei közül például
a Nemzetközi Horgászverseny, Szezonnyitó Hattyúbál, Péter-Pál napi
vigadalom, Régi Zene koncertek, Almádi Borfesztivál, Szüreti felvo-
nulás e közösségek nélkül nem jöhetett volna létre. 

Megérett az idõ, hogy a civil közösségekkel, szervezetekkel való
együttmûködést az Önkormányzat – más településekhez hasonlóan -
koncepcionálisan is megerõsítse, ezért alkotta meg a Civil Koncepciót.

Az önkormányzat, elismerve a civil szervezetek és közösségek
közhasznú tevékenységének fontosságát, a Pannónia Kulturális
Központon (mint az önkormányzat közmûvelõdési feladatainak ellátó
intézményén) keresztül mûködésükhöz, programjaikhoz  teret  nyújt, az
intézmény SZMSZ-ében szabályozottak szerint ingyenes ill. ked-
vezményes tér- és technika használatot biztosít. Az önkormányzat költ-
ségvetésében minden évben elkülöníti a civil szervezetek és közösségek
közvetlen pénzügyi támogatását szolgáló alapot, meghatározza az önkor-
mányzati alapítású és más közalapítványok támogatásának mértékét.

Mi változott a Koncepció elfogadásával?
A képviselõ-testület 8 rendezvényt nevesített és ezekhez külön költ-

ségvetési forrást is rendelt, 3 civil szervezettel megállapodást köt a
megvalósításra.

Egységessé válhat a különbözõ közösségek megítélésének elve, az
anyagi támogatás rendszere. A sportegyesületek és mûvészeti csoportok
már évek óta pályázati rendszer keretében jutottak támogatáshoz. A
Kulturális Alap pályázati lehetõséget nyújt azoknak a civil szervezeteknek
is, akik a városban közérdeklõdésre számot adó programot szerveznek.

A nem sporttevékenységet folytató közösségek – pályázati alapon
történõ - mûködésének támogatása is átlátható lesz. Eddig az évek
során kialkudott - a költségvetésben odaítélt - támogatási összegen túl
a polgármesteri és képviselõi keretek adtak lehetõséget a lobbizásra.
A támogatást nyújtó, legyen az a testület, vagy valamely képviselõ,
soha nem láthatta egyszerre a város érdekét. Mostantól a kultúrához,
sporthoz hasonló, egyszerû pályázati adatlapot kell kitölteni. A támo-
gatásról a képviselõ-testület dönt. 

Mi a pályázati rendszer lényege?
Minden Balatonalmádiban – már legalább 2 éve – mûködõ civil

szervezet, közösség, mûvészeti csoport pályázhat. A döntéshozó
egyszerre látja át a városban mûködõ közösségek munkáját,
együttmûködését az önkormányzattal, s a rendelkezésre álló pénzügyi
forrásokat a városi célokkal összhangban, egységes elvek alapján, egy
idõben tudja elosztani. Együttmûködésre, összefogásra ösztönöz.

Mi nem változott?
A támogatási keretek nem csökkentek, azonos mértékûek a koráb-

biakkal, sõt a Kulturális Alap összege nõtt. A sport- és a kulturális
pályázati rendszer változatlanul az oktatási és kulturális bizottság
hatáskörébe tartozik, márciusban írja ki a pályázatot.

Bízom abban, hogy közösségeink a város céljainak megvalósítá-
sában partnereink lesznek. Silló Piroska

idegenforgalmi referens

Civil Koncepció

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Civil Alap terhére

Balatonalmádi Város Önkormányzata pályázatot írt ki a nem sport-
tevékenységet végzõ civil szervezetek és közösségek mûködésének és
programjaik támogatására.

Pályázatot a nem sporttevékenységet végzõ civil szervezetek,
egyesületek és alapítványok, valamint civil közösségek nyújthatnak
be, amelyek megfelelnek a Civil Koncepcióban rögzített feltételeknek, s
legalább a pályázati felhívást megelõzõ 2 éve folyamatosan mûködnek.
A pályázatokat kizárólag a pályázati ûrlap kitöltésével, illetve az abban
foglalt iránymutatások szerint lehet benyújtani.

Benyújtási határidõ: 2005. április 10.
Pályázati ûrlap beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal portáján és

titkárságán, valamint a Pannónia Kulturális Központ könyvtárában és
letölthetõ a www.balatonalmadi.hu honlapról.

A pályázatokkal kapcsolatban konzultációs lehetõséget biztosítunk
2005. március 17-én 15 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében. 

Pandur Ferenc
polgármester

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
2 0 0 5 .  m á r c i u s  h a v i  – á p r i l i s  e l e j i  p r o g r a m j a

Március  9-én  zenés nõnapi és születésnapi rendezvény 16 órától
11-én  népdalkör 16 órától, néptánc 18 órától.
16-án  klubnap 16 órától, kártya, sakk, stb.                       
18-án  népdalkör 16 órától, néptánc 18 órától.
23-án  vezetõségi ülés 15 órától.
25-én  népdalkör 16 órától, néptánc 18 órától.
27-én  jótékonysági LOCSOLÓBÁL
30-án klubnap 16 órától, kártya, sakk, stb. 

Április   6-án  klubnap 17 órától, kártya, sakk, stb. 
8-án  népdalkör 16 órától, néptánc 18 órától.

A vezetõség nevében Boros Gyula elnök
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A Mécs-család öreghegyi villájáról sokan tudnak Almádiban, arról kevesebben, hogy
Mécs László költõ huzamosabb ideig a városban tartózkodott. Váth János emlegeti ki-
adatlan jegyzetében a nála tett látogatásokat s az ezeknek köszönhetõen megejtett
rendészeti ügyködést: 1957. májusában rendõr kereste a börtönbõl éppen csak kiszabadult,
nyugalmat továbbra sem lelõ papköltõt, Mécs Lászlót a szintén üldözött katolikus író-
tanítónál, Váth Jánosnál. Nem ok nélkül persze, derül ki a jegyzetbõl és az akkori láto-
gatás emlékének adózó Mécs-ajánlásból, mert hitük a rémuralom ellenére is töretlen. (A
Váth-jegyzetet és a Mécs-költeményt e cikkecske mellett találja a Tisztelt Olvasó!)

A Magyarok misekönyve címû, 1991-ben megjelent Mécs-kötet utószavából kiderül,
hogy a premontrei szerzetes-költõt 1953-ban tartóztatták le az ávósok Pannonhalmán ok-
irathamisítás koholt vádjával. Mint Rónay László írja az 1993-as pozsonyi Mécs-kötet
(Vadócba rózsát oltok) utószavában, közokirat-hamisításnak tekintették, hogy bejelen-
tõire az eredeti nevét írta (a Mécs László írói nevet 1915-tõl használta a Mártoncsik József-
ként anyakönyvezett költõ). Bûnlajstromát gyarapította a proletárdiktatúrát veszélyeztetõ
azon cselekedete, hogy rendre megajándékozta vendéglátóit saját költeményeinek kéz-
iratával. A 10 évre ítélt költõt 1956-ban „rehabilitálták” – írja a Magyar Irodalmi Lexikon
1965-ben –, majd Budapesten káplánként folytatta a hatalmon lévõket továbbra is
idegesítõ mûködését. A kettõ közti idõben lehetett az a pár hónap, amelyet Mécs László
Balatonalmádiban töltött az õt befogadóknál. Mint az idõs almádiak emlékezete õrzi,
testvérénél az öreghegyi nyaralóban és Váth Jánosnál lelt menedéket. Ekkor járt át napon-
ta Váth Jánoshoz beszélgetni, emberi szót hallani az üldözött papköltõ. 

Üldözött az üldözötthöz: katolikus költõ a katolikus íróhoz az ötvenes évek
Magyarországán.

„Nekem ez a félesztendõ legszebb emlékem marad síromig, amit vele tölthettem” –
írja jegyzetében Váth János. Mint e sorokból kiderül, a börtönbõl nemrég szabadult
költõt – 1957-ben – az almádiak és az Almádiban üdülõk nagy szeretettel fogadták:
ismeretlenek köszöntik a „fürdõ teraszán”, a „fürdõhely útján”… (Ez is oka lehetett an-
nak, hogy efféle sorok nem láthattak napvilágot 1990-ig. Ám hogy máig sem, már
különösnek is mondható.) Ráadásul, írja Váth János: „a félesztendei balatoni
tartózkodásnak nyomát mutatja több verse”. Az is, amelyet 1957 szeptemberében neki
ajánl: ”A Balaton megözvegyült” címû költeményt „A magyar Provánsz Misztráljának,
a Balaton nagy szerelmesének, baráti emlékül, szeretettel” dedikálja Mécs László. Hogy
Váth János „A Magyar Provánsz Mistráljá”-nak neveztesse magát a káptalanfüredi temp-
lomban lévõ sírjára kõbe vésetett föliraton. (Frédéric Mistral francia költõ a provanszál
nyelv, irodalom és népi hagyományok ápolásáért Nobel-díjat kapott 1904-ben, Váth Já-
nos pedig 1911-tõl 1944-ig a dunántúli irodalmi mûhelyek egyikének a fõ szervezõje
volt.)

Mécs László újhumanista költészetének (Új Magyar Irodalmi Lexikon, 1994) egyik
emlékhelye a magyar tenger vidéke, legalábbis erre utal az a kis gyûjtemény, amelyet Váth
János hagyott ránk. A gépelt kéziratos füzetet az általunk emlegetett jegyzet vezeti be, majd
Mécs László Balaton-parton született hat költeménye követezik. A Váth által tervezett bala-
toni Mécs-kötetke költeményei, címük szerint, ajánlással s zárójelben a vers keltezésével
így sorjáznak: A Balaton megözvegyült – a már ismertetett ajánlás Váth Jánosnak (Balaton,
1957. szept.), Õszi alkony a Balatonnál (Balaton, 1957. okt.), A mag el van vetve
(Badacsonytomaj, 1958. nov. 3.), Hogy muzsikál a hordó – „Bokor Istvánnak emlékül
szeretettel” ajánlással (Badacsonytomaj, 1958. okt.), Falusi templom – „Géczy Irénnek, a
badacsonytomaji plébánia õrangyalának hálás szeretettel” (Badacsonytomaj, 1958. nov.
6.), s egy cím nélküli költemény. E keltezésekbõl kiderül, hogy 1958 õszén Badacsonyban
a tomaji plébánia vendégeként pihenhetett az akkor már pesti káplán papköltõ. (Mécs-
kutató irodalomtörténész, avagy helytörténész nyomozhatná ki a továbbiakat.)

Mécs László unokája, Pacsuné Fodor Sára várpalotai otthonában így emlékezik a
Mécs-látogatásra:

- Mécs László a börtön után különbözõ plébániákon húzta meg magát, a család sem
merte befogadni. Aztán Almádiba jött, 1957 nyarán még ott volt nagyapámnál! Orvos
öccse, Mécs Imre villájába nem mehetett, Váth Jánost korábban névrõl már ismerte, nála
lakott körülbelül két hétig. Akkorra már csak egy szobát és a verandát hagyták
nagyapámnak a tanácsi rendelkezésûvé tett, lakókkal telerakott Váth-villában.
Bográcsban fõztünk az udvaron az öreg körtefa alatt. Egyszer csak Mécs László felug-
rott, hátraszaladt, körbejárta a házat; visszajött, leült. Nem mertünk megszólalni, a
végén nagyapa kérdezte meg tõle, miért tette ezt. Azt válaszolta: „Amióta börtönben
jártam, mindig azt érzem, hogy figyelnek! Amíg meg nem gyõzõdöm róla, hogy nem
figyelnek, nincs nyugtom”. A két hét után nagyapám bekopogtatott az öccsénél, kérte
Mécs Imrét, legalább ott aludhasson, a nappalt úgyis nála tölti. Azután onnan járt le hoz-
zánk. Szinte naponta bekopogtak a rendõrök nagyapámhoz, miért fogadta be.

Az unoka emlékezete igazolja, amit az író megörökít jegyeztében: Mécs László fél
évet vele töltött Almádiban. Rónay László az Anya kell! címû 1993-as Vigilia-kiadású
Mécs-kötet utószavában viszont arról ír, hogy Mécs László 1956 szeptemberében kapott
kegyelmet az akkori államfõtõl, 1957 januárjától Budapesten lelkipásztor, s 1958-tól
1961-ig szentbeszédeket mond az óbudai Fõplébánia-templomban. A látszólag egymás-
nak ellentmondó két állítás akkor állhatja meg a helyét, ha valahogy így történt: január-
ban Mécs Lászlót Pesten fogadja be egy plébánia, fél évet Almádiban tölt, majd újra
visszamegy a fõvárosba.

Váth János kiadatlan jegyzete így zárul: „…Most elnémították a ’szabad földön’ a
költõt! Ám helyette s benne megszólalt az egyházi szónok. Három órát utaznak emberek,
hogy hallgathassák. A vasárnap déli prédikációjához villamost, buszt róla neveznek el! A
forgalom megakad. Oly tömeget vonz. Lélektömeg! Intelligencia!” Rónay Lászlót olvas-
va arra gondol az ember, hogy valamikor 1958 és 1961 között írhatta Váth János a Mécs-
jegyzetet, abban az idõben, amikor a költõ Óbudán prédikált – e híradás szerint nem akár-
milyen sikerrel.

Mécs László premontrei szerzetes-tanár, költõ 1895-ben a Felvidéken, egy Sáros megyei
faluban, a ma Szlovákiához tartozó Hernádszentistvánon született (azon milliók egyike Õ,
akiket megnyomorítani igyekeztek, igyekeznek a trianoni utódállamokban s akiknek ma
mostoha-anyaország népe sajnálja megadni a magyar állampolgárságot), 1978-ban a
Dunántúl szent hegyén, Pannonhalmán hunyt el. Így idén ünneplik – már akik ünneplik -
születésének 110. évfordulóját. Emlékezzünk rá mi mai almádiak olyan szeretettel, ami-
lyen szeretettel fogadta Õt 1957-ben Váth János és minden tisztességes almádi ember, a
világ dolgai felõl érdeklõdõ minden tisztességes Almádiban nyaraló vendég!

S. M.

Kis almádi irodalomtörténet

Mécs László ’57-es menedéke

Találkozás Mécs Lászlóval
Volt szerencsém Budapesten 1939-ben az azóta megsemmisített Nemzeti Szín-

házban szüleimmel együtt – bizonyára nem tudtak hová tenni – egy elõadáson részt
venni. Címe: Donna Diana, fõszerepben emlékezetem szerint Bajor Gizi volt lát-
ható. Az elõadás szünetében a függöny elé kilépett papi ruhájában Mécs László
papköltõ és egy versét szavalta. Azóta immár eltelt vagy 65-66 esztendõ, de a vers
mondanivalója gyermekfejembõl a mai napig is megmaradt. Címe: Motorhiba.
Tartalma: száguld a vad motoros árkon-bokron át semmire sem tekintettel. Útja
során egy falu fõutcáján is átrobog egy ott ballagó libacsoportba belegázolva. A
faluból alig hogy kiért, bekövetkezett a motorhiba. Nemsokára elbicegett mellette
egy elütött, megsérült sánta liba. Hát ennyi a kis sztori, mindhalálomig megõrizve.

Mécs Lászlóról még eszembe jut, hogy a háború alatt vagy után átmenetileg
lakott Balatonalmádiban a mögöttünk álló Mikszáth K. úti Legény villában.

Majbó Gábor

Mécs László

A Balaton megözvegyült

Balaton 1957. szept.
A magyar Provánsz Misztráljának, a Balaton nagy szerelmesének, baráti emlékül,
szeretettel.

A Balaton megözvegyül
mereng, szép sima bõre borzong.
Az ég sírós, a könnye gyûl,
felhõk taréja torz, torzonborz.
Minden oldalról fúj a szél.

A Balaton megözvegyült.
Ó mennyi férfi, nõi testet
csókolt a nyáron! Összegyûrt
vén ember. Boldogsága festett
kulissza. Fújja szét a szél.

Megyek gombázni. Nincs. Tudom.
De nyáron itt a fürge Pukkal
gombáztam. Emlék. Kis hugom,
elment együtt a szép napokkal.
És mindenünnen fúj a szél.

Az Õsz kísér, mint naplopót
fegyõr. Egy kotló fészekalja
csibén ül: a piciny popók
melegszenek – de nem takarja mellük
semmi, s fúj a szél.

Az Õsz kísér, mint mord pribék.
Ó lelkem! Kék tó! Kék vizedben
hány szív fürdött! A kis csibét
kotlószárny védi, ámde engem
Most mindenünnen bánt a szél.

A Balaton megözvegyült.
Hazám felett sátányi árny van.
Lelkem felett is. Összegyûrt
bõröm borzong. Nincs anyaszárnyam:
kerül rokon, barát, anyám holt
és mindenünnen fúj a szél!

Váth János: Mécs Lászlóról
Május. Rendõr kopogtat a verandára. A személy igazolványt követeli. Mikor kézbe

kapja, kérdi, még kik laknak a házban? Elsorolom. - Pap is lakik. – Tagadom. – „A Balaton
megözvegyült” írója is itt lakik. – Miért lakna? Van saját házunk. – Hogy a magyar
Provánsz Misztráljának jó barátja. – Büszke vagyok a barátságára. – Tudom-e, hogy el volt
ítélve tíz évre. – Igazságtalanul ítélték el. Késõbb fel is mentették. Szabadságra engedték.
A csehek magyarságáért üldözték ki. Most ideát is bántják… - Nem bántják - mondja. –
Még rajta keresztül engem is molesztálnak. Pedig a magyar névnek az utolsó negyed-
században senki több dicsõséget nem szerzett Párizstól Bukarestig, Berlintõl Rómáig. –
Nekem ez a félesztendõ legszebb emlékem marad síromig, amit vele tölthettem. – 

A fürdõ terraszán ültünk. Csak benyúl asztalunkhoz egy kar, s tulajdonosa kezet
szorít: „A Sorbonne-on hallgattam, meg a párizsi Magyar Társaságban.” Elfogja a
fürdõhely útján egy másik férfi: „Bukarestben gyönyörködtetett remek szavalatával.”

A csehek ajánlták neki képletesen: „Menjen Rodostóba!” A tíz esztendõt szociális
verseiért kapta, „a szociális éra” alatt. A Horthy-éra alatt kegyelmeseknek ment neki.-
A Bach-korszakban nem volt bántódása Arany Jánosnak, aki lapot szerkesztett.
Debrecenben, a menekülõ negyvennyolcas kormány lapját. Vörösmarty Deák Ferenccel
bujdosott Hajnau pribékjei elõl. Vas Gereben volt a kocsisuk, mint molnárlegény. Most
meg nemhogy írni, de csak szájat tátani merészelne! Íme tíz év!

A félesztendei balatoni tartózkodásnak nyomát mutatja több verse. Itt csak a balato-
niakat adjuk, gyûjtöttük egybe. Párizsban, hol annyi dicsõséget szerzett az árva magyar
névnek! Szeressétek árva, menekült magyariak! Most elnémították a „szabad földön” a
költõt! Ám helyette s benne megszólalt az egyházi szónok. Három órát utaznak
emberek, hogy hallgathassák. A vasárnap déli Prédikációjához villamost, buszt róla
neveznek el! A forgalom megakad. Oly tömeget vonz. Lélektömeg! Intelligencia!
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A Vörösberényi Általános Iskolában immár több évtizedes hagyománynak számít a
jótékonysági bál megrendezése. A korombeliek is emlékeznek, mikor saját szüleink
lázasan szervezték a farsangi idõszakban a rendezvényt. Akkoriban a vacsora is saját
erõbõl készült, néhány asszony szerezte be a hozzávalókat és készítette el a báli menüt.
Persze azóta sok minden megváltozott. Hajszolt élet, idõ- és pénzhiány…

Egy valami azonban megmaradt: a cél. A cél, ami nem más, mint szülõi összefogás-
sal hozzájárulni az itt tanuló gyermekek diákéveinek megszépítéséhez, az iskola szûkös
forrásainak kiegészítése. Mi is inspirálhatna jobban egy szülõi közösséget, mint gyer-
mekeink segítése? Mert bizony a jótékonysági bál errõl szól. Bevételi forrás, amelybõl
finanszírozhatjuk például a nyolcadikos diákok ballagását, bankettjét, az elsõs csemeték
polgáravatóját, a gyermeknap szórakoztató programjait, az osztálykirándulásokat, vagy
akár az év végi könyvjutalmakat.

A megváltozott általános hozzáállás miatt már az elmúlt években kihívást jelentett a bál
megszervezése. De ebben a tanévben még egy jelentõs esemény történt: a két iskola
összevonása. Az új helyzetben a szülõi munkaközösségnek is feladata a példamutatás, a
kibõvült közösség összecsiszolása, segíteni a konfliktusok, ellenségeskedések feloldását.
Mivel minden szülõnek a gyermek érdeke az elsõdleges, ezért fontos, hogy nem ellenfélként,
hanem ugyanazon közösség tagjaiként, ugyanazon cél eléréséért próbáljunk meg békésen,
segítõszándékkal együttmûködni. Bár mindig van egy állandó maroknyi buzgó csapat, de a
szülõk szélesebb körû részvétele nélkül nagyon kemény munka a rendezvények teljes körû
szervezése, sikeres lebonyolítása. Ezért is volt nagy öröm látni, hogy olyan szülõk is lelke-
sen vállaltak feladatokat, akiknek az elõzõ iskolában erre nem volt lehetõségük.

Tehát a bál az idén sem maradt el. A Hattyú Mazsorettcsoport mûsora, a Dimitriszék által
szolgáltatott vacsora és büfé, Szecsõdi Imre hajnalig szóló zenéje, Zsapka Adél néni gyönyörû
dekorációja, a helyi vállalkozók felajánlásának köszönhetõ nagyszámú tombolanyeremény,
a bálozók kulturált, rendbontás nélküli viselkedése, a polgárõrök egész éjszakás felügyelete
megadták mindazt a feltételt, hogy aki akarta, felhõtlenül jól érezhette magát.

A jelentõs bevétel mellett az együttmûködés is sikernek könyvelhetõ el. Vagy talán inkább
reménysugár, amely bíztató jele annak, hogy néhány közösségi szellemû szülõ segítségével
a közeljövõben mind több, s végül minden szülõt sikerül meggyõzni arról, hogy nincs miért
szembeállnunk egymással. Be kell látnunk, hogy itt és most az emberi kapcsolatok nem
öncélúak, hanem az egész iskolai közösség javát szolgálják. S e kapcsolatokat miért ne
lehetne egy jótékony és egyben kikapcsolódást, szórakozást is nyújtó bálon évrõl-évre mind
jobban elmélyíteni?... Himáné Tarsó Tünde

Vörösberényi Általános Iskola
Szülõi Munkaközösségének elnöke

Bálozni, bált szervezni jó!

- Sok családot érintett az az önkormányzati döntés, amely elhatározta a Váci
Mihály Általános Iskola bezárását. Nagy érzelmi hullámokat kavart a berényi és az
almádi iskola integrációja. Most, félév elteltével, hogyan változott a szülõk, gyer-
mekek, pedagógusok hangulata?

- Összességében elmondható, hogy viszonylag tisztességes átmenet zajlott le.
Mára a legtöbb szülõ és pedagógus elfogadta a jelen helyzetet. Nem mondom, hogy
nem szorul finomításra, csiszolgatásra az új intézmény, de ez a félév bebizonyította,
hogy elindultunk a közös úton, tudunk együtt dolgozni. Megvan a keréknyom, ame-
lyen haladnunk kell. A tanévnyitó ünnepélyen elmondtam a gyermekek, az új tan-
testület és a szülõk elõtt, hogy ettõl a naptól kezdve mi együtt vagyunk az új iskola.
Elõre kell tekintenünk és nem visszafelé, és közös érdekünk, hogy együttmûködjünk,
együtt alakítsuk, együtt tervezzük a jövõt. Elmondhatom, hogy legkönnyebben és
legtermészetesebben a gyermekek kezelték az új helyzetet. Az egyes évfolyamok
egymáshoz közeli termekben vannak elhelyezve, így igen gyorsan kötõdtek új barát-
ságok, fõleg az alsó tagozatban. A pedagógusok között is létrejött a legtöbb szakmai
ügyben megegyezés, kompromisszum. 

- Mivel két intézmény egybeolvadásáról van szó, felmerül a kérdés, mi az, ami
egyes intézményekbõl megõrzésre méltónak mutatkozott? Mi az, ami tovább él a
közös intézményben a két régi iskolából? 

- A kérdés több részben válaszolható meg. Elõször tekintsük a tanítás tárgyi
feltételeit. A jó körülmények elengedhetetlen feltételei az eredményes munkának.
Az épület, melybe az integrált intézmény 16 tanulócsoportját el kellett helyezni,
néhány helyen jelentõs felújításra szorult. Igen rövid idõ alatt (augusztusban) újítot-
tuk fel teljesen a tornatermet és az õsz folyamán az öltözõket. Az öltözõket az iskolát
támogató vállalkozók segítségével tudtuk befejezni. Emellett ki kellett javítani a
fûtési rendszer hibáját, ami mostanára fejezõdött be. Kisebb javítási munkák is
történtek az épületen, például a tetõn. Mivel 16 különbözõ létszámú tanulócsoportot
kellett elhelyezni, belsõ átalakításokra is szükség volt. Így az alsó tagozatosoknak
sikerült megfelelõ méretû saját tantermeket kialakítani, a felsõ tagozatban pedig
szaktantermeket, melyek között a gyerekek vándorolnak.

A Váci iskolából átkerült az új intézménybe az informatika terem teljes fel-
szerelése, így az iskolának két informatika terme lett, melyek ADSL szolgáltatással
az internetre is csatlakoznak. Ez minisztériumi támogatással valósult meg. Internet
hozzáférés van továbbá az irodákban, tanáriban is. Kiválónak mondható az oktatás
szakmai eszköztára is. Mivel a 16 tanulócsoport elég sok, így a könyvtárteremben is
folyik az oktatás. Fõleg a csoportbontásos órák esetén kell ezt a megoldást választa-
nunk. A tantestület 31 fõsre duzzadt, az egyik tanterembõl alakítottuk ki a tanárit,
ahol minden pedagógusnak van helye. Ez lehetõvé teszi a sokkal jobb közös munkát,
kommunikációt a tanárok között. Az új intézmény a Váci Mihály Általános Iskola
jogutódja, ezért a Váci teljes irattárát itt kellett elhelyeznünk.

- Nézzük most az új intézmény pedagógiai programját. Hogyan sikerült egységet
kovácsolni a kettõbõl?

- A szülõk, az iskola és az önkormányzat megállapodása értelmében „kimenõ” rend-
szerben dolgozunk. Ez azt jelenti, hogy a volt berényi iskolások a saját pedagógiai prog-
ramjuk szerint, lehetõleg a régi tanáraikkal haladnak tovább, egészen 8. osztályig, és
ugyanígy a volt vácisok is a maguk rendszere szerint a saját tanáraikkal. Az osztályokat
sem vonjuk össze, mindenki abban a rendszerben fejezheti be a tanulmányait, amelyik-
ben elkezdte. Az a osztályokba járnak a volt berényi iskolások, a b-be a volt vácisok.
Kivéve a 8. évfolyamot, ahol három osztály van, és a c-s a volt vácis osztály. A csökkenõ
gyermeklétszám miatt csak egy elsõ osztályt indíthatunk. Ebben a tanévben is csak egy
indult. Rájuk már az iskola új, közös pedagógiai programja érvényes. Ennek fõbb
irányvonala az emeltszintû angol és informatika oktatás, továbbá alsó tagozatban a ma-
gasabb óraszámú testnevelés. Ez azt jelenti, hogy elsõtõl tanulnak játékos formában
angolt a gyerekek fél-fél órában, megfelezve az énekórával. Így nem fáradnak el olyan
hamar a kicsik. Harmadik osztályban heti 2, negyedikben heti 3 angolóra van. Ötödik-
tõl lehetõség van emeltszinten, heti 5 órában tanulni az angolt. 

- Mik az új intézmény nevelési elvei?
- A célunk olyan iskolaközösség létrehozása, ahol mindenki, tanárok és diákok

otthon érzik magukat, ahol családias, oldott a légkör. Szeretnénk, ha a gyermekek is
magukénak éreznék az iskolát. Ezt segíti a teremfelelõsi feladatkör az osztályokban és
a gyermek-felügyeleti hálózat, melyet a diákönkormányzat mûködtet. Célkitûzésünk,
hogy a gyermekek rendelkezzenek az életkoruknak megfelelõ ismeretekkel és azokat
alkalmazni is tudják. A továbbtanulás során megállják a helyüket. Fontos érték
iskolánkban az igazságosság. Tudniuk kell a gyermekeknek, ha büntetést, elmarasz-
talást kapnak, akkor az nem a tanári hatalmi pozícióból adódik, hanem valamilyen
negatív tettük következménye. Az egyik leghangsúlyosabb dolog a tanárok, diákok és
a szülõk együttmûködése, párbeszéde, mert csak ez vezethet eredményre.

- Mi volt az integráció során a legnehezebb?
- A legnehezebbek természetesen a személyi döntések voltak. Mivel csökken a gyer-

meklétszám, így minden évben meg kell majd szüntetnünk pedagógushelyeket. Õsztõl a
nyugdíjazások mellett egy egész- és két részfoglalkoztatású kollégát kellett elbocsátanunk.
A következõ tanévben hárommal csökken a pedagógus álláshelyek száma, majd további
tanítóktól kell megválnunk. Szaktanácsadó segítségét is kértem, hogy szakmailag
megalapozottabb döntés szülessen. A felsõ tagozatos álláshelyeket akkor kell majd
csökkenteni, amikor az egyosztályos évfolyamok felsõbe érkeznek. Ennek a nehéz
helyzetnek a szülõk és gyermekek szempontjából pozitív hozadéka, hogy a tantestületben
versenyszituáció alakult ki. Így mindenki színvonalasan igyekszik teljesíteni a feladatát.

- Milyen elvégzendõ feladatok maradtak? Mik a közeli jövõ fõbb tervei?
- A megkezdett integrációs folyamatot végig kell vinni, mely természetesen még

sok tennivalót jelent. A legközelebbi terveink között szerepel az iskola környékének
parkosítása, fásítása, az udvaron gyöngykaviccsal felszórt terület füvesítése.
Egyszóval csinosítani próbáljuk a házunk táját. E feladathoz szeretném a szülõk
segítségét is igénybe venni. A legnehezebb tanéven túljutva jó bázisról fogjuk tudni
folytatni a munkát, reményeim szerint, a 2005-2006-os tanévtõl. Szabó Kalliopé

Az integráció - az elmúlt félév tapasztalatai
a Vörösberényi Általános Iskolában

Beszélgetés Németh Béla igazgatóval

Idén a szülõi munkaközösség szervezésében került megrendezésre diákjaink számára
a farsangi bál. Alsó tagozatosaink nagyon lelkesek voltak, szinte minden tanuló jelmezt
öltött. Sokan verssel is készültek, így még emlékezetesebbek maradnak a vidám, ötletes
és egyedi kivitelezésû jelmezek. A büfében bõséges kínálat várta a gyermekeket és a
vendégeket, s a tombolasorsolás is elengedhetetlen volt. A legnagyobb sikert a tanulók
körében a táncverseny aratta, szinte az egész alsó tagozat a parketten ropta a különbözõ
stílusú zenékre. A felsõsök bálja remek táncbemutatóval kezdõdött, majd a jelmezesek
vonultak fel. Tombolát is sorsoltunk és fergeteges hangulatban zártuk a farsangot. 

A diákönkormányzat nevében ezúton szeretném megköszönni a szülõknek, támo-
gatóknak, hogy felajánlásaikkal, illetve segítségükkel hozzájárultak a rendezvény sike-
réhez. Külön köszönetemet fejezem ki Friss Koktél Kft.-nek, hogy a Mikulás napi prog-
ramunkat és a farsangot is támogatta bõkezû felajánlásával. Zsapka Andrea

diákönkormányzatot segítõ pedagógus

Hírek a vörösberényi iskolából

Köszönet a támogatóknak
A Vörösberényi Általános Iskola Szülõi Munkaközössége a 2005. február 12-i jótékonysági

bálra tett felajánlásokért tiszteletteljes köszönetét fejezi ki az alábbi vállalkozóknak, magánszemé-
lyeknek, diákoknak: 2.b. osztály, Benis Tamás (6.a.),Bóday József, asztalos, Bora Fotó
(Balatonalmádi), Bors György (1.o.), Bozzai András (4.b.),Budatava ABC, Cigaretta Center
(Budatava), Cipõvilág, Szabó Éva (Balatonalmádi), Comitatus Kiadó és Veszprémi Civil Ház
(Veszprém), CPU Számítástechnikai Üzlet (Balatonalmádi), Éden Gyógynövény és Biobolt
(Balatonalmádi) Észak-Balatoni ABC (Vörösberény), Flora Top Kft. (Veszprém), FÓRUM
Üzletközpont (Budatava), Garázs Bolt (Vörösberény), Gazdabolt (Vörösberény), Gitta Autósbolt
(Vörösberény), Gumiklinika, Kokas Endre (Vörösberény), Gyömörey Alexandra (5.a.) „Hattyú”
Cukrászda (Balatonalmádi), Hatvári Ivett (4.a.) és Viktória (6.a.), Hattyú Mazsorettcsoport, Horváth
Barnabás (2.a.), Horváth Eszter (5.a.), Horváth József, Horváth Maximilian (5.a.), Illatszerbolt,
Rendes Ferencné (Balatonalmádi), Istenes Klára, fordrász (Vörösberény), Írókéz Kft.
(Balatonalmádi), „Jutka Butik”, Némethné Kerekes Emõke (Vörösberény), Kórusz Dóra (3.a.) és
József (5.a.), Kovács Ferenc, kõmûves, Kun Lászlóné Kustos László, fodrász (Budatava), Marietta
Fodrászat (Balatonalmádi), Meli Mosoda (Vörösberény), Melinda Virágbolt (Vörösberény), Moha
és Páfrány ABC (Budatava), Molnárné Ódor Judit (Vörösberény), Németh Ádám (6.a.), Németh
Anna (1.o.), Németh Dániel (5.a.), Németh Patrik (1.o.) és Patrícia (7.a.), NEON Villamossági Üzlet
(Vörösberény), Oázis Virág- és Ajándékbolt (Budatava), Obermayer Zöldségbolt (Balatonalmádi),
Óra-Ezüstékszer, Lõrincz Gábor (Budatava), Pál Péter (6.a.), Pandur Ádám (8.b.), Papír-Írószer,,
Mógor Dénes (Budatava), Pax Gyógyszertár (Budatava), Pireus Étterem (Balatonalmádi) Polyák
CBA Üzlet (Balatonalmádi), Popey Horgászbolt (Budatava), Borostyán Virág-Ajándék, Pór
Bernadett (Budatava), Pufi Pékség (Balatonalmádi), Raffai Sára (2.a.) Rövidáruüzlet, Nyúl Csabáné
(Balatonalmádi), Sipos Ágnes dr., fogorvos (Balatonalmádi), Stella Kereskedés (Budatava), Stiffer
Barbara (3.a.), Surányi Tamara (2.a.),Szabó Bence (4.a.) Szabó Zoltánné, kozmetikus, Szolga
Norbert (7.a.), Szõlõsiné Séllei Katalin, keramikus (Vörösberény), Tabak Delikát, Hollender Éva
(Balatonalmádi), Takács-Kert Vendéglõ (Veszprém), Tál Gyöngyi, Telek István (3.b.) és Viktória
(4.b.), Trans Comp 3000 Kft. (Vörösberény), Váradi Roland (1. o.), Varga Nikolett (7.a.), Viki-Turi
(Budatava), Virág-Ajándék, Tarsó Lászlóné (Vörösberény), Vol-Na Kft. (Vörösberény),
Vörösberényi Kultúrház, Mester Ferenc, WELLA Salon (Balatonalmádi), Zab Róbert (4.b.) és Péter
(7.b.), Zab István (3.a.), Zsapka Andrea, Zsapka Jánosné.
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A kisgyermek viszonyát szüleihez és rajtuk keresztül az egész világhoz a bizalom,
a nyitottság jellemzi. Gyermekeink a mindenségbe ágyazódva élnek mindaddig,
amíg részekre nem osztjuk fel, nem szabdaljuk körülöttük a világot résztudásra,
részismeretekre, elveszejtve ezzel biztonságukat; testi, lelki, szellemi fejlõdésük
alapját.

Mi törjük el, repesztjük ketté,
mi egyedül, és mi magunk

azt, ami egy és oszthatatlan.

Utána azután
egy hosszú-hosszú életen keresztül
próbáljuk vakon, süketen, hiába

összefércelni a világ
makulátlan és eredendõ szövetét.

(Pilinszky János: Egy életen keresztül)

A gyermek nem kis felnõtt. Belsõ természete, szükségletei nem hasonlíthatók az
érett  emberéhez. Lelke mindennél jobban szomjazza a feltétel nélküli elfogadást, a
teljes feléfordulást, a pontosan kijelölt határok közötti szabadságot. Táplálékává
válik mindaz, amit önzetlen szeretettel és odafigyeléssel osztunk meg vele. De az
érzékszerveinket, s ezeken keresztül tudatunkat és érzelmeinket bombázó látszat-
(„virtuális”) világ lassan teljesen elfedi az igaz értékeket. Ahogy a felnõtt már elron-
tott ízlésével nehezen tudja elképzelni, hogy gyermeke örömmel fogadja a ter-
mészetes ízeket, ezért idõ elõtt leszoktatja róluk, úgy formálja saját igénye és
elképzelése szerint a mesealakokat (Disney hercegek és hercegnõk), a kicsiknek
szánt zenét (Buli Aprajafalván), játékokat (Barbie-k és akcióhõsök). Mindezek
hazug álvalósága egy jól mûködõ gépezet, a haszonszerzés világának terméke, mely
minél elõbb hatalmába akarja keríteni késõbbi fogyasztóit. S ahogy elkeserítõ
mesterséges alapanyagokból összeállított étkezésünk következménye – egyes
kutatók szerint betegségeink 60%-a visszavezethetõ táplálkozásunkra – ugyanígy
ijesztõ gyermekeink lelki, szellemi fogyatkozása az õket ért nem megfelelõ hatások
miatt. A „Professzorom a mama” elképzelés épp úgy önzõ, lemondani nem tudó vilá-
gunk túlkapása, mint a gyermekei nevelését a televízióra és számítógépre bízó
szülõké.

Felgyorsult világunk információ-áradatából nehéz kiválasztani a valóban értékest,
azt, ami gyermekeink lelki, szellemi tápláléka lehet. Ám ha figyelmünk az
évszázadokon át csiszolódott, kiteljesedett és fennmaradt értékek felé fordul és nem
múló divatot követ, biztosan nem keverjük össze az igazgyöngyöt a mûanyag kacat-
tal.

A régmúlt ember életében a hagyományok olyan biztonságot teremtettek, mely-
ben kicsi és nagy egyaránt megtalálhatta a növekedéséhez szükségest. A természet
közelében élõ ember annak minden rezdülését értette, s hitte, hogy minden létezõben
(kõben, növényben, állatban, emberben) Teremtõje üzen, aki rendet tesz a világ
zûrzavarában. A világot kerek egészként, minden részletét összetartozóként,
egymásra hatóként megélõ ember évrõl évre része lehetett a teljességnek.

Kerek istenfája,
Szép tizenkét ága,

Szép tizenkét ágának
Ötvenkét virága,
Ötvenkét virágán

Három aranyalma.
Aki ezt kitalálja,

Hull az áldás arra.”
(Galgamente)

(A „három aranyalma” három nagy ünnepünk: karácsony, húsvét, pünkösd.)

Gyermekeinktõl ma sem idegen ez a harmónia: rajzaik, énekeik, a jó gyõzelmébe
vetett hitük gazdagon árulkodik errõl. De vajon értjük-e mi felnõttek, hogy mit üzen
a környezõ világ ezekben a böjti szelekkel átfújt hideg, fagyos napokban? Miként a
földbe vetett mag a benne szunnyadó minden lehetõséggel ilyenkor az élet csírájává
válik, és önmagát adja a születõ újért, úgy minden újnak, minden születõnek áldozat
az alapja. Ezt megélve a régi faluban a születõ gyermeket áldásként fogadta a család,
és „a házasságban az új pár életét a születõ újnak áldozva fokozatosan a fészeknyi
gyermeknek tápláléka lett.” (Molnár V. József: Az emberélet szentsége) Mindennél
ékesebb bizonyítéka ez annak, hogy az évkör eseményei, ünnepei párhuzamban áll-
nak az emberélet fordulóival, pontosan kijelölve általuk az ember mindenségben
elfoglalt szerepét, helyét. A mai ember – kevés kivétellel – örökös farsangban, zajban
él, s elveszítette képességét ezeknek az üzeneteknek a meghallására, így a külsõ-
belsõ békére, az összhangra magával és a teremtett világgal.

Gyermekeink fogékonysága, nyitottsága, érték iránti közeledése koruk elõreha-
ladásával – a rájuk zúduló értéktelenség és szenny hatására – fordított arányban
csökken. Ezért nagyon fontos, hogy szellemét, lelkét „csak tiszta forrásból”
tápláljuk; hogy zenét, irodalmat, képi kultúrát csak a legjobbat, a legtökéletesebbet
kapják. Népzenénkben, népi játékainkban, népmeséinkben gyermekeink olyan
mintát kaphatnak, mely egy életen át elkíséri õket, s életük minden kihívására, vál-
tozására párhuzamot, megoldási lehetõséget találhatnak bennük. A ma embere nincs
felkészülve az emberélet nagy változásaira: egyre többet hallunk serdülõkori, szülés
utáni, változó kori, idõskori depresszióról, melyek mind arról tanúskodnak, hogy az
ember nem kap megfelelõ segítséget ezeknek az átalakulásoknak a megéléséhez.
Nem tud egyik létállapotból a másikba átlépni.

Népmeséink próbái, népdalaink lelkünk minden rezdülésére válaszoló gazdagsá-
ga, népi gyermekjátékaink felnõtt élet problémáit feszegetõ és megoldó helyzetei, az
évkör változásainak életünkre vetített párhuzamai mind segítségünkre lehetnek. Az
együtt mesélés, éneklés, játszás, ünneplés közösségformáló, együvé tartozást erõsítõ
hatásairól nem is szólva.

Építsünk erre az Európában talán egyedülálló gazdagságban fennmaradt kincsre,
melyben szülõként, nagyszülõként, nevelõként - gyermekeink segítségével – mi is
visszakerülhetünk a Kerek Világ Közepébe. Nádasné Varga Katalin

Gyermekeink és e „való (ál)világ”
Fújnak a fellegek
Somogy megye felõl.
Sokat gondolkoztam
A soraink felõl.

Sokat gondolkoztam
Még annak elõtte
Felségednél sorsunk
El vagyon rendelve.

Sokat gondolkoztam
A régi atyákról,
E világon való
Sok bújdosásinkról.

(Dunántúl, Nemespátró)

Miért haragszik a Balaton?
Még a Balatonnak neve sem volt akkor, de még a Balaton se volt sehol,

olyan régen történt, amit most elmesélek. Hát akkor mi volt a helyén?
A Balaton partján a szép hegyek már akkor is ott fürdették süveges csú-

csaikat a nap sugarában, amikor még a Balaton nem feküdt a lábuk elõtt.
Mocsár volt a helyén, a partját feneketlen láp, sás, káka borította, és nádasok
szelték keresztül-kasul. Minden jótét lélek messze elkerülte ezt a sáros,
csúnya, posványos földet, mert aki beletévedt, az örökre is benne maradt:
elnyelte az ingovány.

A szép süvegek hegyek között rabló óriások éltek akkoron, s hegyi le-
gelõkön nevelték szép, fehér tulkaikat, címeres szarvú hatalmas bikákat.
Esténként a hegyeken sátras tanyáik elõtt tüzeket gyújtottak – messze
bevilágították a környéket. Ilyenkor egy-egy tulkot sütöttek meg vacsorára,
mert igen étkesek voltak. S még így is éppen csak elverhették éhüket.

Vígan éltek volna az óriások, ha kényükre-kedvükre süthették volna a
tulkokat, de még az a kevés is, amijük volt, az is napról-napra kevesebb lett.
A mocsár tizedelte csordáikat. Ha beletévedt egy-egy jószág, úgy elnyelte,
hogy még a szarva hegye sem látszott ki. Meg is tiltották az óriások, hogy
pásztoraik a mocsár közelében legeltessenek.

Az egyik fiatal ökrészgyerek nem hallgatott az öregek figyelmeztetõ sza-
vára, csak azért is a mocsár felé hajtott.

- Majd én megmutatom, hogy tudok vigyázni rájuk! – mondta az öregeknek,
s azzal ráverte a mocsárparti füves legelõre a csordát.

Legeltek is a bikák kedvükre, hiszen jó kövér fû nõtt a mocsár partján,
sokkal ízletesebb, szálasabb, mint a hegyi legelõkön. Az ökörészgyerek, akit
Balatonnak hívtak, leheveredett a fûbe, s addig-addig nézte a vadvirágok körül
a döngicsélõ méhecskéket, amíg elaludt.

Iszonyú, keserves, bömbölõ hangra ébredt fel. Gyorsan talpraszökött, s hát
legszebb bikáját ott látja vergõdni a mocsárban. Már jó térdig belesüppedt.

Nem sokat teketóriázott, hanem kapta magát, beugrott maga is a sás közé,
s két erõs markával megragadta a vergõdõ bika lábát. Ki is rántotta szeren-
csésen, de a bika lábnyomán támadt mély lyukból sebesen víz tört elõ.

Még egy szemillanásnyi idõ sem telt el, s máris elborította a nádast, a mo-
csarat, a bikát s az ökrészgyereket. Mindnyájan a hullámok alatt maradtak.

Ha csendes estéken hirtelen, minden szellõfuvintás nélkül háborogni kezd
a Balaton, még ma is azt mondják az öreg halászok:

- Haragszik a Balaton. Rázza öklét a gyerek. Szeretne szabadulni!
Én nem tudom, hogy így történt-e vagy sem, egy öreg halász mesélte el nekem

a történetet. A Balatont azóta hívják Balatonnak. Honnan is kaphatta volna nevét
egyebünnen? Komjáthy István „Botond” címû mondagyûjteményébõl.

Nyugdíjas Pedagógus Klub
Március 3. csütörtök 15 óra: Klubdélután Nõnapi köszöntéssel.

19 óra: Színházlátogatás Veszprémben az Aranyember c. színmû megtekintése.
Találkozó 18 órakor a Pannónia parkolóban.

Március 10. csütörtök: 14-15 óra között: séta az egészségünkért az Öregparkban, utána
a klubszobában beszélgetés, kártyázás.

Március 17. csütörtök Kirándulás Kecskemétre járatos busszal. Találkozó 7 óra 30
perckor a buszállomáson.

Március 24. csütörtök 17 óra: Közös program a Mûvészetbarátokkal, író-olvasó
találkozó.

Március 31. csütörtök 14-15 óra között: séta az egészségünkért az Öregparkban, utána
a klubszobában beszélgetés, kártyázás.

Április 6. csütörtök 15 óra: Klubdélután. Megemlékezés a Költészet Napjáról Bajcsy
Gézánéval.

Április 14. csütörtök Szalonnasütés a „Szabadság kilátónál”. Találkozó 14 óra 30 perc-
kor a buszállomáson.
Minden kedves érdeklõdõt szeretettel látunk.
A vezetõség nevében: Fürtösné, Erzsi ny. tanító
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Ígéretemhez híven folytatom élménybeszá-
molómat a lengyelországi kirándulásunkról,
melyet a balatonalmádi lengyel kisebbség tag-
jaival, (Koszorúsné Schildmayer Etelka
szervezésében és vezetésével) tettünk 2004.
december elején. Úti célunk Krakkó volt, amelyrõl
már írtam. A szállásunk Bochniában volt –
Krakkótól 15-20 km-re -, a 800 éves sóbánya
fölött. A sóbánya régi, leromlott állapotban lévõ
épületét felújították és gyönyörû, kényelmes szál-
lodává alakították. Reggelente furcsa, morgó,
zakatoló hangra ébredtünk; mint kiderült, ekkor
indították a bányaliftet, amely a 220 m mélyen lévõ
sóbányába vitte le a dolgozókat és a látogatókat.

1248-ban fedték fel az értékes ásványt, a kõsót,
és megkezdték annak kibányászását, a különbözõ
koroknak megfelelõ technikai módszerekkel: a
XVI. század vízikerék beállítása, 1874-ben gõzgép
alkalmazása, lovak munkába állítása, stb. A só a
lengyel királyok egyik fontos jövedelmi forrása és
kiviteli cikke volt.

Ez a sóbánya Lengyelország és Európa
legrégebbi, a XIII. sz. óta megszakítás nélkül dol-
gozó üzeme volt. 1990-ben megszüntették a só
kitermelését. A bányában az állandó hõmérséklet
14-16 C fok, 70%-os páratartalommal. Speciális
mikroklímája, a levegõ bakteorológiai tisztasága
miatt megalapították a Gyógykomplexum Kft-t.
Ezzel megkezdõdött a bánya „újrahasznosítása”; a
felsõ légúti betegségben szenvedõket éjszakai
gyógyturnusokban helyezik el a vágatok erre
kialakított termeiben.

Tomasz Kita, a szállodánk egyik vezetõje
lekísérte csoportunkat a bányába és végigvezetett
bennünket a labirintusokon. Beszélt a bányászok
életérõl, a nehéz, embert próbára tevõ fizikai
munkáról a kezdetektõl a sóbányászat befe-
jezéséig. A sóbánya korábban az anyagi jólét biz-
tosítója, ma a térség legérdekesebb látnivalóinak
egyike. A Gyógykomplexum Kft. megalakulása

óta kialakították a vágatokat a gyógyturizmus
kívánalmainak megfelelõen. A hatalmas termet
több részre osztották válaszfalakkal. Az elsõ
teremben ágyakat helyeztek el a gyógyulni
vágyóknak; a következõ teremben különféle gyer-
mekfoglalkozásokat, farsangi, szilveszteri mulat-
ságokat tartanak. Amikor lent jártunk, éppen a

„sóbánya Mikulása” fogadta a környék gyermekeit
– több napon keresztül, mivel a bányában egy-
szerre nyolcszáz gyerek nem fér el – óvodás,
kisiskolás csoportonként. A Mikulás minden gyer-
meket külön-külön köszöntött, megajándékozta
õket egy-egy mikulás-csomaggal; látni kellett
volna azokat az örömtõl csillogó szempárokat, a

várakozás perceiben. Nagyon jó érzés volt átérezni
a kicsinyek izgalmát, örömét. Amikor Bochniára
gondolok, ez a kép lesz elõttem. A harmadik
teremben a krampuszok szórakoztatták a kic-
sinyeket; játékos tornagyakorlatokat végeztettek
velük ritmikus zenére.

A sóbányában mi is kipróbáltuk a 2004-ben
indított kisvonatot, lecsúsztunk a nemrég elkészült
140 m-es facsúzdán a gyerekkel együtt és elmond-
hatom, óriási élmény volt mindannyiunknak.
Sajnos az idõ lejárt, el kellett hagynunk a gyer-
mekzajtól hangos sóbányát, mivel még hátra volt
a délutáni programunk, Tarnow megtekintése.
Sajnos decemberben nagyon korán sötétedik, a
legrövidebbek a nappalok, így nagyon kevés idõnk
maradt Bem apó szülõvárosára.

Tomasz Kita – a bochniai vezetõnk, aki tarnowi
születésû volt – elkísért bennünket elõször Bem
apó síremlékéhez, a városi parkba, a tavirózsás
mûtavacskában emelkedõ oszlopokon nyugvó
Bem-szarkofághoz. Itt pihen az örökké nyugtalan,
minden szabadságharcból részt kérõ, törékeny
testû Bem-apó. Hosszú, mozgalmas életút után tért
vissza szülõvárosába. A diadalmas erdélyi harcok-
ban segédtisztje, Petõfi Sándor állította a legszebb
emléket a lengyel szabadsághõsnek:

„Mi ne gyõznénk? Hisz Bem a vezérünk,
A szabadság régi bajnoka!”
Tarnowban megnéztük a XVI. századból szár-

mazó fõteret, amelyet árkádos, reneszánsz házak
vesznek körül, hangulatos városképi együttest
alkotva. Sajnos nagyon kevés idõnk maradt a
városnézésre, hamar besötétedett és már csak a
kivilágított, a közelgõ karácsony hangulatát
árasztó utcácskákban gyönyörködhettünk.

Nagyon szép volt a kirándulás, ez a pár nap sok-
sok élménnyel gazdagított bennünket. Köszönjük,
hogy részt vehettünk lengyel barátainkkal ezen a
gyönyörû úton.

Patkásné Hasznos Zsuzsanna

Krakkó után Bochniában és Tarnowban

Balatonfüreden, ahol a fürdõtelepi templommal szemközt még ma is állong ama fehér falú, régebbi
nemesi kúriára emlékeztetõ, földszintes ház, amelyet az idegeneknek Blaháné portája néven mutatnak
meg, gyakran meglátogatták a „nemzet csalogányát” ismerõsei, akik mindenféle híreket hordtak ide a
nagyvilágból, miután Blaháné úgy élt füredi tuszkulánumában, mint egy régi asszony – újságot sem igen
olvasott, mert hiszen már annyi mindent írtak róla az újságok, hogy valamely nevezetesebbet nemigen
költhettek. Kéry Gyula (lelkes és tragikus sorsú költõ) pláne könyvet is írt Blahánéról. Blaháné körül-
belül elérte mindama dicsõségeket, amelyek egy magyar színésznõt a tizenkilencedik században megko-
szorúzhattak. Blaháné falusi asszony módjára éldegélt Füreden, kakasokat, tyúkokat nevelt meglehetõsen
tágas udvarán, menyecskésen felkötött fõvel, piros papucsban járt-kelt házában – míg déltájban, amikor
a vizitelések ideje elkövetkezne: fekete ruhát öltött, mint a régi magyar világbeli asszonyok.

Blahánénak vizitszobája volt Füreden. Ez a vizitszoba az épület bel szárnyában állott (középen volt a
kapu), és éppen olyan vizitszoba volt, amely abban az idõben másfelé is feltalálható volt Zalában. Csupán
családi fotográfiák, kézimunkák, falusias virágvázák, háziszövésû szõnyegek, tarka gyékények ékesítet-
ték a szobát, közepében, lepkékkel festett ernyõjû petróleumlámpás függött, jóságos muskátliszagok a
levegõben, még egy zöld cserépkályha is volt a sarokban, hogy teljessé legyen a magyar miliõ. (A szín-
padi koszorúk, emlékek, szalagok mind ott maradtak Pesten, amikor Blaháné elfoglalta a helyét füredi
házában, mintha elfelejteni akart volna mindent, ami õt a színpadra emlékeztetné.)

Blaháné jóban volt Jókaiékkal, amíg azok itt laktak, nem messzire a Blaháné kúriájától ama villasz-
erû épületben, amelyet manapság Füred egyik legrégibb épületének mondanak, habár Laborfalvi Rózával
már nem nagyon lehetett egyezni. De még nagyobb barátságot tartott a községbeli „falusi úri-
asszonyokkal”, akik vidéki szokás szerint alkonyatonkint nagykendõben, viklerekben, kézilámpással
meglátogatták a magányos Blahánét, {…}

Blaháné meséi ott a füredi kúriában alig mentek messzebb a Balaton partjánál, mert a nagy vizet nem
szerette a nemzet csalogánya azóta, amióta a Balaton oly gorombán megtáncoltatta jachtját, hogy a
mûvésznõnek ijedségében segítség után kellett kiáltoznia. (Szerencsére kéznél volt késõbbi férje, Splényi báró,
aki habozás nélkül a bajba jutott csalogány segítségére sietett. Nem is ment a Balatonra többé Blaháné.) {…}

Krúdy Gyula (Nyíregyháza 1878 – Budapest 1933) író, hírlapíró,
a 20. századi magyar széppróza egyik kiemelkedõ, egyéni stílusú alakja.

Bem apó síremléke

Krúdy Gyula

Blaháné meséi (részlet)
MEGHÍVÓ

2005. április 4-én 16.30-tól
Berecz András ének- és mesemondó

a Magyar-angol Tannyelvû Gimnázium
vendége lesz.

Az elõadásra szeretettel várunk mindenkit!
Jegyeket a mûsor kezdete elõtt 
a helyszínen lehet vásárolni, 

felnõtteknek 400 Ft-os, 
gyermekeknek 200 Ft-os áron.

a települési szilárd hulladék gyûjtésével és
elszállításával kapcsolatos panaszok rendezésérõl

A 224/2004. (VII.22.) Korm.r. 12.§ (1) bekezdés h)
és i) pontjai rendelkezése szerint a Közszolgáltató
ügyfélszolgálatot mûködtet, a fogyasztók panaszát
kivizsgálja, 30 napon belül írásban választ küld,
kiegészítve a jogorvoslati lehetõségek ismertetésével.
(Levelezési cím: 8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 43.)

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a helyi ren-
deletet elleni kifogásokat az Alkotmány Bírósághoz
nyújthatják be.

A szolgáltatás minõségével, a szerzõdések meg-
kötésével és teljesítésével kapcsolatos jogviták ren-
dezése – amennyiben a Közszolgáltatóval nem jutnak
egyezségre - a fogyasztó lakó/tartózkodási helye sze-
rinti fogyasztóvédelem békéltetõ testületének hatás-
körébe tartozik (1997. évi CLV. Tv. 19.§) vagy bíró-
sági úton lehetséges. Némethné Kovács Júlia

polgármesteri hivatal mûszaki osztály

Tájékoztató
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„Békesség nektek” (János evangéliuma 20,19)

ÁLDÁS - BÉKESSÉG
Mi, almádi reformátusok

ALKALMAINK 2005 
ELSÕ FÉLÉVÉBEN

RENDSZERES ALKALMAK
Istentisztelet vasárnap 10.30-kor,

(Fûzfõgyártelepen és Tobrukban 8.00-kor,
Balatonfûzfõn 9.00-kor).

Gyermekistentisztelet vasárnap 10.30-
kor a gyülekezeti teremben.

Bibliaóra kedden 17.30-kor a gyüle-
kezeti teremben (Balatonfûzfõn 15.00-kor).

Ifjúsági óra kedden 18.30-kor a gyüle-
kezeti teremben.

Hittanórák szerdánként 14.00 órától 1-
3 osztály, 15.00 órától 4-6 osztály, 16.00
órától 7-8 osztály a gyülekezeti teremben.
(Balatonfûzfõn kedden 13 órától a Jókai
Mór Általános Iskolában, szerdán 13 órától
pedig az Irinyi János Általános Iskolában
van hitoktatás.)

IDÕSZAKOS ALKALMAK
MÁRCIUS 5-6, szombat-vasárnap,

14.00, 20-40 évesek csendesnapja
B.almádiban. 

Március 5, szombat, 19.00, FILMKLUB:
Csokoládé.

Március 10-12, csütörtök-péntek-szom-
bat, 14.00, Gondnoki Konferencia Balaton-
füreden.

Március 20, vasárnap, 10.30, Virág-
vasárnapi istentisztelet.

Március 22-24, kedd-szerda-csütörtök,
17.30, NAGYHETI BÛNBÁNATI ALKA-
LMAK.

Március 25, péntek, 17.30, Nagypénteki
istentisztelet.

Március 27, vasárnap, 10.30, Húsvéti
istentisztelet, úrvacsoraosztás.

Március 28, hétfõ, 10.30, Húsvéti isten-
tisztelet, legátus szolgálatával.

ÁPRILIS 9-10, szombat-vasárnap,
14.00, 20-40 évesek csendesnapja
Almádiban. 

Április 9, szombat, 19.00, FILMKLUB. 
Április 10, vasárnap, 10.30, FELNÕTT

KERESZTELÕ ÉS KONFIRMÁCIÓ.

MÁJUS 15, vasárnap, 10.30, Pünkösdi
istentisztelet – KONFIRMÁCIÓ.

Május 16, hétfõ, 10.30, Pünkösdi isten-
tisztelet.

Május 29, vasárnap, 10.30,
HITTANÉVZÁRÓ.

MEGTALÁLNI, MEGRAGADNI ÉS
RÁTÁMASZKODNI

PÉLDABESZÉDEK 3,13-18 (13)
Boldog az az ember, aki megtalálta a böl-
csességet… (18) Élet fája ez azoknak, akik
megragadják, és akik rá támaszkodnak,
boldogok.

Szép kerete van ennek az Igének. Az új
biblia-fordítás szerkesztõi észrevették ezt a
keretet, ezért különítették el e fejezet
szövegében a 13-18. verset. „Boldog az az
ember, aki megtalálta a bölcsességet”, hang-
zott az elsõ sor. Az utolsó sor pedig így
hangzik: „Élet fája ez azoknak, akik megra-
gadják, és akik rá támaszkodnak, boldo-
gok”. A boldogság ígéretének keretébe
ültette be a szentíró ezt a szakaszt. Három
szót szeretnék kiemelni. Mindhárom a
boldogság feltételét tárja elénk. Boldog
ember az, aki megtalálta (13.v.) és megra-
gadta (18.v.) a bölcsességet, és erre
támaszkodik (18.v.). Megtalálni, megragad-
ni és rátámaszkodni! 

De mi az a BÖLCSESSÉG, amirõl itt szó
van? A Példabeszédek Könyve a bölcsesség
alatt nem egy elvont, filozófiai fogalmat ért.
Nem véletlen, hogy a szentíró ezt a böl-
csességet többször megszemélyesíti; beszél
a bölcsességhez, megszólítja a bölcsességet,
mint egy embert, mint egy személyt. Ezzel
jelzi, hogy nem élettelen fogalomról van itt

szó, hanem élõ Valakire gondol. Arra az élõ
Valakire gondol, aki egyedül bölcs. Ez a
valaki az élõ Isten. „Boldog az az ember, aki
megtalálta az élõ Istent; aki megragadta az
élõ Istent, és aki mindenben Rá
támaszkodik”. Az élõ Isten bölcsessége
pedig abban mutatkozott meg, hogy Õ
egyszülött Fiát, a Jézus Krisztust adta éret-
tünk. Amikor Pál apostol az egész evangéli-
um lényegét végiggondolta, így kiáltott fel:
„Óh, Isten bölcsességének megfoghatatlan
titka... Jézus Krisztust adta nékünk böl-
csességül, igazságul és szentségül!” 

Boldog az az ember, aki MEGTA-
LÁLTA - az elõbbiek szerint értelmezett -
bölcsességet. Nagy dolog, ha valaki
komolyan keres; keresi életének értelmét,
keresi a dolgok és események mögött az
örökkévaló lényeget. De nem elég keresni
és nem elég csak találni, hanem „megtalál-
ni” kell. „Boldog az az ember, aki meg-
találta a bölcsességet”. Éppen ez az igekötõ
az üzenet: meg-találni. Ez az igekötõ jelzi
azt, hogy amit találtam, az nem ingatag,
hanem szilárd, nem múlandó, hanem
örökkévaló. Tehát nem kell többé keres-
nem, kutatnom, közben fárasztó varga-
betûket tennem, megnyugodhatok, elûz-
hetem a félelmeimet és az aggodalmaimat,
mert én megtaláltam, akit meg kell találni.
Az ilyen ember valóban boldog. 

Igénk szerint a második mozzanat:
Boldog az az ember, aki megtalálja és
MEGRAGADJA ezt a kegyelmet. A meg-
találás - dogmatikai értelemben - azt az
egyszeri eseményt jelenti, amit megtérés-
nek nevezünk (lutheri értelemben
megigazulásnak). Megtérni egyszer kell.
Megtaláltam! Ez egyszeri, az egész életem-
re kiható esemény. Ettõl kezdve elindultam
az élet útján, és tudom, hová visz ez az út,
tudom, hogy ez az ÚT. De aztán szükség
van arra, hogy ezt a megtalált kegyelmet
naponta megragadjam. Ezt a megragadást
nevezi Kálvin megszentelõdésnek. Így tel-
jes a kép. Megtalálni, és aztán naponta
megragadni; naponta odajárulni a kegyelem
királyi székéhez, naponta részesülni ebben
a kegyelemben. Pál apostol írja a Filippi
levélben: „Nem mintha már elértem volna
mindezt, vagy már célnál volnék, de igyek-
szem, hogy meg is ragadjam, mert engem is
megragadott a Krisztus!” (Fil 3,12). 

Végül a harmadik mozdulatról. Aki meg-
találta és megragadta, annak egyszeriben
egy biztos TÁMASZA lesz. Hadd idézzek a
Szentírás más helyeirõl bíztató Igéket arra
nézve, hogy milyen boldogság tudni, ha
megtaláltuk és megragadtuk a kegyelmet,
akkor az Úr a mi támaszunk. Ismerjük-e a
Krónikák Második Könyvébõl Ászá imád-
ságát? „Uram, neked nem nehéz segíteni az
erõtelent. Segíts meg, Urunk Istenünk, mert
Rád támaszkodunk, mert a Te nevedben jöt-
tünk!” A 18. Zsoltárban ezt olvashatjuk:
„Rám törhet a veszedelem napja, de Te
támaszom vagy nekem!” Olvashatnám a 71.
Zsoltárt is: „Te voltál támaszom
születésemtõl fogva, amikor még nem is
tudtam róla, Te hoztál ki anyám méhébõl és
éppen ezért én téged dícsérlek!” Krisztus
feltámasztása éppen ezt fejezi ki. Isten
Krisztust feltámasztotta a halálból a mi
feltámadásunk zálogaként, hogy nekünk itt
és odaát is legyen örök támaszunk. 

Testvérek, ennyi a boldogság titka.
Három szó. Boldog az az ember, aki meg-
találta, megragadta az élõ Isten Krisztusban
közölt kegyelmét, és mindenkor arra
támaszkodik. „Élet fája ez azoknak, akik
megragadták, és akik rá támaszkodnak,
boldogok!” 

Steinbach József 
református lelkész

Március, Böjtmás hava

Márciusi egyházi ünnepek
Ebben az esztendõben korán lesz húsvét. A tavaszi napéjegyenlõséget (március

21-ét) követõ holdtölte utáni elsõ vasárnap húsvétvasárnap, ami az idén március 27-
re esik. A húsvét idejét a 325-ben tartott a niceai zsinat óta számítjuk ki ilyen módon. 

A húsvétot megelõzõ hosszú idõszak a nagyböjt, mely 40 napon át tart,  ham-
vazószerdától húsvétvasárnapig. A böjtöt Jézus saját példájával szentelte meg, mert
nyilvános mûködése elõtt 40 napig böjtölt és imádkozott egyedül a pusztában. Ezzel
példát adott, hogy ez a fajta imamód és áldozathozatal kedves Isten elõtt. 

A nagyböjt az elcsendesedés, lelkiismeretvizsgálat és a bûnbánat ideje.
Megpróbáljuk imádsággal, böjttel jóvátenni, ami nem volt méltó hozzánk.
Megpróbálunk belesimulni Jézus kezébe, szeretetébe.

A nagyböjt kiemelkedõ ünnepe a húsvétvasárnapot megelõzõ vasárnap, virág-
vasárnap. Ekkor arra emlékezünk, hogy Jézus bevonult Jeruzsálembe, ahol pár nap
múlva keresztre feszítették. De a bevonuláskor még örömmel fogadta a nép, pál-
maágakat szórt elé az útra, úgy ünnepelte. Ennek emlékére a pap barkát és virágokat
szentel ezen a napon. 

Virágvasárnapot követi a nagyhét. Nagycsütörtökön az utolsó vacsorára
emlékezünk. Az utolsó vacsorán Jézus még egyszer, utoljára megmutatta aposto-
lainak, mit jelent az alázatos szolgálat, és megmosta tanítványainak a lábát. Ennek
emlékére a fõpásztorok is megmossák papjaik, kispapjaik lábát. Ezen a szentmisén
„mennek a harangok Rómába”. Megszûnik a harangozás, kerepelnek helyette. Ezzel
is emlékezik az egyház Jézus szenvedéseire.

Nagypénteken Jézus keresztre feszítésére emlékezünk. Ekkor elõadják a tem-
plomokban a Passiót, ami igen régi, középkori hagyomány. Igen szomorú, fájdal-
mas szertartás a nagypénteki, a gyász liturgiája. Csonkamisének is nevezik, mert a
mise szokásos befejezése nélkül ér véget. A fájdalom elnémítja az egyházat.

Közép-európai szokás, hogy nagypénteken Szent Sírt állítanak a templomokban. 
Nagyszombat a feltámadás ünneplése. Régen hajnalban, húsvétvasárnapra vir-

radólag ünnepelték, ma nagyszombat estéjén. Az egyház körmenetben viszi el a hírt
a világba, hogy feltámadt Krisztus, aki ezzel megváltotta az embert a bûn és a halál
rabságából. Ezen a szentmisén vizet szentel az egyház, ezen a misén keresztelik a
felnõtteket s tûzet is szentelnek. A szertartás végén megáldják a húsvéti ételeket: a
sonkát, a bárányt, a tojást, a kalácsot, a bort.

A húsvétvasárnapi szentmise kitörõ öröme a feltámadt Krisztust ünnepeli. 

Márciusi népszokások

Március közepén a jól ismert három jeles nap: Sándor, József, Benedek, akik
zsákban hozzák a meleget. Népi idõjóslás. (Március 18., 19., 21.) Hiedelmekben
leggazdagabb József napja. A hagyomány szerint megszólalnak a madarak ezen a
napon, mert Szent József kiosztja nekik a sípot. Ezen a napon érkeznek vissza a fecs-
kék, ezen a napon kell kezdeni a szántást és kiereszteni a méheket.

A március ebben az évben a nagyböjt jegyében telik el. A nagyböjt az el-
csendesedés, befelé fordulás idõszaka, ezért tilos volt minden hangos, táncos, dalos
mulatság, vígasság. Egyedül a karikázó volt megengedett vasárnaponként, melyet
csak a lányok táncoltak és énekszóval kísértek.

A nagyböjtben a vezeklés idõszaka is, melynek elterjedt formája a böjtölés volt.
Nem ettek húst, nem fõztek zsírral, hanem olajjal, vajjal. Jellegzetes böjti étel a
cibere leves.

Az emberi lélek megtisztulásával összhangban a külsõ környezet rendezése is
feladat volt ebben az idõszakban. Az olvadó hó után a tavaszi rendrakással, szán-
tóföldi, kerti munkák elõkészítésével kezdõdtek az új esztendõ elsõ komolyabb
munkái. A nagyhét volt a rendrakás, takarítás idõszaka a házban és a ház körül.

A nagyböjtben az egyháznak sokféle szentelménye van. Ezekhez számos hiedelem
kötõdik. Például a virágvasárnapi barkával jósoltak, varázsoltak, rontás ellen
használták. A nagyszombati szentelt tûz parazsát a szántóföldre, szõlõbe vitték ki, hogy
el ne verje a jég. A szentelt ételeket is használták mágikus célokra: a morzsát a tyúkok-
nak szórták, hogy jól tojjanak, a sonkacsontot gyümölcsfára akasztották, hogy sokat
teremjen. A maradékot a tûzbe vetették a túlvilágon lévõk számára.

A nagyböjt nagyszombaton fejezõdik be. Ekkor ismét lehet húst enni, innen van
az ünnep neve is: húsvét. A legnagyobb keresztény ünnepet számos népszokás veszi
körül, teszi színesebbé, melyek sok ponton kapcsolódnak az egyházi ünnep
üzenetéhez.  Húsvéthétfõn a locsolkodással például keresztelésünkre emlékezünk.
A legenda szerint azonban onnan ered a locsolkodás szokása, hogy a Jézus feltá-
madását hirdetõ asszonyokat vízzel öntötték le a zsidók, illetve a sírt õrzõ katonák
így akarták õket elhallgattatni. A víz õsi jelképe a megtisztulásnak, az életnek, vala-
mi kezdetének is, sõt utal a termékenységre is. Ezért locsolták a legények a lányokat.
A locsoláskor locsolóverseket is mondtak, például ilyet: 

Ennek a háznak udvarában,
Szép kis bimbót láttam.
Vizet hoztam a tövére,
Szálljon áldás a fejére!
Szabad-e locsónyi?

A locsolásért tojás járt. A tojás is õsi termékenységi szimbólum, a kereszténység-
ben a feltámadó Krisztust jelképezi. A tojást hagymalevéllel festették, vagy vadal-
mafa kérgével (sárgára), bürökkel (zöldre), lencse levével (kékre). A tojást díszítet-
ték is: karcolták, vagy viasszal megírták, esetleg a kovácsok megpatkolták. A nyuszi
szaporasága miatt szintén termékenységi szimbólum. Nem nevezhetõ igazi
néphagyománynak, német nyelvterületrõl került hozzánk. 

Még sokáig lehetne sorolni a nagy ünnepünket körülvevõ népszokásokat, melyek
az ember örök szépség iránti igényét, találékonyságát, játékosságát bizonyítják.
Adja Isten, hogy mindnyájan kellõ szépséggel, játékkal és komolysággal ünnepeljük
húsvétot! Áldott ünnepet!

Az írás felhasználta Tátrai Zsuzsanna-Karácsony Molnár Erika: Jeles napok,
ünnepi szokások (Planétás 1997) címû könyvét.  

Szabó Kalliopé
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Jó néhány tanintézet, kör, egylet, intézmény s baráti társaság tart újabban farsan-
ginak mondott mulatságot nagyböjtben. Mosolyog, vagy bosszankodik az ember e
tájékozatlanságon. Az viszont a „kecskét lónak nevezni szindróma” csúcsteljesít-
ményei közé tartozik, amikor téltemetõ maskarás mulatságot is a böjti szelekkel
kísért napokban rendezünk. A nyugati mûveltségû világban hagyományosan víz-
kereszttõl (január 6-tól) húshagyókeddig tart a téltemetõ, tavaszváró jókedvû farsang,
amelyet hamvazószerdától húsvétig a nagyböjti idõszak követ, s e heteket csak a
tájékozatlan ember nevezi farsangnak. (Mentség lehet, hogy a farsangzáró napok –
húsvéthoz, pünkösdhöz hasonlóan – úgynevezett mozgó ünnepek, azaz évente
máskorra esnek, az idei farsang utolsó napja február 8-a volt.) Karnevált sem na-
gyon lehet a nagyböjt idején tartani, mert Karnevál hercege a farsangvégi mulatsá-
gokon szokott megjelenni – már ott, ahol tudják, mi a különbség a kettõ között. Fejér
megyében a mohaiak, fölújítani akarván a maguk hagyományait, ilyenkor – s nem
pünkösdkor – búcsúztatják tikverõzéssel a telet, ekkor (s nem húsvétkor) rendezik
a mohácsiak a busójárást, a rióiak és a keszthelyiek a karneváljukat, a kaposváriak
a Dorottya-napokat, az eleki svábok és románok a maguk maszkajárását. Ekkor s
nem máskor. Nem vízkeresztkor, de nem is nagyböjt idején.   

Épp olyan cifra a böjt és a farsang összekeverése, mint a karácsonyi Mikulás-járás:
a magyar nemzeti mûveltségben valamennyire is jártas embernek tudnia illik, hogy
mifelénk a Kárpát-medencében – mi több, Közép-Európában – Jézuska hozza a kará-
csonyfát, meg a karácsonyfa alatt meglelhetõ karácsonyi ajándékot, s nem Mikulás,
pláne nem Télapó. Õk a világ más fertályain (például Lappföldön, Oroszhonban,
Észak-Amerikában, netán Afrikában) járnak karácsonyig, nem felénk. A szezont a
fazonnal összetévesztõ nyakatekerés ez, ugyanolyan fura, mint ha valaki a Ferenc
napot István napkor tartja, az Annát meg Erzsébetkor; nevezhetjük extravaganciának,
de hogy az effélével kísérletezõt aligha fogja bárki követni, biztosra vehetjük.
Kalendáris hagyományainkkal viszont meg-megesik hasonló furcsaság.

Aki hittanra jár, legalább hall arról, mit jelentenek ezek az ünnepek (a fõbbeket
sorolva: az advent, a karácsony, a vízkereszt, a nagyböjt, a húsvét, a pünkösd,
Nagyboldogasszony napja, Mindenszentek), honnan származnak, mihez kötõd-
nek, mi közünk hozzá! Nem biztos, hogy megtanulja a hittanos, de legalább hall
róla. Nyilván elsõsorban akkor válik tudásunk részévé, ha családunkkal,
közösségünkkel együtt éljük meg az esztendõ keresztény-keresztyén ünnepeit, de
másképp is magunkévá tehetjük ezt az európai – mi több, magyar – ember számára
nélkülözhetetlen ismeretet: tanulással. Föltehetõleg az iskola tehetne a legtöbbet
azért, hogy a vallásosságot elhagyó emberek gyermekei is megismerjék a
keresztény Európa hagyományait, s értsenek valamit abból, ami nélkül aligha
megyünk valamire. Mûveltségünk gyökereinek, eredetének a megismerése nélkül
nem õrizhetjük meg magunkat.

A saját hagyományainktól elrugaszkodó igyekezettel mindenütt találkozhatunk,
példát bõven adott az ország mûvelõdési intézményeinek februári kínálata. Ahogy
ellenkezõ, jó példával is szolgált egyik-másik szervezõ, amikor Valetin helyett végre
Bálintot említett az idei február tizennegyedike környéki rendezvények megne-
vezésénél – ezt tette a Pannónia is! Már attól tartott az ember, hogy Balassi Bálintnak,
a reneszánsz-kori Európa egyik legnagyobb költõjének is restelkednie kellene egy-
szerû - nekünk épp miatta is oly gyönyörûnek érzett - magyar keresztneve miatt.

Persze aki a „keresztnév” említésére is fölszisszen (mondván, hogy neki utóneve
van s nem keresztneve!), aligha fog valamit megérteni abból, amit Európának hívunk
csodálatos mûalkotásaival, zaklatott történelmével, népeinek egykori s mai törekvé-
seivel, legkülönfélébb õrültségeinkkel egyetemben. (sarusi)

A szezonbeli fazon s más nyakatekerések 

Karácsonyi Mikulás, nagyböjti farsang,
Anna-bál Erzsébet napján…

Híreink
• Február 4-én nyílt meg a Pannóniában az Almádi Fotókör Arcok címû tárlata, a szép

kiállítást a hónap végéig láthatták az érdeklõdõk. Az almádi arcokat fénykép-
felvételeken megörökítõ összeállítást Fábián László iskolaigazgató grafikusmûvész
köszöntötte. A kiállítók: Kovács Piroska Rózsa, Pataki János, Pászti György, Szakó
Dezsõ, Szebényi Éva, Szögedi Miklós, Tenkei László. 

• Február 25-én az arácsi temetõben a kommunista diktatúrák áldozatainak az emléknap-
ja alkalmából a fürediek megkoszorúzták Bata Ferenc sírját. Mint azt Almádiban sokan
tudják, 1952-ben rendszerellenes szervezkedés miatt Hatvári Hugóval, Kuthi Gáborral,
Tolner Istvánnal, Turi Istvánnal és Ungár Józseffel együtt állították bíróság elé Bata
Ferencet, akit a berényi Ungár Józseffel együtt 1953-ban kivégeztek.  A balatonfüredi
rendezvényen ott voltak az almádiak, köztük Tolner István is. Városunkban ezen a napon
este néhányan az emlékezés gyertyáit gyújtották meg a Hõsök emlékmûvénél. 

• Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete Balatonalmádi Csoportja 2005. január 14-én 15 tag-
gal megalakult. Összejöveteleit minden páros hét péntekjén 1530 órakor tartja a
Pannóniában. 2005. július 10-én, az elmúlt évihez hasonlóan megrendezi az Érem-
gyûjtõk II. Országos Észak-balatoni találkozóját a Pannóniában.

• Boros László, a városi képviselõ-testület tagja ismét megmártózott a téli Balatonban!
A február 26-i télbúcsúztató rendezvényen a képviselõ mellett névrokona, a szintén
almádi Boros László is beugrott a tó jegébe vágott lék vizébe. A több száz érdeklõdõ
közül mások nem követték a jeges fürdõben önkormányzati képviselõnket. 

A Kósa György Városi Zeneiskolában már-
cius 30-án, 18 órakor Kárpáti Ágnes zongo-
ramûvész és tanítványai adnak hangversenyt.
A mûvésznõ évek óta Balatonalmádiban él.
Az almádi közönség a karácsonyi koncerten
ismerhette meg õt, és igényes, magas szín-
vonalú zongorajátékát.

Kárpáti Ágnes a Liszt Ferenc Zene-
akadémián szerzett zongoramûvészi diplo-
mát. Sok helyen koncertezik. Szólóesteket,
kamarazenekari esteket ad. Legközelebb
Székesfehérváron lesz zenekari estje. A kon-
certezés mellett nagyon fontos a mûvésznõ
életében a tanítás. A Hermann László
Zenemûvészeti Szakközépiskolában tanít,
Székesfehérváron. A tanítványaival sokkal
szorosabb és bensõségesebb viszonyt alakít ki
az egyszerû tanár-diák viszonynál. Végig-
kíséri tanítványai pályáját, mindvégig segítve
õket. Egy-egy nehezebb zenei probléma megoldásakor, vagy versenyre, koncertre
készülés alkalmával, a gyermekekkel szabadidejében is sokat foglalkozik.
Hétvégente a diákok Almádiban, a mûvésznõ otthonában folytatják az iskolában
megkezdett munkát, és dolgoznak a darabokon, amire az iskolai óraszám miatt
nincs elég idõ. 

Kárpáti Ágnes két tanítványa Balogh Katinka és Zemankó Anikó, az országos
szakközépiskolai zongoraversenyre készül. A mûvésznõ lehetõséget ad nekik,
hogy az õ hangversenyén, nagyobb közönség elõtt is megmérettessenek itt
Balatonalmádiban, és elõadják a versenyanyagot.

Sok szeretettel ajánlom mindenkinek a színvonalasnak ígérkezõ hangversenyt.
Mûsoron Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin és Liszt mûvei szerepelnek. A
koncertre a belépés ingyenes. Kezdés 2005. március 30-án, 18 órakor.

Szabó Kalliopé

Hangverseny a Zeneiskolában
Kárpáti Ágnes zongoramûvész és tanítványai

Fõtitkár úr? Igen, Baranyi Ferenc, a József Attila-díjas költõ, az almádiak jó ismerõse
egyben az egész országra kiterjedõ Mûvészetbarátok Egyesületének a fõtitkára is.

Az egyesület híre Balatonalmádiban sem ismeretlen, hiszen – az országosan mintegy
ezerfõs tagságból – itt is van jelenleg 65 tagja.

Amikor Baranyi Ferenc költõi minõségében itt járt, fõtitkárként találkozott az itteni
csoport szervezõjével, Láng Miklóssal is, akit természetesen beszámoltatott az itteni,
egyesületi életrõl. Különösen annak örült, amit a szervezõ a tagság összetételérõl elmon-
dott, ez ugyanis magában foglalja Almádi egész polgárságának a mintáját. Ezt mutatja
a tagok foglalkozása, érdemes áttekinteni: középiskolai tanár, iskolaigazgató, ház-
tartásbeli, fotómûvész, ny. óvodavezetõ, országgyûlési és önkormányzati képviselõk,
polgármesterek, író, költõ, nyomdász, védõnõ, ny. õrnagy, geológus, mûszaki elõadó,
agrármérnök, rendõrkapitány, vegyésztechnikus, építésztechnikus, közgazdász,
orvosprofesszor, szállodaigazgató, gyógyszerész, háziorvos, rajztanár, festõmûvész,
grafikus, selyemfestõ, keramikus, gépészmérnök, mûvelõdésszervezõ, vállalkozó,
lelkész, falugazdász, kulturális menedzser, asszisztens, ügyvezetõ igazgató,
építészmérnök és mások, akik nem jelölték meg a foglalkozásukat.

A helyi tagság tehát képviseli szinte egész Balatonalmádit. De vannak tagok, akik
Almádin kívül élnek, például Alsóörsön, Fûzfõgyártelepen, Öskün, Veszprémben;
mások kívül élnek ugyan Almádin, de a nyarakat itt töltik, köztük a budapestiek, ketten
pedig külföldiek, Németországból, ill. Belgiumból jönnek el itteni üdülõjükbe.

A fõtitkár érdeklõdéssel hallgatta a rendezvényekrõl szóló beszámolót is, és reményét
fejezte ki, hogy a tagok közül egyre többen mennek el ezekre, és az almádiak is mind
nagyobb érdeklõdést fognak tanúsítani a klubösszejövetelek iránt. Hiszen ezeket nem-
csak a tagság részére rendezik, Almádi érdeklõdõ polgárai részére is.

Baranyi Ferenc elmondta, hogy mindig nagy örömmel látogat el Almádiba, és reméli,
hogy hamarosan ismét erre vezet majd az útja. Az itteni csoportnak sok sikert kívánt,
Almádi polgárait pedig arra bíztatta, hogy minél többen lépjenek be az egyesületbe,
hiszen a több mint 30 éves, mintegy ezer tagot számláló egyesület ma már erõteljesen
jelen van az ország életében, és ez mindnyájunk érdeke. (LM)

Baranyi Ferenc, a fõtitkár, Almádiban

Wass Albert

Hontalanság hitvallása 
(Majbó Gábor ajánlja olvasóink figyelmébe a költeményt.)

Hontalan vagyok, 
mert vallom, hogy a gondolat szabad,
mert hazám ott van a Kárpátok alatt
és népem a magyar.

Hontalan vagyok,
mert hirdetem, hogy testvér minden ember
s hogy egymásra kell, leljen végre egyszer
mindenki, aki jót akar.

Hontalan vagyok
mert hiszek jóban, igazban, szépben.
Minden vallásban és minden népben
és Istenben, kié a diadal.

Hontalan vagyok
de vallom rendületlenül, hogy Õ az út s az élet
és maradok ez úton, míg csak élek
töretlen hittel ember és magyar.

(1947)
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SZEREZZEN JOGOSÍTVÁNYT HELYBEN
Az 1. sz. Gépjármûvezetõ-képzõ Munkaközösség

következõ kedvezményes elméleti tanfolyamának
(személygépkocsi, motorkerékpár, segédmotor-kerékpár)

megnyitója: 2005. március 30. (szerda) 16 óra
Helye: az iskola Kirendeltsége: Jókai u. 7. (Szolgáltatóház)

Ön választhat: a délelõtti vagy a délutáni foglalkozáson vesz részt!
Figyelem!

Április 9-én HÉTVÉGI elméleti tanfolyamot indítunk!
(min. 5 fõ) Jelentkezni: április 7-ig lehet!

Adó-visszatérítés, részletfizetés!
Ügyfélfogadás: H, Sz, P: 8-12     K, Cs: 13-17     Tel: 06/20/471-6988

OKÉV. reg.sz.: 02-0088-03, AL-858

T

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 1890,- Ft/q
Tisova dió /cseh/ 14665-15500 1940,- Ft/q
Sokolovi kocka /cseh/ 14665-15500 1800,- Ft/q
Ledvicei dara /cseh/ 18000-19000 2100,- Ft/q
Ledvicei dió /cseh/ 18000-19000 2160,- Ft/q
Felsõgallai dara /magyar/ 17460-20460 2100,- Ft/q
Felsõgallai dió /magyar/ 17460-20460 2160,- Ft/q

PÉTA-COOP KFT ZIRC, VASÚTÁLLOMÁS

2003-ban Nagy-Britannia szerte nagy sikert aratott egy BBC mûsor, s a hozzá
kapcsolódó olvasómozgalom, a „The Big Read”.  Ennek magyar változata: a Nagy
Könyv. Létrehozói abban bizakodnak, hogy a mûsor és a hozzá kapcsolódó moz-
galom 2005 egyik legjelentõsebb kulturális eseménye lesz. A mozgalom leg-
fontosabb célja, hogy az olvasás újra népszerû legyen.

Az angol tapasztalatok azt mutatják, hogy a könyvek iránti érdeklõdés a mûsor-
nak köszönhetõen látványosan megemelkedett. A kulturális intézmények össze-
fogásával, a médiumok támogatásával az irodalom, a könyvek felé irányította a
közvélemény figyelmét. A nagy Könyv a BBC mûsort követi a fõ vonalakban, de
alkalmazkodik a magyar kultúra hagyományaihoz és méreteihez.

A program 2005. március elején indul. Az ünnepélyes megnyitó március 15-én
18 órakor lesz. A játék során az ország legkedvesebb regényét keressük: külön-
bözõ módon szavazni lehet egy magyar regényre és egy külföldi regényre. Az elsõ
szavazás eredményeként kialakul a TOP100-as lista, amelyen Magyarország 100
kedvenc regénye szerepel. Az ezt követõ újabb szavazásban ebbõl a százas listából
kell kiválasztani a legkedvesebbet, maximum tizenkettõt. Így alakul ki június
11-ig a legjobb 12 regényt tartalmazó lista. A program õszi folytatását ebbõl a
tizenkét könyvbõl készült kampányfilm sorozat adja, amelyben minden regényt
egy-egy neves közismert személyiség képvisel, neki kell meggyõznie a nézõket
arról, hogy az általa képviselt könyv a legjobb.

A könyvek nagy vetélkedése decemberben lesz látható, majd december 17-én
derül ki, melyik regény lesz Magyarország legkedveltebb könyve 2005-ben. A
fõmûsorokat az MTV1 és 2 közvetíti, de számítanak a kulturális intézmények aktív
közremûködésére a játékban.

A Pannónia ennek jegyében vár minden játszani akaró, vállalkozó szellemû,
magyar nyelvet bíró – gyermek-, ifjú-, felnõtt- és szépkorú – könyvbarátot már-
cius 15-én 18 órakor az ünnepélyes megnyitó közvetítésére, kövessük nyomon
együtt a játékot a kezdetektõl, vegyünk részt együtt ebben a meglehetõsen rend-
hagyó vetélkedésben! Addig azonban van egy feladata mindenkinek: eldönteni,
számára melyik a legkedvesebb magyar illetve külföldi regény. Higgyék el, nem
is olyan egyszerû... Fábiánné Sáray Anna

Jókai, Rejtõ Jenõ, Kós Károly esetleg Vavyan Fable? avagy
Agatha Christie, Tolkien, Hrabal vagy Lev Tolsztoj???

„Nagy Könyv” vetélkedõ Almádiban is
Sok szép élménnyel gazdagodtunk az elmúlt évben is, jókat gyalogoltunk, eveztünk,

sikeres versenyeket és rendezéseket könyvelhetünk el. Túrakiírások, újság-és TV
híradások, túrajelentések, túranaplók dokumentálják munkánkat. A Balatonalmádi
Bauxitkutató Sport Egyesület munkáját jellemzõ számok: 37 (80) gyalogos túranapot,
(12) 18 nap vízi túra 11 (18) éjszakát sátorban, 5 (4) éjszakát házban töltöttünk (záró-
jelben a tavalyi adatok 2003). A túráinkon összesen 1541 (1284) fõ, ebbõl 1276 (909)
vendég vett részt. Különösen gyarapodott a túrákon résztvevõk száma, ami köszönhetõ
az új tihanyi Gejzirit gyalogos teljesítménytúráknak. A tavalyi Bakony TT létszáma,
némileg csökkent, ennek okát egy velünk ütközõ Fejér megyei TT-nak (Somló éjszakai
TT), valamint a kemény téli körülményeknek gondoljuk.

Munkatúráink: általában az általunk szervezett teljesítménytúrákhoz kötõdik, de az
útfelújítások mellett az idén új utakat is festettünk (Köcsi-tó). Balatonalmádiban a Vörös
Homokkõ tanösvény és a Vödörvölgyi úton új irányjelzõ táblákat helyeztünk el. A tár-
gyévben 10 fõ versenybíró illetve minõsített túravezetõ minõsítéssel rendelkezik.
Egyesületünk ebben az évben is megszervezte, megrendezte a hagyományos teljesít-
ménytúráit, éjszakai túraversenyét. Ehhez új rendezvényként jelent meg a fent említett
tihanyi TT-k, a Zöldcsiga tájismereti verseny a Mûvészetek Völgyében. Összese 9 alka-
lommal rendeztünk és a megyében jegyzett, nyilvánosan meghirdetett gyalogos túrát. Kis
létszámunkhoz képest nagyon jó rendezõi, versenybírói gárdával rendelkezünk. 

Emlékezetes összejövetel volt a Föld Napja is, ahol közel 300-an jelentek meg, zömmel a
környék iskoláiból. Sikeres volt a Köcsi-tanösvény avatónak, büszkék vagyunk rá. Mások ren-
dezvényein, gyalogos turisták országos találkozóján (Felsõtárkány), országos tájékozódási
bajnokságokon is jelen voltunk, ez utóbbiakat országjáró túrákkal kötöttük össze. Emlékezetes
országjáró túrák: Felsõtárkány-Eger, Telkibánya, ausztriai oldalról Irottkõ-Kõszeg.

Megírtunk 7 db pályázatot és igazolások tömegét szereztük be (Wesselényi, NCA,
Tetra, Zöld Csiga, Balatonalmádi Önkormányzat (3 db)) Hogy milyen sikerrel, azt a
mellékelt pénzügyi mérleg tartalmazza. A pályázat írásokra fordított, „nem forin-
tosítható” társadalmi munkaórák száma több hetet kitesznek. A buszos közlekedést
általában a Wesselényi pályázatból egészítjük ki, ez 2005-ben csak az elsõ félévre ad
némi támogatást, még nem tudjuk mennyit. NCA mûködésre ad, Tetra és Zöld Csiga
természetvédelmi munkánkat és társadalmi megítélésünket segítette. A Tetrapack
Alapítvány pályázatának segítségével Szigligeten járulunk hozzá egy tanösvény
létesítéséhez. Ennek tárgyi eszközeire kaptunk 400 ezer Ft-t. Legtöbbet most is, mint
máskor is, az almádi Önkormányzat nyújtott egyesületünknek, ahol a Sportbizottság
vezetõje számoltat el bennünket. Ez utóbbinak, de tulajdonképpen mindegyiknek
komoly feltétele az egyesület önrésze. Ennek pedig komoly összetevõje a ren-
dezvényeink bevétele és a tagság befizetései.

A részünkre rendelkezõ adózók 1 %-a is anyagi forrásunk, amelyet hálás köszönet-
tel fogadunk. A beérkezõ összeget egyesületünk a fent felsorolt (bükki, kõszegi, som-
hegyi) országjáró- és budapesti túrára (színházlátogatásra) ill. a mûködés feltételeinek
javítására fordította. A beérkezett összeg felhasználására a közgyûlés az alábbi javasla-
tot szavazta meg: hagyományos õszi, országjáró túra, valamint egy színházi este költ-
ségeire fordítjuk, különös tekintettel a nyugdíjas és alacsony jövedelmû sporttársainkra.
Az egyesület mûködési-feltételeinek további megsegítésére.

Rövidített mérlegünk 2004. évre:
Nyitó pénzkészlet ezer Ft
folyószámlán 275
pénztár 2
összesen 277
Bevételek
tagdíj 158
támogatások 1629
- városi önkormányzat 572
- magánszemélyek 207
- pályázatok 850
- rendezvények 418
kamatbevétel 6
összesen 2211
kiadások
anyagi, tárgyi eszközök 1043
szolgáltatás 248
szövetségi befizetésk 34
nevezési díjak 253
szállás, étkezés 58
bankköltség 35
postaköltség 16
egyéb kiadás 2
összesen 2206
Záró pénzkészlet
Folyószámlán 228
pénztár 54
Összesen 282 ezer Ft

Knauerné Gellai Mária 
sportegyesületi elnök

A Bauxitkutató SE 2005. évi közhasznú
tevékenységének beszámolója

(Elhangzott 2005. január 29-én, Gánton a BXTSE beszámoló közgyûlésén)

FELHÍVÁS
A Vörösberényi Népdalkör-, Nyugdíjas Tánccsoport- és a Nyugdíjas Klub

Locsoló bált rendez március 27-én, 19 órai kezdettel a Vörösberényi Kultúrházban.
Zene: Bakonyvári Duó. Meghívók ára: 2 000.- Ft/fõ/vacsora/.
Meghívók kaphatók: a Népdalkör és a tánccsoport tagjainál 

a Vörösberényi Kultúrházban hétköznap 16 – 19 óráig,
a Pannónia Kulturális Központban hétfõtõl péntekig 10 – 19 óráig,

szombaton 14 - 19 óráig. 
Mindenkit szeretettel vár a Rendezõség.

T Ü D Õ S Z Û R É S
2005. április 4-tõl    április 18-ig

Balatonalmádi-VÖRÖSBERÉNYI KULTÚRHÁZ-ban Gábor Á. u 6.
Szûrés idõpontja: Hétfõ: 9,00 – 12,00 12,30 – 16,00

Kedd: 8,00 – 14,00
Szerda: 8,00 – 12,00 12,30 – 16,00
Csütörtök: 8,00 – 14,00
Péntek: 8,00 – 12,00

Minden 20 év feletti lakosnak AJÁNLOTT !!
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Az idén már márciusban ünnepeljük Húsvétot. A 40 napos böjti idõ után az ünneplés-
ben étkezésünk is igazi ünneppé válik. Ahogy az ünnepet jelölõ szó is kifejezi: itt a hús
vételének az ideje. Tehát együnk finomakat e szép ünnepen.

Néhány hagyományos ételt és süteményt szeretnék leírni.

Töltött bárány
8-10 hetes bárány az igazi. (Természetesen más húsból is elkészíthetõ, pl. szárnyasból.)

Töltelék: 2 zsemlét vízben áztatunk, jól kicsavarjuk, 1 kis fej vöröshagymát megdin-
sztelünk kevés zsiradékon, 8 dkg. apró kockára vágott szalonnát jól megpirítunk, 2 egész
tojást veszünk nyersen, tehetünk bele apró kockázott gombát vagy a bárány máját
ledarálva. Mindezt jól összedolgozzuk. Fûszerei: só, õrölt bors, csipet õrölt szere-
csendió, majoránna, jó csokor apróra vágott petrezselyemzöld. A bordán levõ vékony
hús alá töltjük. Lehet akár combot vagy gerincet is tölteni. Sütõben kevés olajon
pároljuk, majd pirosra sütjük.

A húsvéti sonka fõzést így tanultam anyósomtól 
Forró vízbe teszem a megmosott sonkát. Gyöngyözõ vízben lassan fõzöm egy fazék-

ban. Ne kuktában! Ahány kiló a sonka, annyi óráig kell fõzni. A lében hûljön ki. Hûtõben
jól lehûtve, szép vékonyra lehet szeletelni. A sonka és fõtt tojás mellé nagyon finom a
snidling mártás. Villával összetörjük a három tojás sárgáját és simára keverjük 2 dl
tejföllel. Csipet só, citromlé és apróra vágott snidling jön bele. Beletehetjük az apróra
vágott tojás fehérjét is, ha szeretjük.

Az igazi ünnepi torta nálunk a fatörzs torta.
A 6 tojás fehérjét keményre felverjük. 10 dkg. cukorral még keményre verjük.

Óvatosan belekeverjük a tojások sárgáját és 10 dkg.  õrölt diót. Nagyon jól zsírozott,
lisztezett tepsiben sütjük. Papíron nem jó, ráragad. Jó meleg sütõbe teszem. Pár perc
múlva takarékra állítom. Ha megsült, lisztezett papírra borítom és feltekerem. Többször
elvégzem a feltekerést. A roládot így sütöm ki. Ez az adag fél gáztepsi.

Krém: 3 egész tojást, 10 dkg. cukrot, 1 narancs reszelt héját lábasban gõz fölött sûrû
krémmé fõzzük. 3 szelet puhított csokoládét vagy 3 kanál kakaót teszünk bele. A gõzön
jól elkeverjük. Ha kihûlt, 10 dkg. margarinnal jól kikeverjük. A roládot megtöltjük, kívül
is krémmel bevonjuk. Villával fa törzse mintát karcolunk a krémbe. Egy nagyobb és egy
kisebb darabba vághatjuk a roládot és úgy összeilleszthetjük, mint egy kivágott fatörzs.

Ünnepivé tehetjük, a kicsiknek kedveskedhetünk a családban, ha marcipánfigurákkal
körberakjuk. Lehet gombát, nyulat, tojást mintázni.

Marcipán: 10 dkg. hámozott, forrázott, õrölt mandulát, 10 dkg. cukrot, fél tojás fehér-
jével összegyúrjuk. (Ne legyen sok a tojás!) A gombát festhetjük kakaóval, törzsét
kókuszreszelékkel. Lehet ételfestékkel is színezni, de ha természetes anyagot akarunk
használni, összetört színes cukorkát is használhatunk.

Süssünk-fõzzünk!
- Öhlmann Ági rovata -

Színésznõ mint tanú
Bíró: Családi állapota? Férjezett?
Színésznõ: Másodszor.
Bíró: Életkora?
Színésznõ: Huszonnégy éves vagyok.
Bíró: Másodszor?

Színésznõ mint utas
- Mûvésznõ, láttam önt tegnap a villamoson...
- Ne mondja! És milyen voltam?

Orvos és páciense
A körzeti orvos benyit egy mulatóba, és
csodálkozva látja egyik betegét gyanús
küllemû nõkkel dorbézolni odabent.
– Hallja-e! – lép mellé. Maga délelõtt
altatót írat velem, aztán éjszaka idejön
hejehujázni?
– Pszt! – hajol közelebb a páciens. – Az
altatót nem magamnak írattam, hanem a
feleségemnek.

HUMORZSÁK

Talán nem is gondolunk bele, hogy a víz szervezetünkben mennyi feladatot lát el: szá-
mos anyag oldószere, a vér szállítóközege. Továbbítja az élelmiszerekben lévõ lét-
fontosságú tápanyagokat a sejtjeinkhez, ugyanakkor méregtelenít is. Szerepet játszik a
hõszabályozásban, a kémiai átalakulás folyamatában. Szinte valamennyi alapvetõ élet-
mûködéshez szükséges, ezért nem tudjuk túlélni a tartós vízhiányt.

Testtömegünk kb. 60%-a víz. Kb. 2,5 liter víz távozik a szervezetbõl a vizelettel, a
verejtékkel, a kilélegzett levegõvel. Ezt a mennyiséget folyamatosan pótolni kell!
Ellenkezõ esetben a vér besûrûsödik, az oldott anyagok töménységét érzékeli agyunk
és létrejön a szomjúságérzet. 2%-os víztartalom csökkenés esetén csökken a kiválasztás
és a véráramlás sebessége, gyorsul a szívverés. 4%-os csökkenés fejfájással és izom-
fáradtsággal jár, 5%-os veszteség már görcsöket és eszméletkihagyást okoz, 10%-os
víztartalom-csökkenéstõl pedig szomjan halunk.

Tekintsük tápláléknak a vizet! Rendszeres vízfogyasztással a legújabb kutatások szerint
csökkenthetjük a tüdõ- és vastagbélrák kockázatát! A legegészségesebb ital a víz, mégis az
üdítõitalok bõséges kínálata miatt sajnos kevesen használják szomjoltásra.

Már csecsemõkorban nagyon fontos, hogy folyadékpótlásra forralt, lehûtött csapvizet
adjunk a „jól bevált” tea helyett! A cukros, szénsavas italok túlzott élvezete csökkenti
az értékes italok fogyasztását. Kerülésük ajánlott a túlsúly kialakulásának veszélye miatt
is, hisz felesleges kalória bevitelt jelentenek. Legjobb, ha változtatunk szokásainkon és
az üdítõ italok helyett ásványvíz kerül a bevásárló kosarakba!

Értékes folyadéknak számítanak a különbözõ levesek, valamint a nagy víztartalmú
táplálékok: elsõsorban a gyümölcsök, zöldségfélék. A folyadékra azonban kívülrõl, a
bõrünknek is szüksége van: gondoljunk a különbözõ gyógyhatású fürdõkre, a nyomele-
mekben gazdag ásványvizes hidratáló módszerekre.

Nem véletlen tehát, hogy elõdeink mondása szerint „a tiszta víz az italok királya”, a
legfontosabb éltetõ elemünk. Megyeriné Kállai Tünde

városi vezetõ védõnõ ÁNTSZ Balatonfüred

Egészségmozaik
(Március 22. a Víz Világnapja)

Húsvéti Játszóház
Várunk minden érdeklõdõ kicsit és nagyot 2005. március 25-én (pénteken)

1000-1200 óráig a Vörösberényi Kultúrházba a Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat hagyományos térítésmentes Húsvéti Játszóházába,

ahol népi iparmûvészek segítségével alkothatnak a résztvevõk!

Mûvészetbarátok
Egyesülete – 
balatonalmádi csoport

Márciusi program
Március 24-én, csütörtökön 17 órai kezdettel író-olvasó találkozót ren-

dezünk a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár I. emeleti olvasóter-
mében. Vendégünk Balogh Elemér író, akit sokan ismernek. Hallani
fogunk a Csíksomlyói Passió címû, nagy sikert aratott színdarabjáról,
továbbá elmondja néhány állatmeséjét, amelyekbõl ízelítõt már kaphat-
tunk az Új Almádi Újságból. Miként Aiszóposz meséi állatok alakjában
figuráznak ki emberi hibákat, írónk mesebeli állataiban is sokan éreznek
rá korunk szereplõire. A beszélgetést Sarusi Mihály, helyi lapunk felelõs
szerkesztõje vezeti be.

Immár hagyomány, hogy az elõadás utáni társalgáshoz aprósüteményt és
üdítõt kínálunk, továbbá a megjelentek között értékes ajándékot sorsolunk
ki. Almádi minden érdeklõdõ, irodalomkedvelõ polgárát szeretettel várjuk!

Láng Miklós

PANNÓNIA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS
KÖNYVTÁR 

2005. MÁRCIUSI, KIEMELT PROGRAMJAI

Balatonalmádi, 8220 Városháza tér 4.
Tel.: 88/438-011; 438-956; 574-455 Fax: 88/431-772

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

Nyitva tartás: hétfõ – péntek: 10 – 19 óráig, szombat: 14 – 19 óráig, vasárnap: zárva

AZ INTÉZMÉNY EGYSÉGES NYITVA TARTÁSA
A PROGRAMOK FÜGGVÉNYÉBEN VÁLTOZHAT!

AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 
157. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE SZERVEZETT VÁROSI RENDEZVÉNYEK

Március 11. péntek 17 óra: Tavaszi Tárlat 2005
Almádi mûvészek közös kiállítása a Pannónia elõcsarnoki kiállítótermében és olvasóter-
mében
Köszöntõt mond: Fábián László grafikusmûvész, a kiállítás rendezõje. Megnyitó
beszédet mond: Molnárné Perus Zsuzsa, az Oktatási és Kulturális Bizottság tagja.
Közremûködik: Gulyás Csilla, hárfamûvész. A kiállítás megtekinthetõ 2005. március
31-ig, az intézmény nyitva tartási idejében. 

Március 14. hétfõ 17. 30 óra: Hagyományos fáklyás felvonulás az 1848-49-es for-
radalom és szabadság 157. évfordulójának elõestéjén
A felvonulás útvonala: Pannónia – Petõfi u. – Jókai u. – Baross u. – Aluljáró – Sétány –
Sóhajok hídja – Kossuth szobor. A szobornál megemlékeznek a Magyar Angol Tannyelvû
Gimnázium diákjai. Helyszín: Öregpark – Kossuth szobor 

Március 15. kedd 11 óra: Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 157. évfor-
dulójának tiszteletére szervezett városi ünnepség
Ünnepi beszédet mond: Dr. Kurucz György, történész. Helyszín: Öregpark – Petõfi
szobor 

ÚJ SZAKKÖRÖK INDULNAK A PANNÓNIÁBAN!

Március 17. csütörtök 17 óra: Balatonalmádi Gyermekkara
Induló összejövetel és megbeszélés. Karvezetõ: Lennertné Primmer Petra (30/267-16-32)
Ha szeretsz énekelni, gyere, alakítsunk kórust! Várunk a Pannóniában! 

JÓTÉKONYSÁGI EST A BÕRBETEG GYEREKEKÉRT!

Március 18. péntek 13-18 óra: Íriszdiagnosztikai elõadás és vizsgálat 
Elõadó: Mikolasek Éva, íriszdiagnoszta (30/520-0401). A 17 órakor kezdõdõ elõadá-
son való részvétel ingyenes! Helyszín: Pannónia olvasóterme 

Március 18. péntek 19 óra: Sergio Santos latin estje - Jótékonysági rendezvény a
bõrbeteg gyerekek támogatására! Belépõ: 1.000 Ft – A bevételt bõrbeteg gyerekek
támogatására fordítjuk! 
Helyszín: Pannónia nagyterme. Szervezõk: Nostrum Alapítvány és a Pannónia Kulturális
Központ és Könyvtár
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Balatonalmádi Kertbarát Kör
2005.február 8. A komposzt helyes elõkészítése, tárolása és felhasználása. Elõadó:
Korb Tibor móri termelõ. A seprõ melléktermék, savtartalma miatt haszonnövényekre
veszélyes, csatornába önteni pedig nem szabad, de komposzt készítésére alkalmas. Ék
alakú gödröt készítünk, abba a felesleges seprõt és egyéb komposztálásra szánt anyagot
(falevelet, diófalevél kivételével) a gödörbe tesszük és nitrogénnel beszórjuk, majd
lefedjük. Rétegesen érleljük, idõnként meglocsoljuk, kéthetente forgatjuk. Ugyanígy
felhasználható a venyige és a kukorica-csuta, 3 év múlva kitûnõ komposzt lesz belõlük. 
2005.február 19. Farsangi bál volt.
2005. február 22. Metszési bemutató Magasmarti Ferencnél. A kihelyezett foglalkozá-
son 11 fõ vett részt.

Vörösberényi „Fábián József” Kertbarát Kör
2005. február 7. Szõlõ telepítése – fajtaválasztás. Elõadó: Horváth Csaba szõlõoltvány-
termelõ. A telepítési területünkrõl táptalaj és tápanyag vizsgálat ajánlatos. A szõlõnek
szánt területet megforgatjuk. A telepítéshez 500 nm-ig nem kell telepítési engedély. A
tavaszi telepítést minél korábban kezdjük el. Kordonépítésnél 1,2 m magasság ajánlatos.
Támszerkezetet fából készítsünk. A lekérgezést égetéssel végezzük, majd dróthuzalokat
feszítsünk ki.
Fajtaválasztás:
Fehér borszõlõ Vörös borszõlõ Csemegeszõlõ
Olaszrizling Zweigelt Csabagyöngye
Zenit Kékfrankos Szõlõskertek királynõje
Szürkebarát Cabernet Saszla
Zalagyöngye Oportó Hamburgi muskotály
Cserszegi fûszeres Merlot Neró
Bianka Afuz Ali
Chardonnay
Rizlingszilváni
Ottonel muskotály 
2005. február Kistérségi borverseny volt. A boros gazdák 39 bormintával vettek részt a
versenyen.
2005. február 17. A balatonfûzfõi civil szervezeteknél tartott közérdekû elõadáson, mely
a gyapjaspille invázióról és azok elleni védekezésrõl szólt kertbarát köreinket hat fõ
képviselte. Elõadó: Vaspöri Ferenc, az Állami Erdészeti Szolgálat veszprémi igazgatója.
2005. február 21. Kisüsti pálinkafõzés, üvegpohár bemutató és vásár. Elõadó: Csalló Jenõ
és Bakonyvári Zoltánné. 2005. október 1-tõl 86 liter 50%-os pálinkát lehet fõzetni csalá-
donként. A fõzési díj adóval együtt kb. 1 000 Ft. Az EU-csatlakozás után csak saját gyümölcsöt
és cefrét lehet kifõzetni, az anyagba cukrot tenni nem szabad. 10 hl seprõ és törköly fõzet-
hetõ ki. A cefrét erjedés után minél elõbb fõzessük ki. A pohárbemutató nagy sikert aratott,
helyszíni vásárlás és elõjegyzés is lehetséges volt. Az elõjegyzett árut 2 hét múlva szállítják.
2005. február 26. Alsóörsön mindkét kertbarát kör részt vett a „Fábián József” emlékün-
nepélyen. Itt osztották ki a kistérségi borverseny okleveleit. 

A két kertbarát kör nevében: Durst László

A Balatonalmádi SE öregfiúk labdarúgó szakosztálya 2005. január 15-én jól sikerült
teremlabdarúgó tornát szervezett, hat csapat részvételével az alsóõrsi sportcsarnokban.
A tornán részt vett Alsóörs, Devecser, Litér, a Zánka Borozó (Almádi), valamint a BSE
Öregfiúk I és II csapata.

Színvonalas és kemény mérkõzések zajlottak a pályán. Ennek ellenére nagyon sport-
szerûen küzdöttek a csapatok, jelzi ezt az is, hogy a játékvezetõknek nem kellett a
fegyelmezés eszközéhez nyúlniuk. Horváth József, a torna szervezõje ezt külön is
megköszönte a résztvevõknek, az eredményhirdetés alkalmával. 

Már az elsõ fordulóban szembe került egymással a gyõzelemre legesélyesebb két csa-
pat, a BSE I és a Zánka Borozó együttese. Mindkét fél nagyszerûen játszott, maga a mér-
kõzés pedig méltán érdemelte ki a torna legjobb, legszínvonalasabb összecsapása címet.

A tornát pontveszteség nélkül a BSE Öregfiúk I. csapata nyerte. 
A torna végeredménye: 1. BSE Öregfiúk I. 15 p 23:5

2. Zánka Borozó 9 p 16:6
3. Alsóörs 7 p 8:10
4. Litér 4 p 5:17
5. BSE Öregfiúk II. 4 p 3:11
6. Devecser 3 p 5:11 

A torna díjazottai: a legjobb kapus: Molnár László, BSE Öregfiúk I.,
a legjobb mezõnyjátékos: Gazsó Csaba, Zánka Borozó,
a legeredményesebb játékos: Kádár Lajos, BSE Öregfiúk I.

BSE Öregfiúk

Teremfoci

Az Országgyûlés elfogadta a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.
törvényt,  melynek célja, hogy új alapokra helyezze és rendezze, helyes irányba terelje
a környezet valamennyiünk érdekét szolgáló méltányolható mértékû használatát.
Mindenki, aki használja a környezetet, érdekelt abban, hogy ez a használat igényeit
hosszú távon kielégítõ, teljes körû legyen.

A környezet túlzott terhelése, esetleges szennyezése, illetve ezeknek költségei, mérsék-
lésének, elhárításának anyagi terhe ugyanis többnyire nem az okozónál jelentkezik,
hanem az egész társadalom számára jelent terhet.

A törvény talajterhelési díjra vonatkozó rendelkezése 2004. július 1-én lépett hatály-
ba, mely szerint a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhe-
lyezéshez (500 m3 lakossági, kommunális szennyvízmennyiséget meg nem haladó
kibocsátás) kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az
illetékes önkormányzati adóhatóságok látják el.

A talajterhelési díj a helyi Környezetvédelmi Alap bevételét képezi.  A bevétel a talaj,
valamint a felszíni víz mennyiségi és minõségi védelmére használható fel, különösen
csatornázásra, szennyvíztisztításra, víz-bázis védelemre, települési monitoring kialakítására
és mûködtetésére, tartós környezetkárosodás kármentesítésére, potenciális és tényleges
szennyezõ források szennyezésének megelõzõ illetve utólagos mûszaki védelmére.

A törvényi kötelezettségnek eleget téve Balatonalmádi Város Önkormányzata
megalkotta a talajterhelési díjról szóló 17/2004. (X.15.) számú rendeletét, mely 2004.
október 15.-én lépett hatályba.

Kinek kell  talajterhelési díjat fizetni?
A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a mûszakilag ren-

delkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi
engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót
is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési
kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követõ 90. naptól terheli.

Az üzembe helyezett közcsatornára való rákötést az üzembe helyezést követõ 90 napon
belül a szolgáltató által kibocsátott közmûnyilatkozat bemutatásával köteles igazolni a
kibocsátó. A 2000. évi CXII. törvény, köznapi nevén Balaton törvény, az üzembe helyezett
közcsatornára való rákötést kötelezõvé teszi / 9.§.(3) / türelmi idõ biztosítása nélkül.

Mennyi a talajterhelési díj összege? 
A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott vagy egyedi vízbeszerzés esetében a

méréssel igazolt felhasznált víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti
locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével. A talajterhelési díj
alapja csökkenthetõ azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó
szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a
folyékony hulladék jogszabályi elõírások szerinti elhelyezését igazolja. 

A talajterhelési díj egységdíja 120 Ft/m3, azonban a fizetendõ díj mértékét befolyá-
solja a területérzékenységi szorzó, melynek értéke nálunk 3.

Balatonalmádiban ennek alapján a fizetendõ éves díj mértéke  360 Ft m3 –ként.
A kibocsátó az így számított talajterhelési díjnak 2004. évben a 20%-át, 2005. évben

a 20%-át, 2006. évben az 50%-át, 2007. évben a 75%-át, 2008.évben a 90%-át, 2009.
évtõl a 100%-át köteles megfizetni

Hogyan kell a talajterhelési díjat bevallani és megfizetni?
A kibocsátó az éves díjfizetési kötelezettségérõl évente, a tárgyévet követõ év már-

cius 31-ig tesz bevallást az önkormányzati adóhatósághoz. 
A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania és önadózás keretében az adóbe-

vallás benyújtásával egyidejûleg megfizetnie a Balatonalmádi Város Önkormányzata
Talajterhelési díj 11748083-15430290-03920000 számú beszedési számlája javára.

Az önkormányzati adóhatóság március elsõ felében a DRV–tõl kapott adatok alapján
a talajterhelési díjfizetésre kötelezetteket levélben értesíti, valamint kiküldi a bevallási
nyomtatványt és a befizetéshez szükséges csekket.

Kérem, hogy az érdekeltek határidõben tegyenek eleget bevallási és befizetési
kötelezettségüknek, mert annak elmulasztása vagy késedelmes teljesítése ugyanolyan
szankciókkal jár, mint amilyenek az adókhoz kapcsolódnak.

Ha az érdekelteknek kérdésük, kérésük van, vagy a kiküldött adatokban eltérést tapasz-
talnak, kérem, hogy azt a Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztályán feltétlenül jelezzék.

A talajterhelési  díjról szóló rendelet  teljes szövege megtekinthetõ a Mûszaki és az
Adóügyi Osztályon, illetve letölthetõ Balatonalmádi internetes honlapjáról /www.bal-
atonalmádi.hu önkormányzat/ települési önkormányzat/ rendeletek menüsor alatt/.

Víghné Horváth Beáta Némethné Kovács Júlia
adóügyi osztályvezetõ környezetvédelmi referens

A  talajterhelési  díjról

Új sport-szakosztály alakult

A városban a nagy népszerûségnek örvendõ BMX kerékpár, gördeszka és görkorcsolya
szerelmesei hoztak létre új szakosztályt a Herkules Sportegyesületben. Nem
zárkózhatunk el az elõl, hogy a fiatalok rendezett körülmények között, senkit sem zavar-
va gyakorolhassák a nekik kedves elfoglaltságukat. 
Elnökségünk mindent megtesz annak érdekében, hogy megfelelõ pálya is ren-
delkezésükre álljon. Várjuk az érdeklõdõk jelentkezését. Keressétek Kálóczi Tamást,
Stifter Miklóst, vagy Felber Gyula sportszervezõt! Herkules SE
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Városunk önkormányzata módosította a települési
szilárd hulladék gyûjtésére és elszállítására vonatkozó
szervezett közszolgáltatás kötelezõ igénybevételérõl alko-
tott rendeletét, amelyet terjedelme miatt folytatásokban
közlünk. Elsõként az árakra vonatkozó mellékletet adja közre
lapunk, a következõ hónapokban pedig maga a rendelet lát
napvilágot.

1. sz. melléklete 
28/1995. (XI.30.) Ör.sz. rendelet 1. sz. melléklete
A települési szilárd hulladékkezelés - 2005. január 1. és

2005. december 31. közötti idõszakban alkalmazandó - díjá-
nak megállapítása

Települési szilárd hulladék /háztar tási hulladék/ ÁFA
nélkül számított egységnyi kezelési díja:
60 l kukaedény (kizárólag a hat, 
vagy annál több egységes társasház esetén) 148,-Ft
110-120 l kuka edény 180,-Ft 
240 l kukaedény 360,-Ft 
360 l kukaedény 540,-Ft 
720 l kukaedény 1.080,-Ft 
1.100 l konténer 1.800,-Ft 
4,2 m3 konténer 10.781,-Ft 
110 l címkés zsákbruttó 260,-Ft

A közszolgáltatási díj számításánál alkalmazandó szol-
gáltatási gyakoriság

Egész éves szolgáltatás 57 ürítés
Idény jellegû szolgáltatás 32 ürítés
A fogyasztó által fizetendõ közszolgáltatási díj az alkal-

mazott edényzet egységnyi díjának és a szolgáltatás gyako-
riságának szorzata, növelve a jogszabályban megállapított
egységnyi forgalmi adó mértékével.

A közszolgáltatás körébe be nem vont szolgáltatások
(zöldhulladék, többlethulladék a szolgáltató által forgalma-
zott zsákban gyûjtve, termelési hulladék, építési törmelék,
temetõi hulladék, takaróföld, szennyezetlen talaj kezelése)
díját a szolgáltató állapítja meg. 

A szemétszállítás díja – 1. rész OOllvvaassóóii lleevvééll
Tisztelt Szerkesztõség!
Jólesõ érzéssel és fokozódó örömmel

veszem kézbe az Új Almádi Újság számait,
mert színvonala az utóbbi idõkben egyre job-
ban növekszik. Elsõsorban azt értékelem,
hogy a rendre megjelenõ írások hiánypótló
jelleggel szolgálják a „kimûvelt emberfõk”
gyarapításának ügyét, a tudati szennyezés
különbözõ hatásai között vergõdõ köznapi
kultúránk mostani állapotában. A cikkek
szórakoztató stílusú ismeretbõvítésekkel
tárulnak elénk, soraik között érzõdik a
cikkírók nemesítõ szándéka és célja, tar-
talmilag bõvelkednek olyan pozitív témák-
kal, amelyek ismeretének hiányával generá-
ciók nõttek fel a megelõzõ évtizedek
oktatáspolitikájából következõen.

Úgy gondolom, köszönettel tartozunk az
újság nívójának növelésén munkálkodó író-
szerkesztõ gárda tagjainak, közöttük Sze-
rényi Pál barátomnak, a 2005. februári szám-
ban megjelent, bencésekrõl szóló írásáért.
Ehhez az ismertetéshez, az elismerés kife-
jezése mellett, egy apró kiegészítést is sze-
retnék tenni.

Az említett tudós szerzetesek neveit
olvasva elevenedett fel gondolataimban –
talán mûszaki életpályám sugallatából -,
hogy a bencések között a humán érdek-
lõdésûek mellett a reál- és természettudo-
mányoknak is kiváló mûvelõi voltak.
Borosay Dávid és dr. Holenda Barnabás gim-
náziumi matematikai tankönyveivel magyar
Nobel-díjasok és más kiválóságok hosszú
sora alapozta meg tudását. Ne felejtsük azt
sem, hogy Jedlik Ányos (1800-1895) kísér-
leti fizikus és konstruktõr, feltalálók óriása is
bencés tanár volt, akinek 70-nél több ta-
lálmányát tartja nyilván a fizikatörténet. Õ
elsõsorban elektrotechnikai, optikai és
mechanikai tárgyú eredményeivel vált
ismertté, de a mindennapi praktikákra kiter-
jedõ figyelmét is példázza, hogy a szó-
dásüveg feltalálása is nevéhez fûzõdik.

Lechner László

Balatonalmádi Városi Önkormányzat 1. sz. függelék
P o l g á r m e s t e r e 
Balatonalmádi
Széchenyi st. 1. 
8 2 2 0 

K É R E L E M
a háztartási hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény megállapításához

Alulírott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Balatonalmádi, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sz. alatti lakos azzal a

kéréssel fordulok a T. Címhez, hogy részemre háztartási hulladék közszol-

gáltatási díjkedvezményt megállapítani szíveskedjék. 

Kérelmezõ neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

leánykori név: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Születési hely, idõ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Állandó lakcíme: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tartózkodási helye: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kijelentem, hogy az alább felsorolt feltételeknek mindenben megfelelek:
egyedülálló vagyok,
háztartásomban egyedül élek,
legalább 10 hónapot életvitelszerûen Balatonalmádiban tartózkodom,
lakáshasznosításból származó jövedelemmel nem rendelkezem,
- lakásomon kívül más lakó- vagy üdülõingatlannal nem rendelkezem.
Kérelmemhez augusztus 31. napjáig becsatolom a tárgyévi háztartási
hulladék közszolgáltatási díj 50 %-ának befizetésérõl szóló igazolást. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben valótlan adatokról nyilatkozom, a tár-
gyévet követõen elvesztem a díjfizetési kedvezményre való jogosultságomat.

Egyéb megjegyzés: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a
valóságnak megfelelnek. 
Balatonalmádi, 200. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kérelmezõ aláírása
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BAKSAI

AUTÓSISKOLA
Gépjármûvezetõ tanfolyamot indít március 11-én 19 órai kezdettel
Balatonalmádiban a Magyar-Angol Tannyelvû Gimnáziumban!
Idõt és útiköltséget takarít meg, ha helyben tanul! 
Azonnali 30%-os tandíjkedvezmény!
Diáktandíj: 65.000,- forint részletfizetési lehetõséggel. 
Számítógépes oktatás, és számítógépes vizsgára való felkészítés!
Ingyenes tankönyvhasználat! Jelentkezni: Baksai Gábornál 
Balatonalmádi, Lehel út 27.  06-30-916-3286, 06 88/ 593-960

T

C I P Õ V I L Á G 
Balatonalmádi 

Fórumnál, egész évben nyitva

Új színfolttal bõvült kínálatunk!
Már BÕRRUHÁZAT-ot is vásárolhat nálunk!

Gyönyörû, kifogástalan minõségû
BÕRDZSEKIK, BÕRKABÁTOK, IRHÁK!
Csak EGYEDI darabok!! Bevezetõ áron!!

A téli lábbelik árából 30%–40% árengedményt adunk!
NYITVA: H-P: 9.30 -  17.30-IG,  SZO: 9-13 ÓRÁIG.

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

szolgáltatásokkal (kisebb kárrendezéssel is) várja kedves ügyfeleit!
Hívjon minket, készségesen állunk rendelkezésére!

Címünk: Balatonalmádi, Martinovics u. 2. (Piactér mellett)
Tel.: 88/574-400 Fax: 88/574-401

Mobil: 20-932-4411, 20-414-3943, 20-944-4117

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
Alapító szerkesztõ: Veszeli Lajos

Szerkeszti a szerkesztôbizottság:
Czuczor Sándor, Sarusi Mihály,

Schildmayer Ferenc, Szabó Kalliopé, Vincze Eszter
Felelõs szerkesztõ: Sarusi Mihály

Hirdetés: Szász Ágnes - 06-20/349-4296

A következõ számunk lapzártája: március 25.

APRÓHIRDETÉS
Kereskedõ, boltvezetõ, pénztáros képesítéssel eladói, raktárosi 

gyakorlattal középkorú nõ állást keres Balatonalmádiban.
Tel.: 06-88/439-792, 06-30/646-0724

Fanni cukrászda (Balatonalmádi, Jókai u. 7.) teljes berendezése eladó
vagy az üzlethelyiséggel együtt tovább bérelhetõ.

Érdeklõdni a 88/426-301 vagy 30/634-8586 telefonon.

1300 tõke kiváló fekvésû olaszrizling ültetvény bérbe adó Balatonalmádi-
Öreghegyen. Érd.: 06-30/910-3012

DR. TALLAI ZSOLT
SZÜLÉSZ - NÕGYÓGYÁSZ SZAKORVOS

MAGÁNRENDELÉS
VESZPRÉM, RENDELÕINTÉZET, NÕGYÓGYÁSZAT

PÉNTEK     16 ÓRÁTÓL 18 ÓRÁIG

BEJELENTKEZÉS LEHETSÉGES A DÉLUTÁNI ÓRÁKBAN A
06/70-379 15 33 TELEFONSZÁMON

A hirtelen jött nagy hidegben néhányan jelezték szolgálatunknak, hogy fogytán a
tüzelõjük, gondot jelent számukra a fûtés. Azonnal segítségünkre sietett Izsa István vál-
lalkozó, aki a volt Nevelõotthon bontásából származó fát ingyen felajánlotta, Felber
Gyula közvetítésével az Együtt Egymásért Alapítvány a fuvar költségét átvállalta. Öt
családnak tudtunk meleget vinni az otthonába és a mi szívünkbe is költözött egy kis
meleg az azonnali segítõkészség láttán. Ezúton köszönjük az érintettek nevében is.

MVJ

A Pannónia 6-os termébe költözött idõsek klubjának tagjait az elsõ nap kellemes
meglepetés érte. Az intézmény vezetõje, Fábiánné Sáray Anna és munkatársa, Vincze
Eszter egy-egy szál piros szegfûvel köszöntötte õket, mint a ház új lakóit. Nagyon jól
esett ez a figyelmesség, köszönjük szépen. Klubtagjaink már megszokták a változást,
kezdjük belelakni a házat. A tavalyi évhez hasonlóan az idén is igyekszünk olyan színes
programot összeállítani, amelyben mindenki talál kedvére valót. A részletes mûsor az
A Balaton kapuja címû kiadványban található. Február 23-án tartottuk farsangi klubdé-
lutánunkat, ahová kedves vendégek érkeztek az l. számú óvodából. Az óvodások vidám
mûsorral leptek meg bennünket, nagyon köszönjük nekik és az óvó néniknek is.

Kísérjék figyelemmel programjainkat, szeretettel várjuk régi és új klubtagjainkat,
valamint az érdeklõdõket. Némethné FK

A családsegítõ szolgálat hírei

Kóbor kutyák a városban

Tisztelt Almádi Lakosok!
Közérdekû bejelentést szeretnénk tenni, melynek tárgya az utóbbi hónapokban a

közterületeken felügyelet nélkül kóborló kutyák ügye. Valamennyien, akik elhatároztuk
jelen levelünk megírását, Balatonalmádiban élünk és többen kutyatulajdonosok vagyunk.
Számtalanszor fordult már elõ, hogy gazdátlan kutyák agresszívan viselkedtek és min-
den ok nélkül támadták meg a járókelõket. A gyermekek félve indulnak iskolába, a
délutáni szakkörök befejeztével értük kell menni, vagy több utcát megkerülve, fáradtan,
idegesen érnek haza. Sokaknak kedvelt sportolási tevékenysége a kerékpározás, kocogás
és a séta, amit a kutyák miatt kénytelenek abbahagyni. Az elmúlt évben is történtek kutya-
támadásból származó balesetek. Ezért kérjük a kutya-tulajdonosokat, figyeljenek jobban
a háztartásukban  élõ állatokra, mert az ebtörvény is erre kötelezi mindannyiukat.

Felhívjuk a képviselõk, a polgármesteri hivatalban dolgozók figyelmét, akik például
az Öböl TV-ben, vagy egyéb médiákban szerepelnek, szíveskedjenek nagyobb figyel-
met szentelni ennek a problémának is. Szeretnénk idõben elkerülni egy tragédia
bekövetkeztét. Reméljük, kérésünket nem hagyják figyelmen kívül. 

Köszönettel a levél írói! (63 aláíró)

• Esõvédõ tetõk, szélfogók
polikarbonát lemez burkolással

(duplafalú mûanyag lemez)

• Kézi kovácsolt kerítések, korlátok,
egyedi elemek kialakítása

• Egyéb épület-lakatos munkák.

Balatonalmádi
Tel.: 88/430-118  Mobil: 06-30/217 39 88

Balatonalmádi Nyitva tartás:

Baross Gábor utca 39. H-P: 9-13 h, 14-17 h

Telefon: (30) 567-7023 Szo: 8-12 h

Lakás-textíliák és ruha-anyagok:
Függöny, Sötétítõ függöny, Brokát, Mintás karton vászon, Viaszos 

vászon, Angin, Damaszt, Frottier, Szatén, Blúzselyem.

Március hónap a FÜGGÖNYÖK és SÖTÉTÍTÕ FÜGGÖNYÖK

vásárának hónapja, ezért

VALAMENNYI függöny és sötétítõ függöny leárazásra került.
Amíg a készlet tart!


