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70 ÉVES A HÕSI EMLÉKMÛ
Ünnepélyes felavatása 1935. május 19-én zajlott le, jelentõségének

megfelelõ méltósággal. Ezt megelõzõen történt eseményeket érdemes
áttekintenünk annak érdekében, hogy megismerjük, miként valósult meg
hazánk legmagasabb, almádi vörös homokkõbõl készült emlékmûve. 

Az elsõ világháborút követõ években, elsõsorban az 1920-as évek
közepétõl kezdve, országos mozgalommá fejlõdött a háború hõsi halot-
tairól történõ megemlékezés, ami településenként más és más nagyságú
emlékmûben öltött testet. Ezen emlékmûvek nagyrészt ma is megvannak,
kiegészítve a következõ háború áldozatainak névsorával. 

Természetesen Balatonalmádiban is felmerült hõsi emlékmû felál-
lításának gondolata, aminek elsõ nyomát találhatjuk meg az 1932. július
27-én tartott képviselõ testületi ülés jegyzõkönyvében. Ezen az ülésen
benyújtott elszámolást elfogadták, miszerint 5073 pengõ 48 fillér van a
„hõsi emlékmû alap” számláján. Nem derült eddig fény arra, hogy mióta
gyûjtik a pénzt erre a nemes célra, de az összegbõl következõen már hosszabb
ideje folyhatott az adakozás. Mint minden almádi emlékmû, ez is
közadakozásból létesült.

Az összeget elegendõnek találták arra, hogy elkezdjenek foglalkozni a
megvalósítással. Erre utal az 1932. október 14-én tartott ülés jegyzõkönyv
részlete, amelyben az emlékmû helyét keresik. Eszerint több javaslat
(sajnos nem részletezték) közül dr. Horváth Gyula „Ruszinkó Ádám vil-
lája elõtti háromszögben” történõ elhelyezést látja jónak. Szakértõként
felkérte a testület Stetka Pétert (ismert földmérõ mérnök) és Lovas Lászlót
(építészmérnök), hogy a legközelebbi testületi ülésre tegyenek javaslatot
az emlékmû végleges helyére.

1932. november 14-én tartott rendkívüli közgyûlés hosszasan tárgyal-
ta az emlékmû helyére vonatkozó elképzeléseket. Néhány javaslat, illetve
vélemény ezzel a kérdéssel kapcsolatban:
„Wollner Lipót (gyógyszerész) szerint legyen a parkban, mert ott van hely
a közönség számára.”
„Pongrácz Andor (kereskedõ) véleménye szerint Benkõ Józseffel (fûszer és
csemege kereskedõ üzlete) szembeni terület a legjobb, mert község közepén van”.

Stetka Péter mérnök osztja ezt a véleményt. 
„Lovas László 3 helyet nézett meg: a Hattyú vendéglõ, Remete patak

és Bucsányi Gyula közötti területet, a Jókai útnak a Parksétányba betor-
koló területét, amely a Balatonalmádi Fürdõ és Építõ Rt. Tulajdona”,
valamint a Stetka Péter által is támogatott helyet, amelyet a legalkal-

masabbnak tart. A fent említett Hattyú, Remete patak és Bucsányi-féle
épület közötti terület, ma a Hattyú ABC parkolóját és a mellette levõ
területet jelenti. A Bucsányi-féle épület az 1987-ben lebontott Sirály panzió
volt.

„Hermann Károly a Balatonalmádi Fürdõ és Építõ Rt. Területén, a
teniszpálya és a strandfürdõ helyén javasolja elhelyezni.”

„Dr. Óvári a szakértõkkel ért egyet, mert a terület a községé, és a község
legforgalmasabb helyén van.” Végül megszületik az 1932/34 számú
határozat a következõk szerint. ”Balatonalmádi község képviselõ testülete a

hõsi emlékmû felállítási
helyéül a Baross Gábor
út, Kossuth Lajos és a
Kálvin u. között területet
jelöli ki. Kimondja
továbbá, hogy a mû
vörös kõbõl készüljön s
felhatalmazza az elöl-
járóságot, hogy pályá-
zatot írjon ki.”

1934. február 16-án
tartott testületi ülésen
értékelték, illetve meg-
hallgatták a zsûri javas-
latát. Hét pályamû ér-
kezett be, közülük a
második helyezett „Ar-
tikus” jeligéjû pálya-
munkát fogadták el,
amelynek szerzõje Györ-
gyi Dénes volt. 1934.
április 13-án megtartott
rendkívüli ülésen érté-
kelték a kivitelezésre
beérkezett öt ajánlatot,
amelyek a következõk
voltak. Kõmûves mun-
kára Birkenhauer

János, Csomai Kálmán, Takács János, Schildmayer Testvérek és vitéz
Kürthy László adtak ajánlatot. Kõfaragó munkára Molnár József,
Somodari Károly, Gyõri Miklós és Hudecz Húgó adtak be ajánlatot.

Vita után elfogadták dr. Drong Mihály (körorvos) javaslatát és
kimondták az 1934/10 számú határozatot, amelynek értelmében a
kõmûves munkát Birkenhauer János és vitéz Kürthy László, a kõfaragó
munkát pedig Gyõri Miklós végezheti. A költségek a következõk voltak:
kõmûves munka 3200 P, kõfaragó munka 2800 P., határidõ 1934. július
29. Itt emlékeztetni kell az olvasót arra, hogy 1932. július 27-én ren-
delkezésre álló pénz 5073 Pengõ volt, tehát az elfogadott 6000 Pengõ
kiviteli költségnél kevesebb. 

A határidõ több okból nem teljesült. További egyeztetést igényelt az a
tény, hogy az emlékmû felépítéséhez szükséges területnél 4,1 négyszögöl-
lel kisebb volt a község tulajdonában levõnél, ezért meg kellett vásárolni
az érintett szomszédtól a hiányzó területet, ami hosszabb alkudozás után
vált lehetségessé. Késõbb azért, mert nem érkezett meg határidõre az
emlékmûvet díszítõ bronz koszorú.

Az 1935. május 6-án tartott rendkívüli testületi ülés határozott: „A hõsi
emlékmû f. hó 19-én lesz leleplezve. A leleplezés országos keretek között
folyik le s arra a község József fõherceg õfelsége magas személyét is
meghívta, aki az ünnepélyen meg fog jelenni. A költségek a községet ter-
helik, arról gondoskodva nem lett, pótköltségvetésre nincs idõ, cca. 600
P szükséges, arra a fedezet a tartalék letétben van.”

A vázlatosan ismertetett elõzmények után került sor az ünnepélyes
felavatásra, amelyet címképünk illusztrál. A nagyszabású programról a
Veszprémi Hírlap annak idején teljes részletességgel beszámolt, amelyet
az Új Almádi Újság 1995. VIII. számából megismerhetünk.

Schildmayer Ferenc

Az emlékmû helye 1903-ban.
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BALLAGÁSI ÜNNEPÉLY
2005. április 30. - 10.00

From this valley they say you are going
We will miss your bright eyes and sweet smile

For they say you are taking the sunshine 
That has brightened our pathways awhile

(Április végén szépen szólt a szerenád az egész városban, amikor a gimnázium 
ballagásra készülõ tanulói a fenti dalt énekelték. Hevenyészett 

fordításban valahogy így hangzik:) 

Azt mondják, eltávozol ebbõl a völgybõl 
Hiányozni fog csillogó szemed és édes mosolyod

Azt is mondják, hogy a napfényt is magaddal viszed
Amely eddig beragyogta ösvényeinket

Ballagunk és ballagtatunk, elsõként az országban, mint ahogy eddig is tettük, de ilyen
korán, április végén még sohasem tehettük. Ballagunk és ballagtatunk immár sokadik éve,
hiszen ennek az iskolának, egyáltalán a kéttannyelvû oktatásnak hazai igénye, akkor fogal-
mazódott meg, amikor az elõttünk álló ifjak születtek. Kétévesek voltak, amikor az itt
látható falak felépültek és erre az udvarra bokrok meg virágok kerültek a meghagyott fák
közé. Talán még ezeknek a fáknak a gyökerei sem hatoltak le olyan mélyre, hogy az alat-
tunk rejtõzõ kétezer éves római település romjait elérjék. Vajon saját történelmünk
késztet-e arra, hogy mindig lefelé nézzünk, vagy csupán a ránk kényszerített megszokás?
Leszegett fejjel kevesebbet lehet látni ebbõl a világból, az elõttünk álló ifjú embereknek
pedig minden okuk megvan arra, hogy felemelt fõvel tekintsenek körbe. Többszörös túlje-
lentkezést leküzdve nyertek felvételt Balatonalmádiba és az elmúlt öt évben kiérdemelték
mindannyiunk tiszteletét. Köszöntöm tehát õket, a révbe érkezõket intézményem minden
tanulója, dolgozója és tantestületem nevében. Velük együtt köszöntsük mindannyian a bal-
lagási ünnepélyünket megtisztelõ Pandur Ferencet, Balatonalmádi város polgármesterét,
Dr. Szûcs Sándort, a város jegyzõjét és a több mint kétezer-ötszáz kilométert utazó Valerie
Allinsont és Dr. Peter Allinsont, akik osztályfõnökeikkel, csoportvezetõ angol tanáraikkal
és nevelõtanáraikkal együtt útnak indították a most ballagókat. Nem akármilyen ifjak
követik ma az elõttük elballagókat, és nem akármilyen ifjak tekintik sokukat példaképnek.
Illendõ tehát megadni a módját a közülük is legkiválóbbaknak, kérésüknek megfelelõen
kacifántos körülírással, mert neveket sajnos idén sem emelhetek ki.

A görög mitológiai történetek õskorában, Zeusz állítólag minden reggel felkapott
egy borjút és felnyargalt vele az Olümposz ormaira. A múlt század közepén egy újzé-
landi méhész, Edmund Hillary elsõként hódította meg a Mount Everest csúcsát a hely-
béli Tenszing sherpa társaságában. Amikor csodálói megkérdezték, hogy jutott egyál-
talán eszébe megmászni, csak annyit felelt: „Mert ott volt!” Az elõttünk álló ifjak is fel-
felnéztek a maguk dombjaira, hegyeire és valami hasonló járhatott az eszükben. 

Kenese mellett például a Soós-hegyre, ahova egy ifjú atléta futkosott addig, amíg kézi-
labdás nem lett, sõt sikeres filmeket is készített. Itt Balatonalmádiban az Öreghegyet váltó-
futásban hódította meg egy szöszke kislány, felnõve kétszeres országos bajnok, akire
hosszútávfutóként és cikkíróként Amerikában is felnéztek. Az itteni Megyehegytõl az
észak-angliai Beverlybe hosszú az út, de egy almádi kislány sikeresen teljesítette a távot
földrajzilag és tanulmányaiban is. A veszprémi Várhegytõl még hosszabb az út
Hollandiáig, sok dominót le lehetett rakni odáig, utána pedig a helyi tévéstúdióból
közvetíteni, hogy milyen szépen dõlnek. A Csatárhegy bûvölhette el talán az a kislányt,
aki viszont képzõmûvészeket ihletett meg bájosságával, illetve filozófusokat a tudásával
és legott Varsóba utazhat az európai döntõbe. Ettõl a hegytõl Finnországig, a Sarkkörön
túlra vitt az útja egy veszprémi fiúnak és ugyaninnen Japánig is elutazhatott egy kislány,
aki idelátogató delegációkat lepett meg japán nyelvtudásával, az országos döntõ zsûrijét a
spanyol tudásával és a Helikoni zsûrit pedig zenei felkészültségével – az igazgatót meg a
szerénységével. Az országos spanyol döntõbe osztálytársával együtt jutott el, aki viszont
filozófiából is letette névjegyét az OKTV döntõben. Lehet, hogy a veszprémi Gulyadomb
ihlette meg a biológia OKTV döntõbe jutott kislányt, aki még sportban és zenében is
kiváló. Van persze Veszprémben olyan ifjú hölgy is, akit a hegyek varázsa a zenei fesz-
tiválokig segített gordonkájával együtt, mást pedig az NB II-es kézilabdacsapatba, és most
Amerikába készülhet. Az Ajka melletti Csörgõ-kõ és a környezõ dombok sem utolsók,
mivel három kislányt késztettek további tettekre. Egyikõjük az egész évfolyam legdi-
cséretesebb tanulmányi fejlõdését vitte véghez, a másik kettõ pedig végig kitûnõ ered-
ményével vívta ki a tantestület és diáktársai csodálatát. 

A sokszor megénekelt Csobánc, vagy a jó ború Szentgyörgyhegy különös módon
hathat a mûvészetekre és a Szép Magyar Beszédre, hiszen kitartásra és sikerre késztet-

tek egy magasra nõtt helybeli kislányt. A paksi löszfal például a matematikai képességek
mellett a szónoki teljesítményt növeli, méghozzá angol nyelven. A Keszthelyi-hegység,
vagy azon belül a Dobogó meg a történelmi tudást, hiszen alig kezdte el itteni tanul-
mányait a mellette még szépen is éneklõ kislány, máris az országos döntõben találta
magát. Ugyanilyen historikus hatása van a Siófok melletti Sághegynek vagy a Lándor-
nak, ahonnan elindulva országos negyedik helyet ért el a történelem döntõben egy mo-
solyogós kislány idén tavasszal.

Várpalotáról a Baglyas hegy tûnik a legmagasabbnak, ahol egy matematikus ihletésû
fiú saccolgatta a magasságot addig, amíg kiváló nem lett – emberileg és szakmailag is.
Káptalanfán meg talán a barátfai templomrom lehetett az, amelyre egy kislány csodálko-
zott rá a német OKTV döntõ elõtt, Dunaújvárosban pedig a legmagasabb víztorony vitte
Bajorországig az onnan származó kislányt. Legkülönösebb azonban talán a Somló, a
síkságból kiemelkedõ fenséges tanúhegy, amelyre úgy igazándiból rácsodálkozva -
méghozzá Devecser felõl - megyei és országos különdíjakat nyerhetünk, tudományos
konferenciák állandó meghívottjai lehetünk, majd egyenesen a biológia OKTV dön-
tõjébe szállunk. 

Ennyi geográfiai és kulturális értékelés után, mégis azt mondhatják a gyermekeikre
joggal büszke szülõk, hogy esetleg az örökölt génekrõl is szólhattam volna. Igen, igazuk
van! Akiket meg nem említettem, azok felsóhajthatnak, ugyan hol vannak ezek a lágy
pannon dombok a Mount Blanctól, Európa legmagasabb csúcsától? Nos, erre a csúcsra
mindannyian teljes jogú európai polgárként nézhetnek fel 2004. május 1-e óta. Az
egykor annyira vágyott világútlevél, a nyelvtudás és ezáltal a marsallbot is ott van immár
mindegyikük ballagó tarisznyájában egy pogácsa és egy közös tablókép társaságában.
Szerintem bátran indulhatnak még magasabb csúcsok felé...

Vajon milyen közös teljesítménnyel büszkélkedhetnek õk hatvanan, akik elegáns
meghívójuk útravaló üzeneteként Hermann Hesse idézetét választották, hiszen saját sor-
sukat akarják megtalálni és töretlenül megélni. Coming from Estonian-German parents,
born in Switzerland and brought up in Germany, Hermann Hesse was awarded the Nobel
Prize for Literature in 1946, and wrote about a journey into the inner self deluded by money,
number and time. (Az észt-német családból származó és Svájcban született Hermann Hesse,
aki Németországban nevelkedett, 1946-ban kapta meg az irodalmi Nobel-díjat, és olyan
utazásokról írt, amelyeket belsõ valónkba teszünk, elkerülve a pénz, a számok és az idõ
világát.) A meghívó végén nem véletlenül idézik a Massachusetts állambeli Henry David
Thoreau amerikai írót, aki arra bíztat mindenkit, hogy merje vállalni álmait és élje azt az
életet, amelyet elképzelt magának. Adja Isten, hogy így legyen! Az elsõ környezetvédõnek,
a polgári engedetlenség apostolának súlyos fenntartásai voltak a nagyvárosi civilizációval
szemben már a 19. század közepén, pedig hol tartott akkor még Amerika? A most végzõs
diákoknak komoly kétségeik lehetnek a négyévenként 90 fokos fordulatot tevõ oktatáspoli-
tikával kapcsolatban, pedig õk még sokkal kevesebbet értek meg, mint tanáraik. Optimiz-
musuk azonban mégis feljogosítja õket arra, hogy egyszer majd olyan országban élhesse-
nek, ahol nem a vad változás a legfõbb érték, hanem a maradandó értékek változtatják meg
magát a vad változásokra hajlamos Embert.

Hogy eddig eljutottak, köszönhetõ áldozatkész szüleiknek, velük született tehet-
ségüknek, átlagon felüli érdeklõdésüknek, minden õket támogató pedagógusnak, kollé-
gáimnak, jelesül pedig kollégiumi csoportvezetõ nevelõtanáraiknak és osztályfõnö-
keiknek. Hadd köszönjem most meg mindannyiunk nevében Körmendiné Oláh Gyöngyi,
Székely Miklós, Dõmel András és dr. Szûcs Sándorné eredményes munkáját. Bár
messzirõl nem látszik, mégis osztályfõnök-ikrek az utóbbi kollégák, hiszen a kezdetektõl
fogták a most ballagók kezét és minden évben közösen kirándult az egész évfolyam. Volt
színházlátogatás és volt meglepetés. And now, another surprise! Ugyanezt az alkalmat
ragadom meg, hogy a 2001-évben még itt tanító Valerie Allinsont és Dr. Peter Allinsont
köszönthessem, akik szeretetükkel, tapasztalataikkal és bölcsességükkel az angolszász
kultúra iránti igényességet plántálták a most ballagók szívébe. 

Prompted by our gratitude, appreciation and love, let me seize the opportunity of
thanking Mrs. Valerie Allinson and Dr. Peter Allinson on behalf of all the participants
of our farewell ceremony. As a humble token of our love, let me present them with a
satchel and a tie of our school. May God bless you both for all you have done! (Hálánk,
nagyrabecsülésünk és szeretetünk jeleként hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy
köszönetet mondjak Valerie Allinsonnak és Dr. Peter Allinsonnak a ballagási ünnepély
minden résztvevõje nevében. Szeretetünk szerény jeleként hadd ajándékozzam meg
õket egy ballagási tarisznyával és iskolánk nyakkendõjével. Áldja meg a Jó Isten mind-
kettõjüket mindazért, amit értünk tettek!)

Ezek után pedig engedjük a 13. A. és a 13. B. osztály tehetséges tanulóit végre tény-
leg elballagni, jómagunk meg csodáljuk meg õket az aulában kifüggesztett tablóikon!

FELHÍVÁS
Közhírré tétetik, hogy 2005. június 18-án Balatonalmádi város 

hagyományaihoz híven, a nyári szezon és a Balatoni idény kezdetének
tiszteletére az „Almádiért” Közalapítvány 15. alkalommal 

szervezi meg a Hattyú Bált. E jeles rendezvény nyitóprogramjaként 
nagyszabású felvonulást szervezünk városunk központjában.

Hívjuk és várjuk Balatonalmádi apraját és nagyját, hogy kellõ
kedvvel, jó szívvel, no meg a század eleji almádi ruhába öltözve

csatlakozzon hagyományteremtõ, ünneplõ menetünkhöz!

Segítségül a Pannónia Könyvtár egy tárlójába kiállítjuk a 
korabeli képeslapokat, ahonnan ötleteket lehet gyûjteni!

Felvonulási szándékukat, kérjük elõre jelezzék a Pannónia Könyvtárban!
Tel.: 88/438-956 • Fax: 88/431-772 • E-mail: pannoniakonyvtar@invitel.hu

Az „Almádiért” Közalapítvány ismét megrendezi 
hagyományos szezonnyitó jótékony célú bálját.

HATTYÚ BÁL
2005. június 18-án (szombaton )

a Pannónia Kulturális Központban.

A bál fõ védnöke : Dr. Bóka István országgyûlési képviselõ

Asztalfoglalás : a Városi Könyvtárban (88/438-956)
Bõvebb információt nyújt: Schildmayer Ferencné (88/439-031) 

és Szabóné Kormosói Kornélia (88/583-930)

A bál elõtt zenés-hintós utcai felvonulás a Napsugár párral.

Mindenkit szerettel várunk!
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Tizenötödik születésnapját ünne-
pelte a város fesztiválkórus minõsí-
téssel rendelkezõ vegyeskara, vendé-
gül látva a régi barátokat: a balaton-
füredi vegyeskart, valamint a siófoki
férfi dalkört és a közönségnek meg-
lepetésül, karnagyunk Demel Eszter
veszprémi Tücsök gyermekzene-
karát. Köszönjük eddigi munkájukat,
azokat az élményeket, amelyeket a
másfél évtized alatt nyújtottak ne-
künk, a további úton kitartást, össze-
fogást és sikereket kívánunk.

Helyi mûvésztanárunkat, Szöllõsi
Mátét köszönthették a barátok és az
érdeklõdõk a Padlásgalériában, jubi-
leumi – születésnapi kiállításán. Va-
lamennyien reméljük, hogy alkotó-
kedve a következõ években is meg-
marad, és újabb nézõpontból láttatja
velünk környezetünk és a Balaton
csodáit.

Tizenkét éve rendezi meg Zene-
iskolánk a Balaton-parti városok ka-
marazenei fesztiválját, ahol az idén,
több mint 80 ifjú diák mutatta meg
tehetségét. Köszönet a tantestületnek
a szervezõ munkáért – és örömmel
vennénk mûvésztanáraink koncert-
fellépését is.

Jó érzés volt almádinak lenni Ta-
liándörögdön, ahol a Vörösberényi
Népdalkörünk vett részt minõsítõ ta-
lálkozón. Dicséretes teljesítménye –
és a zsûri döntése igazolta eddigi
munkájukat. A megkezdett úton to-
vább haladva, összefogással, újabb
szép eredmények következnek majd.

Méltatlanul kevés nézõ elõtt zaj-
lott a szépen rendbetett, rendezett
sporttelepen a Fradi Öregfiúk-Parla-
menti válogatott futballmérkõzése.
Kívánok töretlen szervezõkedvet a
további programokhoz. Szeretném itt
is cáfolni azt az álhírt, hogy az önkor-
mányzat 3 millió forintot biztosított a
munkák elvégzésére a bérlõnek. A
városi lapban korábban megjelent a
valós tény: a megajánlott bérleti díj -
és a BSE számára ingyenesen bizto-
sított pályahasználat mellett a gázfû-
tés megvalósítása és a további fej-
lesztések a sporttelepet 3 évre bérlõ
vállalkozó költségére történnek.

Fentieken túl a Pannónia Kultu-
rális Központban még számos ren-
dezvény tette teljessé városunkban a
kulturális – és sport kínálatot. A szer-
vezõk önzetlen munkájának igazság-
talan leszólása a város honlapján, a
vendégkönyvben (természetesen a
névtelenség mögé bújva) megjelent,-
programokat keveslõ, hiányoló kriti-
ka. Valamennyi esemény nagyobb
érdeklõdést érdemelne!

Május elsejét az idén is legalább
6-7 helyszínen ünnepeltük. A velem
azonos véleményen lévõktõl azt ké-
rem, hogy fogadjuk el közösségeink
kérését: nem akarják feladni az el-
múlt másfél évtizedben kialakult ha-
gyományokat. Jelenleg nincs esély az
egy helyszínen való ünneplésre, ame-
lyet pedig szívesen megszerveznénk.

Balatonalmádi, 2005-05-02
Pandur Ferenc

polgármester

Néhány sor
az 30. hónapról
a Városházán
2005. április

Önkormányzati hírek
Az elmúlt hónap eseményeit és a következõ hetek várható

fontosabb rendezvényeit sorra vevõ polgármesteri beszámoló-
val vette kezdetét az április 28-i képviselõ-testületi ülés. Pandur
Ferenc elmondta, hogy megkezdõdik a vörösberényi mûemlék
református templom helyreállítása. Az iskolai beíratkozás
megtörtént, az új tanévben 47 elsõs általános iskolás kezdi meg
tanulmányait két alsó fokú tanintézetünkben. 22-en a vörös-
berényi, 25-en a Györgyi Dénes iskolában lesznek elsõsök, a
47-bõl 4-en fûzfõiek. A várost, Káptalanfürednek köszön-
hetõen, meghívták a fürediek találkozójára, amely
Balatonfüreden május közepén lesz, Vörösberény pedig
augusztusban vehet részt a Berény nevû települések Kárpát-
medencei találkozóján Somogy megyében. Májusban,
pünkösd után a felvidéki testvértelepülés, Nyitragerencsér
meghívásának tehet eleget városunk küldöttsége. A szenny-
vízcsatorna társulat alakuló közgyûlése május 21-én lesz, az
áprilisi képviselõ-testületi ülésig 162-en nyilatkoztak arról,
hogy támogatják a beruházást – jelentette be a polgármester.  

Grúber Sándor rendõr-alezredes lapunkban olvasható havi
beszámolójának elhangzását követõen Balogh Csaba a
buszvárók fokozott védelmét kérte városunk rendõrka-
pitányától. Az önkormányzat elmúlt évi zárszámadását vita és
ellenszavazat nélkül fogadta el a testület. (Az idei esztendõ
városi költségvetését lapunk e számában Szabó Jenõ ismerteti.)

Vita bontakozott ki a képviselõ-testületi ülésen arról, szük-
séges-e tervtanács létrehozása, amelyet Bálint Sándor, a gaz-
dasági bizottság elnöke javasolt. Mint az eszmecserében
elhangzott, 1999-tõl lehet tervtanács mûködtetésével segíteni
a hatósági munkát a természeti és épített környezet értékeinek
a megóvása érdekében. A tervtanács a fõépítész vezetésével,
más szakemberek bevonásával csak a legfontosabb tájképi
jelentõségû és védett területeket érintõ építési engedélyezési
ügyekkel foglalkozna. Mint Bálint Sándor elmondta, a testület
tanácsadó, véleményezõ szerepet tölthet be, a hatósági munka
eredményességéhez hozzájárulva a lakosság véleményét
képviselné. Városunk jegyzõje, Szûcs Sándor arra figyel-
meztetett, hogy a tervtanács mûködtetése pénzbe kerül. Végül
a vita azzal zárult, hogy a társadalmi ellenõrzéshez hozzájáruló
tervtanács létrehozására rendelet-tervezetet készíttet a kép-
viselõ-testület a gazdasági bizottsággal. 

Almádi egyetlen védettséget élvezõ területe, az Öregpark
körül a törvény szerint már rég védõövezetet kellett volna
létrehoznia az önkormányzatnak, a mulasztás pótlására
Bálint Sándor tett elõterjesztést. A gyönyörû tóparti liget
1977 óta élvez helyi védettséget, a törvény szerint két éven

belül meg kellett volna Almádinak alkotnia a védõövezetet
meghatározó rendeletét. Kutics Balázs szerint azért is fontos
a védõövezet létrehozása, mert a vasúttal elhatárolt területen
belül jelenleg éppen építkezés folyik. A testületi döntés
értelmében októberig a szakemberekkel megvizsgáltatják,
milyen módon tud eleget tenni a város törvényi kötelezett-
ségének az Öregparkot övezõ védõövezet létesítését illetõen. 

A képviselõ-testület jóváhagyta a balatonalmádi kistér-
ség többcélú társulásának létrehozására született megál-
lapodást. 

Napirenden kívül több olyan ügyet is szóba hoztak a
képviselõk, amelyek városunk polgárait foglalkoztatják.
Schildmayer Ferenc alpolgármester fölhívta a figyelmet a
vasútállomáson veszteglõ, a városképet rontó, tönkrement
vagonra, amelyet ideje lenne eltüntetni Almádi szívébõl. Pandur
Ferenc válaszban elmondta, hogy levelet küldenek az állam-
vasútnak és fölszólítják, hogy lehetõleg az idegenforgalmi idény
kezdetéig távolítsák el a személyvagon-roncsot az almádi
állomásról. Schildmayer Ferenc arról is beszámolt, hogy az
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság négy Balaton-parti
településnek biztosít nyárra mobil viharjelzõ készüléket s e
helyek egyike városunk: Balatonederics, Csopak, Káptalanfüred
és Vonyarcvashegy fürdõzõinek, vitorlázóinak, csónakázóinak,
horgászainak a biztonságát növelik e készülékek.

Czuczor Sándor bejelentette, hogy a hagyományoknak
megfelelõen az országban elsõként április 30-án tartják meg
az almádi két-tannyelvû gimnázium ballagási ünnepségét.
(Az iskolaigazgató beszédét lapunkban olvashatják az érdek-
lõdõk.) A képviselõ-igazgató arra kérte a testületet, hogy
támogassa két helytörténeti kiadvány megjelentetését. Az
egyik füzet a jeles helybeli kovácsmester, Koppa György
munkásságát mutatja majd be,  a másik pedig a híres almádi
kõfejtésrõl fog szólni.  

Kutics Balázs kifogásolta, hogy késik a tópart virágosítása
és a fürdõk megnyitása, Almádi korábban arról volt ismert,
hogy - a Balatonnál mindig az elsõk között - május elsejére
kész volt a vendégek fogadására. A polgármester elmondta,
hogy a majális idejére rendben lesznek a város ligetei, a stran-
dok május 15-tõl szeptember 15-ig lesznek nyitva, elmaradás
nincs. A virágokat a májusi fagyveszély miatt nem ültették
még ki, s áprilisban is sokan sétálhattak, napozhattak a tópar-
ton, ahol nyitott kapuk fogadják a kikapcsolódni vágyókat. 

Egy beadvány kapcsán a polgármester kifejtette: politikai
jellegû szervezeteknek - ellentétben a civil szervezetekkel –
a teremhasználatért bérleti díjat kell fizetniük. k. m.

Dr. Kerényi Lászlót, városunk volt polgármesterét a
Bölcsõ-díj bronz fokozatával tüntette ki a Nagycsaládosok
Országos Egyesülete. Az elismerést az egyesület köz-
gyûlésén, április 30-án vehette át Budapesten a kitüntetett.

Kerényi László tavaly lapunkban, az Új Almádi Újságban
jelentette be, hogy „civil családi pótlék” intézményének
alapítását kezdeményezi. A volt polgármester által javasolt
segélyezési forma lényege, hogy a sokgyermekes családok
támogatására vállalkozók bizonyos összeget minden hónap-
ban átutaltatnak a nagycsaládosok egyesületének, amely az így
befolyt összegbõl a legrászorultabbaknak juttatja el a pótlékot.
Kerényi László 2004-es javaslata szerint a pótlék gyer-
mekenként és havonta 10.000 forint lenne, amely összeg a
pénzromlásnak megfelelõen növekedne évente. A kezde-
ményezõ javaslata szerint az adományozót nem illeti meg adó-
mentesség, s azzal a lehetõséggel sem élhet, hogy leírhassa
költségként a bevételébõl, ám azt kérte az Országgyûléstõl,
hogy iktassa törvénybe a kedvezményezettek adómentességét.

A mostani díj Kerényi László e kezdeményezését jutal-
mazza. 

Lapunknak a volt polgármesterünk elmondta: õ a 2004.
május 20-i javaslattételekor megbízta az OTP helyi fiókját,
hogy nyugdíjából havonta vonjon le 10.000 forintot és azt
utalja a Nagycsaládosok Országos Egyesülete almádi cso-
portjának a számlájára. A megbízásnak megfelelõen az ere-
deti összeget új év elsõ napjától a pénzromlás arányának
megfelelõ mértékben megemelte a bank. 

Kerényi László tudomása szerint eddig más nem csat-
lakozott a kezdeményezéséhez, meglehetõs érdektelenség
kísérte javaslatát. Az Új Almádi Újság 2004. júniusi
számában megjelent, Gyermeknapi kezdeményezés címû
felhívását a veszprémi Napló olvasói levélként közölte, a
többi lap, amelynek elküldte – négy pesti, bal- és jobbolda-
liként számon tartott heti- és napilap – nem is válaszolt neki.

Elküldte a javaslatát négy országgyûlési képviselõnek, a
négy párt egy-egy általa régóta ismert jeles személyiségének
is, akik szintén nem tudtak mit kezdeni a javaslattal. 

A „civil családi pótlék” bevezetését kezdeményezõ
Kerényi László azoknak a megértésében bízott és bízik ma
is, akiknek (jó anyagi körülményeik miatt) nem okoz gondot
havonta valamennyi összeggel hozzájárulni a többgyer-
mekes családok gondjainak enyhítéséhez. Fogy Európa, fogy
hazánk népessége, s nálunk a legnagyobb terhet azok viselik,
akik nagycsaládosok, akik a három-négy, vagy még több
gyermekáldást vállalva a legtöbbet tesznek azért, hogy a ma
felnõtt korban élõk nyugdíjat kaphassanak. Mert ha nem lesz,
aki dolgozzék, aki a keresetébõl nyugdíjjárulékot tud fizetni,
a legtehetõsebbeken kívül aligha lesz nyugodt öregségben
része bárkinek...

K. Gy.

Kerényi László kitüntetése

„Bölcsõ-díj” a nagycsaládosoktól

FELHÍVÁS
Tájékoztatom a lakosságot, hogy az alábbi idõpontokban és

helyszíneken az elmúlt idõszak döntéseirõl és az elõttünk álló
feladatokról, tervekrõl LAKOSSÁGI FÓRUMOKAT tartunk.
2005. május 17. kedd 19.00: Kéttannyelvû Gimnázium.
2005. május 18. szerda 18.00: Pannónia Kulturális Központ.
2005. május 19. csütörtök 18.00: Vörösberényi Kultúrház.
2005. május 23. hétfõ 18.00: volt Váci Mihály Általános Iskola.
Fõbb témák:
2005. évi költségvetés, fejlesztési elképzeléseink,
városüzemeltetési koncepció,
Verseny u. 1. sz. alatti ingatlan (volt Váci iskola) hasznosítása.
Megtisztelõ érdeklõdésére számítva,
tisztelettel: Pandur Ferenc, polgármester
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Rendõrségi hírek
Az újságcikk elõkészítéseként, mint ilyen esetek-

ben mindig, elõvettem a tavalyi év hasonló idõszaká-
nak bûnügyi krónikáját, hiszen nagyon fontos dolog,
hogy ne csak kiragadjunk egy adott idõintervallumot,
hanem valamilyen folyamat részeként mutassuk be a
történések hátterét is.

A tavalyi év inkább a betörések éve volt, hiszen az
elmúlt év márciusában 12 ilyen bûncselekményrõl
érkezett bejelentés. Az összes bûncselekmények
száma majdnem annyi, mint a tavalyi év hasonló
idõszakában, azonban markáns változások figyel-
hetõek meg. Betöréses lopás mindössze egy történt,
amelynek során az elkövetõk gépeket, berendezési
tárgyakat vittek el a sértettõl. Egy gépkocsi-feltörés-
rõl is kaptunk bejelentést: pótkereket vitték el a
közterületen álló jármûbõl. Két besurranásos lopásról
is érkezett bejelentés. Itt nõi táska, készpénz, szemé-
lyes iratok eltûnését regisztráltuk. Ez utóbbi két bûn-
cselekménynél megállnék egy pillanatra, hiszen
azokat a tanulságokat, amelyeket az ilyen, vagy
hasonló bûncselekményeknél megosztottam Önök-
kel, nem sok gyakorlati hasznot hoztak. Mindkét eset-
ben tetten érhetõ valamilyen emberi figyelmetlenség,
amelyet persze a bûnözõk azonnal kihasználtak. Pedig
számtalan formában és helyen igyekszünk felhívni a
figyelmet a könnyelmûség, esetleg a nemtörõdömség
várható következményeire. Nem kellene ennyire
megkönnyíteni a bûnözõk dolgát.

A vagyon elleni bûncselekmények sorát itt be is
fejezem. Egyetlen dolgot kivéve, amely azonban
mindjárt két bûncselekményt is érint. A cikkírást
megelõzõ napokban kaptunk bejelentést arról, hogy
vöröskõ fedlapokat vittek el egy ingatlanról. Csak
emlékeztetni szeretném ismételten Önöket arra, hogy
ez év elsõ negyedévében volt már egy hasonló bûn-
cselekmény, amikor is egy vöröskõbõl készült itatóvá-
lyút vittek el mindmáig ismeretlen elkövetõk. Akkor
is, és most is kérem a lakosság segítségét, hiszen a
kövek terjedelme, súlya miatt a kivitelezéshez felte-
hetõen több emberre volt szükség. Ha az említett
ügyekkel kapcsolatban van valamilyen információjuk,
kérem, akár névvel vagy név nélkül, osszák meg
velünk. Tartok tõle, hogy ez a sajátos gyûjtõszenvedé-
ly még nem ért véget, további vöröskõ tárgyak válhat-
nak bûncselekmény elkövetésének tárgyaivá. 

A másik egy rongálásos bûncselekmény, ame-
lyet a káptalanfüredi városrészen követtek el. Több
lámpaoszlopra szerelt közvilágítás lámpaburáit
törték össze ismeretlen elkövetõk és okoztak váro-
sunknak jelentõs kárt ezzel. Itt sem hiszem, hogy
nem volt  szemtanúja ennek az aránylag hosszú idõt
igénybevevõ bûncselekménynek. Mindannyiunk
számára sejthetõ az is, hogy milyen korosztály
körében keressük az elkövetõket. Azonban a cikkírás
idõpontjáig egyetlen értékelhetõ információ sem

jutott tudomásunkra az elkövetõk személyérõl. Ké-
rem, segítsenek ebben az ügyben is. 

Ahogy a cikkem elsõ felében is jeleztem, szám-
szerûségében közel azonos az ismertté vált bûncse-
lekmények száma az elmúlt év hasonló idõsza-
káéhoz, azonban most kivételesen túlsúlyba kerültek
az olyan bûncselekmények, amelyek nagy része
aránylag szûk körben válik ismertté, és éppen ezért
kevésbé vagy egyáltalában nem befolyásolja az
emberek biztonságérzetét. 

Több pénzhamisítással kapcsolatos bejelentést
kaptunk a Magyar Nemzeti Bank illetékeseitõl,
amelyek elkövetési idõpontja viszont a tavalyi évre
vonatkoznak. De találkoztunk különbözõ magán- és
közokirat hamisításos ügyekkel, illetve okirattal
való visszaéléssel is. Szerepel ezen a sajátos
„étlapon” a csalás is, amely bûncselekmény vizs-
gálata még nagyon az elején tart, és még nem lehet
megjósolni, hogy milyen kört fog érinteni. 

Külön kell szólnom a testi sértésrõl, amelybõl hár-
mat is regisztráltunk az elmúlt egy hónapban, s amely
bûncselekmény-fajtának szinte minden esetben
kiváltó oka, vagy legfõbb motiválója az alkohol.
Különösen szomorú, hogy ha mindez családon belül,
erõszak formájában valósul meg két szülõ között.

Végezetül külön szeretnék szólni az ittas vezetés-
rõl, amely továbbra is jellemzõje a közlekedéssel
kapcsolatos bûncselekményeknek. Az elmúlt hónap-
ban négy helyi polgárral szemben indult bün-
tetõeljárás ittas vezetés vétsége miatt. Közülük egy
balesetet is okozott, amely tovább súlyosbítja az
ügyet. Hárman szabálysértés produkáltak, ami ugyan
enyhébb eljárást von maga után, azonban a büntetés
szigorúsága itt is elég komoly ahhoz, hogy a vezetõi
engedély hónapokra bevonásra kerüljön. Sajnos bár-
mennyire próbálunk hatni a közúton közlekedõkre
annak érdekében, hogy józanul kezdjék meg a
vezetést, hiszen a közúti közlekedés egyébként is
nagyon sok veszélyt rejt magában, mégis nagyon
magas azoknak a száma, akik ittasan ülnek a volán
mögé és veszélyeztetik a közúton közlekedõk testi
épségét, esetleg életét. 

Az elmúlt hónapban tartottunk egy megbeszélést
kapitányságunkon az elõttünk álló idõszak fela-
datairól, melyen az érintett polgárõr egyesületek
vezetõi vettek részt. Továbbra is rendszeresen tartunk
ilyen konzultációkat, hiszen, mint az eddigiekben,
továbbra is számítunk a polgárõrök segítségére. Talán
egy adat arra vonatkozóan, hogy ez milyen értékes.
Gondoljanak a cikk bevezetõjében leírtakra, amit a
betöréses lopásokról írtam. Azt, hogy ilyen ered-
ményekrõl számolhatok be Önöknek, jelentõs mérték-
ben polgárõr barátainknak is köszönhetjük. 

Grúber Sándor r. alezredes
rendõrkapitány

A képviselõ-testület február 24-i ülésén a 4/2005. (III. 24.) sz. önkormányzati
rendeletével elfogadta a város költségvetését.

A 2005. évi költségvetés bevételi és kiadási összege 1.839.623 eFt, a bevételek
megosztása „Mûködési bevétel” 1.184.080 eFt, az összes bevétel 64,36%-a, a
„Felhalmozási célú” bevétel 655.543 eFt, az összes bevétel 35,64%-a.

A mûködési bevételekbõl 43.719 eFt-ot terveztünk felhalmozási célra felhasználni.
A költségvetés bevételének megoszlása „Intézmények mûködési bevételei” az

összbevétel 14,8%-a, a „Helyi adó” bevételek 16,5% (gépjármûadó bevétel nélkül)
átengedett központi adók (személyi jövedelem adó) – alanyi jogon, normatív
kiegészítõ – és gépjármûadó 21,8%-a, bírságok és egyéb bevételek 0,2%-a.

Az önkormányzat költségvetési támogatása (állami hozzájárulás, normatív támo-
gatás, stb) a költségvetés 12,6%-a fejlesztési célú támogatások (céltámogatás, cél-
jellegû támogatás) szennyvízcsatorna beruházáshoz (2005 évi része) 8,3%-a.
Felhalmozási és tõkejellegû bevételek (pl. ingatlanértékesítés, stb) 4,2%. Mûködési
célra átvett pénzeszközök 0,6%-a, felhalmozásra átvett összegek (lakosságtól
szennyvízcsatorna beruházáshoz 13,5%, Egyéb bevételek összege 0,7%-a.
Beruházásokra tervezett hitelfelvétel az összbevétel 6,9%-a, a 2004. évi szabad
pénzmaradványból és az év során keletkezett többlet bevételekbõl a tervezett hitelt
ki kell váltani, így tényleges hitelfelvételre nem lesz szükség.

Költségvetési kiadások
A 1.839.623 eFt-os tervezett költségvetési kiadásokból a mûködési kiadás

összege 1.184.080 eFt, az összes kiadás 64,4%-a. Ez az összeg nyújt fedezetet
személyi kiadásokra, a munkáltatót terhelõ járulékokra, dologi kiadásokra (park-
fenntartás, közvilágítás, intézmények nem bér kiadásaira, stb), speciális támo-
gatásokra (szociális segély, stb), szervezetek támogatására és általános és céltar-
talékra. A 2005. évi költségvetés általános tartalékot nem tartalmaz, az elmúlt évi
pénzmaradvány felosztásakor kell biztosítani tartalékot az elõre nem látható, rend-
kívüli mûködési kiadásokra. A céltartalékok között olyan feladatokra terveztünk
összegeket, melyet a költségvetési törvény írt elõ, vagy a tervezéskor a tényleges
kiadás összege nem volt ismert, stb.

A mûködési kiadás 57,5%-át (681.048 eFt) teszik ki a bérek, bérjellegû kiadá-
sok és ezek munkáltatót terhelõ járulékai.

A költségvetés egyéb kiadásokra (dologi kiadás, segély, stb.) 42,5%-ot biztosít.
Ha az intézmények költségvetését vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy az elõbb írt

megoszlás lényegesen megváltozik. Az intézmények költségvetési összegének 70-
80%-át teszi ki a bér és bérjellegû kiadás és azok járulékai, így az intézmények csak
hatékony és takarékos gazdálkodással tudják az év során felmerült dologi kiadásaikat
fedezni (a költségvetésükbõl megmaradt összegbõl.)

A tervezés során a városüzemeltetési feladatok közül – parkfenntartásra, közvilágításra –
tudtunk több pénzt biztosítani az elõzõ évi összegnél, egyéb területeken – beleértve az
intézményeket is - a dologi kiadásokat a 2004. évi szinten terveztük.

A költségvetés megítéléséhez szükséges megjegyezni, hogy a mûködési
kiadásra fordítható összeg 2004. évhez viszonyítva csak 3,2%-kal (36.354 eFt-
tal) növekedett, ha figyelembe vesszük a parlament által elfogadott béremelést
(melynek fedezetét nem teljes mértékben biztosította a központi költségvetés),
akkor megállapítható, hogy többlet kiadásra nem volt fedezet.

Felhalmozási (beruházási) kiadások
A 2005. évi költségvetés felhalmozási kiadásra 595.903 eFt-ot biztosít, amely

az összes kiadás 32,4%-a.
- szennyvízcsatorna beruházásra 455.322 eFt
- önerõs útépítésre 24.286 eFt
- strandi kisebb beruházásokra 4.000 eFt
- gáz és szennyvízcsatorna pótbekötésre 4.500 eFt
- sporttelep gázellátására 1.900 eFt
- környezetvédelmi alap 1.500 eFt 
Intézmény felújításra 7.967 eFt
Felhalmozásra átadott pénzeszköz
(DRV, hulladék lerakó) 48.681 eFt
Felhalmozási tartalék (céltartalék) 47.747 eFt
A céltartalékban olyan beruházások, felújítások kerültek tervezésre, melynek

összegei csak a beruházás befejezése után a ténylegesen felmerült költségeknek
megfelelõen kerülnek a beruházási kiadások közé (intézmények akadály-
mentesítése, 27.000 eFt pályázati önrész, intézmények felújítása, stb).

Felhalmozási hitel törlesztésre a költségvetési terv 58.740 eFt-ot tartalmaz,
ebbõl az összegbõl törlesztjük a Japán-hitelt, a szennyvízcsatorna és vízhálózat
beruházására, valamint a közvilágítás korszerûsítéséhez felvett hitel összegét.

Mint látható, a 2005. évi 1.839.623 eFt összegû költségvetésbõl a szenny-
vízcsatorna beruházáson kívül (melynek fedezete nagyobb részt céltámogatás,
egyéb támogatások, valamint lakossági befizetés) csak eredményes pályáza-
tokkal tudunk nagyobb beruházást tervezni. 

Az idei költségvetés biztosítja a városüzemeltetéshez, az intézmények szín-
vonalas mûködéséhez szükséges összegeket.

A kitûzött célok megvalósításához a gazdálkodásban résztvevõk megfontolt,
hatékony és takarékos gazdálkodása szükséges.

Balatonalmádi, 2005-04-29. Szabó Jenõ
a pénzügyi bizottság elnöke

Balatonalmádi Város 2005. évi költségvetése

10 éves a Balatonalmádi Polgárõr Egyesület
2005. február 25-én tartotta ünnepi 10 éves közgyûlését egyesületünk. 1995-ben 25 fõ, még ma is aktív

tagok Bodor Barna, Bugyi Pál, Horváth György, Gyömörey Csaba és Hansági Endre polgárõrök hozták létre
az egyesületet azzal a céllal, hogy a bûnmegelõzés és a bûnüldözés területén a rendõrséggel együttmûködve,
a város jobb biztonságát segítsék. A felsoroltak a közgyûlésen elismerõ jutalomban részesültek. Nehéz, rögös
utat tett meg az egyesület napjainkig, mindig szem elõtt tartva, hogy akármekkora szabadidõ ráfordításával,
de segítse a város biztonságos életvitelét. Napjainkban 54 fõ végzi a feladatokat, a rendõrségtõl kapott LADA
NIVA terepjáróval, kerékpárral, lovon és gyalogosan. Balaton-parti városként kettõs feladatot lát el
egyesületünk, úgymint nyári és téli idõszak.

Nyári idõszakban, a városban tartózkodók száma akár a 20-25 ezer fõt is elérheti, szemben a téli 8500 fõ
állandó lakossal szemben. A szórakozóhelyeken, strandokon több ezres tömeg mozog, mely mágnesként
vonzza a bûnözõket. Ezért a folyamatos jelenlét a megfelelõ egyenruhában (strand-polgárõrség, általános pol-
gárõr egyenruha), és a rendõrség zavarja a bûnözõket, elriasztja õket. Szórólapokon folyamatosan hívjuk fel
a nyaralók figyelmét vagyontárgyaik fokozott védelmére, és itt tájékoztatjuk õket a segélyhívószámokról is.
A rendõrséggel közös éjszakai akciókban veszünk részt a nemkívánatos személyek felkutatásában, illetve a
fiatalok fokozott védelme érdekében.

Téli idõszakban az üresen maradt ingatlanok fokozott védelmét látjuk el, csökkentve a betörések lehetõségét.
Folyamatosan figyelemmel kísérjük az egyedül élõ idõs embereket, és gondjaikat próbáljuk megoldani,
kiváltképpen a havas, fagyos idõszakban. Az év egész szakában a város teljes területén autós járõrözést foly-
tatunk, kérésre biztosítjuk a rendezvényeket, vigyázunk a közvagyonra. Felvilágosító munkát vállalunk az
iskolákban, rendezvényeket szervezünk, elõadókat hívunk, ezzel is felhívjuk a figyelmet a vagyonvédelemre és
a bûnmegelõzésre. Együttmûködési szerzõdésünk van az önkormányzattal és a városi rendõrkapitánysággal. 

Éves költségvetésünkben a bevétel 1.628.989.- forint, a kiadás 1.146.443.- forint volt.
2004. évben végzett kiváló munkájáért oklevél és jutalomban részesült: Juhar József, Demeter András, Korpádi

Sándor, Delbó Zoltán, Horváth György, ifjúságiak ifj. Demeter András, Gergely Balázs, Paál Tamás polgárõrök.
A közgyûlés kiváló együttmûködõ munkájukért jutalomban részesítette: Smura Miklós és Szita Zoltán rendõröket.

A közgyûlés köszöntötte Grúber Sándor r. alezredes úr, városi rendõrkapitányt, aki további jó szolgálatot
kívánt, megköszönte az eddigi munkát és jutalomban részesítette Hadi János, Vámos Tibor, Gyömörey Csaba
polgárõröket. Pandur Ferenc Balatonalmádi város polgármestere maga és az önkormányzat nevében köszön-
tötte a közgyûlést, és köszönte meg a polgárõrök kiemelkedõen jó munkáját, az önkormányzat közbiztonságáért
felelõs bizottság elnökének egyetértésével, oklevelet és egy kupát adományozott a 10 éves egyesületnek.

Tisztelt Lakosság, köszönjük anyagi és erkölcsi segítségüket, adójuk 1%-át, ígérjük, hogy az Önök bizton-
ságára fogjuk költeni, egyúttal kérjük Önöket, adójuk 1%-át a május 20-án esedékes bevallásuknál a Polgárõr
Egyesület javára utalják át (sz.szám: 18919123-1-19). Hansági Endre elnök
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Szöllõsi Máté képeinek kiállítását jöttem ajánlani a tárlatlátogatók-
nak. Ha a legjellemzõbbet  szeretném kiemelni munkásságával kapcso-
latban, azt mondanám: Szöllõsi Máté mûvésztanár festményeire jellemzõ,
hogy elsõsorban sajátságos hangulatú tájképeket fest. A tájképek ter-
mészeti látványok két dimenzióban való megörökítései. Mára viszont
megváltozott a természethez és a képekhez való viszonyunk is. A ter-
mészethez való kapcsolatunk külön magatartás- és életmód-szociológiai
fejtegetéseket igényelne. De nézzük a természetet ábrázoló képeket!

A Gutenberg galaxis nem múlt el nyomtalanul, könyvek ma is vannak
és fontosak, de a képek mennyisége és minõsége megváltozott, és a hoz-
zájuk való viszonyunk is. A tájképfestészet történetében a kitüntetett ide-
ális táj, a romantikus, majd realisztikus táj, no és a huszadik század izmu-

sainak a ko-
rábbiakhoz
képest for-
mabontó táj-
képfestészeti
h a g y o m á -
nyai mind
b i z o n y o s
m é r t é k i g
még inkább
átalakultak,
megváltoz-
tak. Mondok
egy szem-
léletes pél-

dát: Caspar David Friedrich festményeit ha szemléljük, lenyûgöz bennün-
ket az erdõs, hegyes, sejtelmes vidékek messze-távlatú fény- és
árnyékhangulata.  Részlet-gazdag, gondos technikával készített, misztikus
utalásokkal teli, festõien gazdag tájképeinek mai természeti megfelelõi sok-
szor hidegen hagynak bennünket. Mint ahogy egy építész írta a 2004-es
velencei biennálé kapcsán: „A tizenkilencedik század képe még valódi
távlat, a tájképfestészet még meg tudta jeleníteni az elérhetetlen
messzeséget. A tágasság érzetét életünkben talán éppen a távolság
legyõzése szûnteti meg. Ami bejárható, ami elérhetõ, ami megfogható, ami
birtokolható, az már nem távlat, nem háttér többé. A beláthatatlan,
bejárhatatlan végtelen ûrben csak a mûszerek számára vannak távolságok.“
Egyet kell értenünk a meditáló építésszel (Pazár Béla): akár a National
Geographic képeit, akár a Spectrum vagy Discovery képeit nézzük, már
nem szemlélõdünk: csak figyeljük a jeleket, jelzéseket, tudósításokat a
cunamiról, a híreket a gomolygó ködrõl, esõrõl és hóról - vagy épp a derûs
idõrõl, de mindenképpen a hírre, az információra figyelünk, és nem a képre.

Ebben a képözönös világban felüdülés és megnyugvás az, amit
Szöllõsi Máté képein láthatunk. Mégis és csakazértis, túlélve avantgard
mûvészeti stílusokat, amikor a tájképfestészet a festészeti mûfajok elûzött
tartományába tartozott, vállalta azt a Nemesgulácstól Almádiig megis-
mert és megszeretett balatoni partvidéket, amelyet legtöbbször megörökít
képein. A pannon lankákat, az öblöt a tükrözõdõ víztükörrel, a vízre
oszlopszerûen zuhanó napsugárral, amelyeket a nagy mesterek – Egry,
Bartha – oly értõn tudtak átlényegítetten megjeleníteni. A harmonikus
képszerkesztési elvek, mely szerint az elõ- és középtér fákkal-házakkal,
olykor emberrel van benépesítve, s a hátteret sokszor sejtelmes
atmoszférájúvá teszi a  kompozíciós gyakorlat Szöllõsi festészeti erényei
közé tartoznak. Láthatjuk egy táj változó fényeit, ahogy a téli atmoszféra,
vagy az esõ utáni szivárvány, a hold feljötte vagy a lemenõ nap átstruk-
turálja a látványt. A tájképi elemekre különbözõ intenzitással esõ
fénynyalábok más-más hatásúvá rendezik a tájképi motívumokat.  

A bensõséges, gyengédséggel átitatott pannon vidék képein olyan
egyéni hangulatú színtérré válik, ahol a meghatározó zöldes-kékes lilák,
vagy a meleg színárnyalatokban megszólaló aranysárga-barna színhar-
móniák, melyeket egy-egy erõteljes bordó színfolt, vagy motívum  meg-
bont, olyan tájrészletet teremtenek, melyet ismerünk, vagy legalábbis
ismerni vélünk,  de amelynek ez a nagy ívû ecsetvonásokkal megrajzolt
egyéni kurrens színalkalmazási gyakorlatot magán viselõ megjelenése -
mégis elsõsorban a festõé egyedül, Szöllõsi Mátéé. 

Dacolva mai, képet információnak tekintõ gyakorlatunkkal, õ vállal-
ja a bensõséges, intim, mindennapi környezetünket jelentõ tájképi
motívumok újra meg újra festését, hogy mégis megállítson bennünket,
mintha egy másik, nagy mûvész-pedagógus, Paul Klee tanácsait követné,
aki azt mondta: „Kövesse a teremtés természetes útjait, a formák
keletkezését, a formák funkcióit. Ez a legjobb iskola. A természetbõl kiin-
dulva talán a saját alakzataihoz érkezik, s talán egy nap Ön is természetté
válik, úgy fog formákat alkotni, mint a természet.“

(A Szöllõsi Máté 70. születésnapjára rendezett kiállítás április 15-én
nyílt meg és a hó végéig volt látható a Padlásgalériában. Isten éltesse
sokáig az alkotót! – a szerk.)

Szöllõsi Máté tárlata
Gopcsa Katalin mûvészettörténész megnyitó beszéde

Kodály – Almádiban
Jelentõs kulturális eseménye lesz Balaton-

almádinak május 19-én 17 órától a Pannónia
Kulturális Központ és Könyvtárban dr. M. Tóth
Antal veszprémi professzor elõadása Kodály
Zoltánról Nemzeti jelleg – egyetemes érték:
Kodály Zoltán címmel.

„Kodály zenéje olyan mélyen gyökerezik a
magyar népdalba, hogy idõnkint úgy gondoljuk,
alkotásai csak nekünk jelenthetnek igazi értéket,
amelyek a szívünkhöz szólnak, és amelyeket csak
mi érthetünk meg” – de az õ zenéje egyetemes
Zene, amely nemzetek felett áll, fejti ki M. Tóth
Antal. A neves orvos-professzor zenetörténész-
ként is jól ismert. Nagy feltûnést keltett szakmai
körökben 1998-ban kiadott könyve, amely Újra
hallom szép szavát címmel jelent meg, és tartal-
mazza Veszprém zenéjét 1762-tõl a kiegyezésig.
Természetesen orvos-szakmai téren is igen sokat
publikált: 1967 és 2000 között mintegy 200
ismeretterjesztõ, 250 orvostudományi, 50 hely-
és zenetörténeti elõadást tartott; számos dolgoza-
ta jelent meg folyóiratokban és napilapokban.

M. Tóth professzor nem elõször jár Almádiban.
Öt évvel ezelõtt Ezer év magyar zenéje, 2002.

októberében pedig Verbunkos zene a 19. század ele-
jén Veszprémben címmel tartott elõadást a
Mûvészetbarátok meghívására. Ez utóbbira felfi-
gyelt a helyi sajtó is, féloldalas cikkben méltatta a
kritikus az elõadást. Sokan ismerik a professzort a
Veszprém Megyei Kórház igazgató fõorvosaként¸
mások, mint az Országos Vérellátó Alközpont
vezetõ fõorvosának, de akár így, akár úgy, közvetlen
lényét megismerhették. Példamutatására jellemzõ,
hogy nemcsak beszélt a véradás fontosságáról,
hanem maga hetvenszeres véradó! Nyugdíjas, de
nem a nyugdíjasok visszavonult életét éli;
ellenkezõleg, rendkívül aktív ma is, amihez a nyu-
godt családi hátteret felesége, Réthy Ildikó gyer-
mekgyógyász fõorvos asszony nyújtja. A családi
kört három felnõtt gyermekük terebélyesíti ki. 

A balatonalmádi elõadáson Kodály 12 mûvébõl
kapunk ízelítõt. Részlet hangzik el a Magyar népzene
sorozatból, a Háry Jánosból, a Psalmus Hungari-
cusból és több más, ismert,  kevésbé ismert mûbõl.
Az elõadást nagy érdeklõdés elõzi meg. Rendezõje
ezúttal is a Mûvészetbarátok Egyesületének helyi
csoportja, amely minden érdeklõdõt szeretettel vár.

A belépés díjtalan. Láng Miklós

Györgyi Dénes Általános Iskola 

Továbbtanulási eredményeik
Nyolcadik osztályos tanulóink számára hosszú, nehéz idõszak zárult le április utolsó hetében. A

számukra oly fontos kérdésre „Hol fogok továbbtanulni?“ már tudják a választ, megkapták a vissza-
jelzést a középiskolákból. A folyamat január 29-én kezdõdött, amikor központi felvételi feladatlapot
kellett megoldaniuk matematikából és magyar nyelvbõl. Ezek után jelölhették meg a számukra
megfelelõ középiskolákat. A jelentkezési lapok beadását követõen újabb megmérettetés várt a ta-
nulókra. A specializációnak megfelelõ felvételi vizsgát kellett tenniük különbözõ tantárgyakból, mint
például matematikából, német nyelvbõl, számítástechnikából stb.

Iskolánk tanulóinak többsége több középiskolába is felvételt nyert, mert felvételi eredményeik kima-
gaslóak voltak. Szerencsés helyzetben voltak, mert több középiskola közül is válogathattak, bár ez számukra
nehéz feladatnak bizonyult. Összességében nagyon elégedettek vagyunk iskolánk tanulóinak eredményei-
vel. A nehéz döntés meghozatala után így alakult a felvett tanulók létszáma:

Magyar-Angol Tannyelvû Gimnázium, Balatonalmádi 7 tanuló
Lovassy László Gimnázium, Veszprém 1 tanuló
Vetési Albert Gimnázium, Veszprém 1 tanuló
Vörösmarty Gimnázium, Budapest, élsportolói tagozat 1 tanuló
Ipari Gimnázium, Veszprém 6 tanuló
Lóczy Lajos Gimnázium, Balatonfüred 2 tanuló
Padányi Bíró Márton Gimnázium, Veszprém 3 tanuló
Közgazdasági Szakközépiskola, Veszprém 3 tanuló
Jendrassik-Venesz Középiskola, Veszprém 1 tanuló
Öveges József Szakképzõ Iskola, Balatonfûzfõ 7 tanuló
Egry József Középiskola, Zánka 1 tanuló
Táncsics Mihály Szakközépiskola, Veszprém 8 tanuló
Batthyány Lajos Szakképzõ Iskola, Pápa 1 tanuló
Kodály Zoltán Gimnázium, Székesfehérvár 1 tanuló
Biztosak vagyunk benne, hogy tanulóink a megfelelõ középiskola mellett döntöttek és a

középiskolában is szép eredményeket érnek el. A nyolcadikosok osztályfõnökei

Czakó Gábor Almádiban
Czakó Gábor József Attila-díjas író – ismert televíziós személy-

iség – tart dedikálással egybekötött elõadást „Válság, remény és
föladat“ címmel május 13-án, pénteken 17 órakor a Pannónia
Kulturális Központban. 

Mindenkit szeretettel vár a Konzervatív Kör!

Április 11-én kettõs ünnepet ültünk. József
Attila születésnapját 1964 óta, mint a Költészet
napját tartjuk számon, s az idei év egyben a nagy
költõ éve is, születésének 100. évfordulója miatt.
József Attila életmûve szerves része a magyar
kultúrának, magyar irodalomnak, verseinek
többsége semmit sem vesztett modernségébõl,
erejébõl. Ma is hatással van fiatalra és idõsre
egyaránt. 

A Költészet Napja és a József Attila év alkal-
mából a Pannónia egész napos rendezvénnyel
várta az irodalom és a versek kedvelõt. A januári
Kultúra Napján meghirdetett József Attila
szavalóversenyre jelentkezõk is ezen a napon
mutathatták be tudásukat. A jelentkezõk száma
kevesebb volt, mint reméltünk, ennek ellenére
nagyon jó hangulatú és kiváló színvonalú ver-
senynek adhatott otthont a Pannónia. Legtöbben
az általános iskola 5-6. osztályából mérettek
meg, de volt jelentkezõ a 3-4. osztályból is, s leg-
nagyobb meglepetésünkre még az 1-2. osztály
versszeretõ apróságai is beneveztek a versenyre.
Számukra délelõtt zajlott a program, s tudásukat
a szép számú közönség mellett szakértõ zsûri
értékelte. A zsûri elnöke Szombathy Gyula, szín-
mûvész volt, akinek munkáját Vecsey Kiss
Mária, almádi költõnõ és Vincze Ferencné,
sümegi gyermek-könyvtáros segítette. A délutá-

ni versenyt a Györgyi Dénes Általános Iskola 4.
osztályának megható József Attila mûsora nyi-
totta meg, majd az általános iskola 7-8. osztá-
lyából, a középiskolákból érkezett versmondók
mutatták be tudásukat, majd a felnõttek is lehe-
tõséget kaptak. A zsûri összetétele is cserélõdött,
hiszen Vecsey Kiss Máriát Kiss György, elõadó-
mûvész váltotta fel délutánra.

A verseny valamennyi résztvevõje emlék-
lapot és József Attila kötet kapott ajándékba, míg
a legjobbakat ajándékcsomaggal jutalmaztuk.
Díjazottak: Fülöp Barnabás Béla, 1-2. osztályo-
sok, Kovács Kamilla, 3-4. osztályosok, Gyurkó
Anna, Silye Sándor, 5-6. osztályosok, Ticz
Mónika, 7-8. osztályosok, Novák Eszter, közép-
iskolások, Hégely Gábor, felnõtt-kategória.
GRATULÁLUNK!

A Költészet Napja zárásaként a Szabad
Ötletek Színházának elõadásában a Tigris és a
Szelíd Õz címû kamaraszínházi elõadást
tekinthette meg a közönség, melyben a költõ ver-
sei által József Attila tigrisszerû és szelíd énje
kelt életre. Aki velünk töltötte a napot, József
Attila versein keresztül eggyé válhatott a költõ
gondolataival, s mélyen belül átérezhette, mit
üzennek nekünk ezek a versek: „s egy gyöngy
lesz az ég megint, egybefogva szíveink.”

Vincze Eszter 

Költészet napja a Pannóniában
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- Nagyszerû dolog, hogy városunknak van zeneis-
kolája. Bizonyára jóval több gyermekhez jut el így a zene,
mintha a szülõknek más településre kellene õket horda-
niuk. Hogyan és mikor jött létre az intézmény?

- Balatonalmádi képviselõ testülete 1991-ben határo-
zott arról, hogy önálló zeneiskolát alapít. Azt megelõzõen
a veszprémi zeneiskola kihelyezett tagozatán tanulhattak
az itt élõ gyerekek. Az önállósodás nehéz folyamatát az
intézmény elsõ igazgatója, Lovas József irányította. Az
iskola 1993-tól mûködik a mai helyén – a volt tanácsház
középsõ szintjén -, melyet zeneoktatás céljára alakíttatott
át a város akkori vezetõsége. Ez az épületrész sok szem-
pontból ideális helyszínt biztosít a zenét tanuló nebulók-
nak. A hangszeres órákhoz hangszigetelt, jó akusztikájú,
kisméretû termek állnak rendelkezésre, a gyönyörû kama-
raterem pedig méltó helyszíne a tanszaki hang-
versenyeknek és kisebb együttesek muzsikálásának.
Egyszóval a mûvészeti neveléshez esztétikus környezet
áll itt rendelkezésre. Már kezdetektõl többféle hangszer
közül választhattak az érdeklõdõk: fuvola, furulya,
hegedû, cselló, klarinét, zongora, 1993-tól gitárral, 2001-
tõl pedig trombitával bõvült a paletta.

- Miért vette fel az intézmény Kósa György nevét?
- Az iskola 10 éves fennállásának ünneplésére

készülve névadót kerestünk. Almádihoz kötõdõ, jelentõs
életmûvet hátrahagyó mûvész után kutatva jutottunk el
Kósa Györgyhöz. A zeneszerzõ, zongorista Kósa György
nemcsak magánemberként, nyaranta jött el városunkba.
Az õ egykori tanítványa volt Dr. Lovas Józsefné Annus
néni, Almádi szeretett zongoratanára, aki rendszeresen
hívta az almádi növendékek év végi záróvizsgáira.
Ugyanis Kósa György volt a Balaton-parti zenetanárok
munkaközösségének patrónusa. 

Több mûve született a „magyar tenger”partján, s nem-
egyszer hívta itt élõ barátait az általa igen kedvelt házi
muzsikálásokra. Mûveit azóta a zeneiskolások mellett a
felnõttek is megismerhették, hiszen a zeneszerzõ szintén
zenész Gábor fia többször játszotta iskolánk falai között
édesapja szerzeményeit.

- A zeneiskolába különbözõ korú gyermekek járnak.
Egészen kicsiktõl, óvodásoktól a továbbképzõsökig.
Mikor érdemes elkezdeni a zenetanulást?

- Minél korábban. Tulajdonképpen a fogantatás pil-
lanatától alakítják az édesanyák a csöppségek zenei
világát, majd születésük után a család zenei környezete
hagy mély nyomokat a kicsik lelkében. Mozartot édesap-
ja már  bölcsõben fekvõ korában hegedûszóval szórakoz-
tatta–nevelte. A legtermészetesebb, mindig kéznél lévõ,
mindenki által használható „hangszer” az emberi ének-
szó, aminek kimeríthetetlenek a lehetõségei.  Nagyon
gazdag a magyar gyermekdal- és népdal-kincs. De a gyer-

mekek mindennapjaiban játékként, „improvizációként” is
beleszõhetõ az énekelés,  hiszen bármit el tudunk énekel-
ni, azt is, hogy éhesek vagyunk, azt is, hogy a kisautó a
körforgalomból most tért az egyirányú utcába. 

Az éneklés, a hangszalagok mozgatása megtanulható:
még az úgynevezett botfülû gyerekek is képesek csoport-
ban, a többiekkel azonos magasságon énekelni. Persze
ennek a képességnek a megszerzéséhez is idõ kell, s minél
korábban kezdi el valaki, annál kevesebb. Míg az 5-6 éves
dörmögõ hangú gyermekeknél elég egy-másfél év, hogy
sok hang-játékkal, sok énekléssel megtanulják irányítani
saját hangjukat, addig a nagyobb gyermekeknél ehhez az
eredményhez több idõ kell. Addig érdemes elkezdeni,
míg a gyermekben nem alakul ki gátlás. Az éneklés hoz-
zájárulhat a belsõ hallás, a ritmusérzék fejlesztésével a
sikeresebb hangszertanuláshoz is.

- Mit nyújt a zeneiskola a nagyobb gyermekeknek?
- A hangszeren való játék többféle egyidejû

tevékenységet követel az embertõl: egyszerre kell
vizuális, auditív és motorikus mozgást koordinálnia. Ez
rendkívül bonyolult, összetett agyi folyamat, ezért a
gyakorlás komoly koncentrációt igényel a gyermekektõl.
Azonban a muzsikálás készségének kialakulása és ter-
mészetessé válása az élet minden területén megkönnyíti
a gyermekek dolgát. Pozitívan hat vissza más területeken
nyújtott teljesítményükre, így a tanulásra is.

- Az ének, a ritmus, a zene egyidõs az emberrel. Az
emberi lélek egyik megnyilvánulási formája az ének, a
zene. A gyermek elõtt egy csodálatos új világ nyílik ki a
zenetanulás során. Hogyan fogadják a gyermekek ezt az
elõttük megnyíló új világot? 

- A zene örömforrás, hiszen hatalmas sikerélmény, ha
szépen, pontosan, jól meg tudják szólaltatni azt, amit a
zeneszerzõk lekottáztak, vagy amit õk maguk kitaláltak.
Büszkeséggel tölti el a gyermeket, ha el tud énekelni egy
új dalt, vagy egy ismerõs dallamot ki tud silabizálni
hangszerén.  A gyermekek a zenetanulás során megta-
nulnak másként gondolkodni, a zene által kifejezni gon-
dolataikat, érzéseiket, belsõ lényegüket. Többéves zene-
tanulás után más szemmel látják a világot. Gondol-
kodásmódjuk nyitottabbá válik. A sikeresebb, boldogabb
emberré válás egyik lehetséges útja a mûvészeti nevelés.
Több éves hangszertanulás után a szólisztikus zenei
anyag elsajátítása mellett lehetõsége van az itt tanulók-
nak a kamarazenélésre. A közös muzsikálás másfajta
párbeszédre, másfajta kommunikációra, toleranciára
nevel, mely önmaguk s a másik mélyebb megismerésé-
vel, a muzsika aktívabb átélésével egy újfajta alkotási
folyamatból fakadó öröm élményével gazdagítja a
növendékeket. Mindemellett a zeneiskolában a gyer-
mekek a zenei mûveltségüket is gyarapítják, megismerik

s ezáltal megszeretik az igényes zenét, koncertjáró,
zeneértõ felnõttekké válnak.

- Milyen eredményességgel tanítja az almádi zeneisko-
la a gyermekeket?

- Az idei tanév eddigi eredményei: Ujlaki Kata a
Megyei Hegedûversenyen (Veszprém) arany oklevelet
kapott (felkészítõ tanára Horváthné Domonkos Tímea).
Józsa Tamás a Sistrum Regionális Szolfézsversenyen
(Szombathely) nívódíjat (felkészítõ tanára Hódossy
Zoltánné H. Gabriella), a Megyei Zongoraversenyen
(Veszprém) ezüst oklevelet (felkészítõ tanára Kallai
Sándorné), és a Kreatív Zenei Fesztiválon (Nagykanizsa)
improvizálásáért különdíjat kapott. Kendli Anna
fuvolista az Ifjú Muzsikusok Versenyén (Gyõr) bronz
oklevelet, a Megyei Fafúvós Versenyen (Várpalota)
ezüst minõsítést szerzett, (felkészítõ tanára Szilvásy
Lászlóné).  Iskolánk kamara együtteseinek az ered-
ményei ebben a tanévben: III. Diákmuzsika Találkozón
(Balatonszemes) ezüst oklevelet szerzett a fuvolatrió
Kendli Anna, Schlakker Dóra és Tóth Viktória Szegedi
Benjámin dob kíséretével (Szilvásy Lászlóné). A XII.
Balaton-parti Zeneiskolák Kamarazenei Találkozóján
Piedl Anna, Lakics Xénia, Horváth Barnabás és Polgár
Dávid gitár kvartettje arany minõsítést kapott (Nagyné
Sárfi Gabriella). Iskolánk csapata az országos
Hungaroton – Hang – Játék vetélkedõn eljutott a
negyedik országos fordulóig, melyen a zenei mûveltség
mellett blattolási (kottaolvasás), népdal éneklési és
hangszeres játékban való jártasságukról is számot kell
adniuk (felkészítõ tanáruk Nándoriné Palásti Judit).

- Azok a gyermekek, akik nem versenyeznek, hol
mutathatják be a tudásukat?

- Félévente tartunk tanszaki hangversenyeket, ahol
minden gyermeknek lehetõsége van a szereplésre. Ezen
kívül havonta megrendezzük az úgynevezett kishang-
versenyeket, ahol a legszorgalmasabb növendékek meg-
mutathatják és eljátszhatják az éppen megtanult, megsz-
eretett darabjaikat, hozzászokhatnak a szerepléssel járó
izgalomhoz és megtanulhatják annak leküzdését.
Muzsikálnak még növendékeink a hagyományos
hangversenyeinken karácsonykor, a Városi Vegyeskarral
közös adventi koncerten, és a kamarazenei találkozón,
melyet az idén 12. alkalommal rendeztünk meg.

- Találkoznak-e a gyermekek a klasszikus zenével
élõben is a zeneiskolában?

- Igen. Minden évben szervezünk a továbbképzõsöknek
koncert-látogatásokat  Veszprémben, s minden érdek-
lõdõnek operalátogatást Budapesten. Ezen kívül évente
egyszer neves mûvészek vendégszerepelnek iskolánkban.
Az idén Kósa Gábor és Korondi Anna a vendégünk.

Szabó Kalliopé

Miért kell zeneiskolába járni?
- Beszélgetés Hódossyné Huiber Gabriellával, a Kósa György Városi Zeneiskola vezetõjével -

ALMÁDI VÁROSI MAJÁLIS
A munka ünnepének és hazánk Európai Uniós csatlakozásának elsõ évfordulója alkalmából idén új helyszínen, a

Szent István parkban zajlott a városi majális, melyet a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár szervezett, s a
Miniszterelnöki Hivatal támogatásával valósulhatott meg.

A népi hagyományokat követve már reggel felállították
a színes szalagokkal díszített májusfát, melyet Nagy Jenõ,
országgyûlési képviselõ köszöntõje után a Szabó Sándor
vezette Kiskurázsi Táncegyüttes „táncolt be”. A Veszprémi
Egyetemi Színpad vásári komédiájával aratott nagy sikert,
majd a délelõtti programot Tóth László és zenekarának ci-
tera és tekerõlant bemutatója zárta. 

Délután 2 órától egyre nõtt az érdeklõdõk száma a
Szent István parkban. Kicsik és nagyok egyaránt részt vet-
tek a Nõk a Balatonért Egyesület által szervezett
Magyarország az Európai Unióban címû játékos
vetélkedõn. A park egy hatalmas társasjáték táblájává vál-
tozott, ahol 10, sátras állomáson keresztül oldhattak meg
feladatokat a játékos kedvû résztvevõk, s az óránkénti sor-
solások alkalmával a legszerencsésebbek értékes
ajándékokat kaptak. A rendezvény egyik támogatójaként az Európai Információs Pont veszprémi irodája is részt vett a
programban, s aki a legtöbbet tudott az EU-ról, szintén jutalmat kapott. 

A színpadi program este 6 órától folytatódott, elsõként a Vörösberényi Gyermek Néptánc Együttes mutatta be új
mûsorát, mellyel korábban a megyei gyermek néptánc találkozón, most pedig itt, a majálison arattak sikert. Városunk
egyik kuriózuma, a Vörösberényi Felnõtt Néptánc Csoport is színpadra lépett, s új mûsorukat korukat meghazudtoló
frissességgel és lelkesedéssel mutatták be, a közönség nagy örömére. 

Ezt követõen a Honvéd-Bakony Táncegyüttes a veszprémi Kõris Zenekar által kísérve lépett színpadra.
Elõadásukban mezõkölpényi és szatmári táncokat mutattak be. A programot táncház zárta, melyben szinte az egész
közönség együtt ropta a táncot. A városi majális estéjén a Flash Együttes adott utcabált, akiket az Acro Dance Rock&Roll
SE fiatal lányai kísértek, s hozzájárultak a nap sikeréhez. 

S a majálisok elmaradhatatlan részeként természetesen nem hiányzott a vurstli, a ringlis és a céllövölde sem, a park-
ban pedig vattacukros, cukorka-árus és ördögbot-bemutató szórakoztatta a látogatókat. Aki megéhezett, esetleg
megszomjazott, annak platnin sült, vasalt hússal és grillezett zöldségekkel, virslivel és sörrel csillapíthatta éhségét vagy
szomját. A rendezvény helyszínét a park hûs fái által nyújtott árnyék tette teljessé, így a szinte nyári melegben kicsik
és nagyok egyaránt megtalálhatták a számukra megfelelõ és kellemes kikapcsolódási lehetõséget. A rendezvényrõl
készült fotók megtekinthetõk a www.pkkk.hu honlapon. Vincze Eszter

ZENEISKOLAI
BEÍRATÁS

A 2005/2006-os tanévre történõ beíratkozás
idõpontja 2005. június 14. (kedd) és 15. (szerda) 15 – 18
óráig, helyszíne: Kósa György Városi Zeneiskola
Balatonalmádi, Bajcsy-Zs.u.60. Tel.: 88/438-419,
feltétele: 2005. augusztus 31-ig 6. életév betöltése,
jelentkezési lap kitöltése (kiskorú tanulók esetében
szülõi aláírással), térítési díj befizetése.

MEGHÍVÓ 
„Szõkén, szelíden, mint a szél...“ 
Váci Mihály biblikus költészete

Bemutatjuk Toldi Éva A szegénység, a szelíd-
ség és a szolgálat lírikusa címû tanulmánykötetét. A
rendezvény idõpontja 2005. május 10. kedd, délután
5 óra. Helyszín: Pannónia Kulturális Központ és
Könyvtár.

Vendégünk Toldi Éva tanár-újságíró, dr. Márfi
Gyula veszprémi érsek, Váci Mihály lelkiségének
kiváló értõje, értékelõje, a beszélgetést vezeti Sarusi
Mihály író, újságíró. Az est házigazdája Bálint
Sándor, a Konzervatív Kör elnöke.

Az esten a könyv megvásárolható, kívánság
szerint a szerzõ dedikálni fog.
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Minden ünnepnek megvan a maga õsi gyökerû rituáléja. Ez kisebb-nagyobb vál-
tozásokon mehet át az idõk során, de módosulhatnak elemei a földrajzi elhelyezkedés
függvényében is. A Húsvét, mint a legnagyobb keresztény ünnep sem kerülhette el
ezeket az emberi befolyásoló tényezõket, amelyek bár országonként mások, mégis a
mondanivaló lényegét erõsítik.

A Balatonalmádi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat éppen ezért a tavaszi kirán-
dulása során nem csak óhazája  természeti és emberalkotta tájait  szerette volna jobban
megismerni, hanem a lengyel tradíciókat újra átélni, jobban mondva a jövõ
nemzedékének továbbörökíteni. Ennek a gondolatnak a jegyében tehát csakis gyermekek
vehettek részt azon a  húsvéti túrán, amely Lengyelország délkeleti csücskét célozta meg.

A helyszín kiválasztásának több oka is volt. Az elsõ, hogy a magyarul Keleti-
Beszkideknek nevezett hegyekben terül el Lesko városa, amelynek járási önkormányzatá-
val már évek óta szoros kulturális cserekapcsolatokat ápolunk. A másik, hogy ez az a vidék
Lengyelországban, ahol az ipari fejlesztések a legkisebb romboló hatást fejtették ki, azaz a
legszínesebb népi  hagyományok ezen a tájon õrzõdtek meg. A harmadik pedig, hogy a tava-
lyi Péter-Pál napok alkalmával olyan gobelin szövõ asszonnyal ismerkedhettünk meg, aki a
falusi vendéglátás terén is élen jár.

A fenomenális kézügyességû Zofia Zdanowiczra sok almádi szeretettel gondol vissza,
többen díszítették lakásukat az õ szövõkeretérõl lekerülõ képekkel, falvédõkkel. Az õ
vendégszeretõ házában laktunk egy héten át Uherce Mineralne faluban. 

Ottlétünk alatt arra törekedtünk, hogy az ifjúság jól érezze magát és ezért ötvöztük
a látnivalók bebarangolását, a sport-, és kézmûves programokat, az állatokkal való
törõdést, a nyelvápolást és természetesen az ottani húsvéti szokásokat, melyeket részben
ugyan átörökítettek  az Almádiban élõ lengyel anyák, de ezek a „kevert” házasságok-
ban csak töredékében élnek tovább.

Engedjék meg nekem, hogy kiemeljem a szintén sok almádi által ismert Joanna
Szurlejnek a gyermekigényekre szabott idegenvezetését és azt, hogy a családja helyett
kis csoportunkkal töltötte az ünnepek java részét.

A gyönyörû tavaszi idõben kirándulgatva (melyet állítólag mi hoztunk
Magyarországról magunkkal...) még sok helyen találkoztunk hóval, de ez csak emelte
a látnivalók érdekességét. Ilyen körülmények között látogattuk meg a Solinai víztárolót,
melynek gátján átsétálva egy hajó formájú étterembõl csodálhattuk meg a mesterséges
tó alkotta panorámát. De a hóban gázolva tettük meg az utat a Sobieñ-i várromhoz is –
persze a kis hóvirágok is kikandikáltak a lépcsõfokok közül. A Nagy Kázmér király
parancsára épített várból a San folyó kettõs kanyarulatára vethettünk pillantást, a
túloldalán kupolás templommal. 

Tudnunk kell, hogy ezeken a területeken a II. világháborúig nem csak lengyelek éltek,
hanem lemkek, bojkok és oláhok is. A ruszinok és ukránok sem számítottak idegennek. A
történelem viharai szétszórták e kis nemzeteket, de a templomaik – görög katolikus és görög
keleti – megmaradtak. E fából ácsolt, kupolás építészeti remekekben ma már római kato-
likus lengyelek imádkoznak, de a turisták számára ún. „Faépítészeti tanösvény”-t hoztak
létre és mindegyik kis gyöngyszem megtekinthetõ.

Az egyik délutánt Ustrzyki Dolne-ban, az Ukrajnával határos településen töltöttük.
Itt hatalmas uszoda kínálja a szolgáltatásait, akkora, mint fûzfõi, csak még egy óriási,
csõ alakú csúszdát is kapcsoltak hozzá, melynek átlátszó teste a kültéren halad és a
végén csatlakozik újra az épülethez. Annak ellenére, hogy szinte a mienk volt az egész
uszoda, a gyerekek a csúszdán lohasztották le minden energiájukat. Viszont a kellemes
fáradtság után sem a vacsorához, sem a tojásfestéshez nem kellett noszogatni õket...
Büszkén állíthatom, hogy a kezeik alól mestermûvek kerültek ki! Nem egy
képzõmûvész is megirigyelhetné azt a fantáziát és lelkesedést, melynek tanúi lehettünk
mi, asszisztáló felnõttek. Nem alakult ez másképpen akkor sem, amikor a „Mazurek”
sütemények díszítésére és a kivágós minták elkészítésére került sor.

Nagyszombaton tojásszentelésen vettünk részt. A magyar szokásoktól eltérõen a leskoi
templom felé mindenhonnan kis kosárkákat hozó emberekkel találkoztunk. Mi sem marad-
tunk le mögöttük, a nemzeti színû szalaggal díszített kosarunk gazdagon volt megrakva fes-
tett tojással, kaláccsal, kolbásszal, vajjal, tormával. A nagy tömeg ellenére mindenki sorra
került, mert negyedóránként cserélõdött a sokaság. A kosaraknak szánt szentelt vízbõl mi
is kaptunk, miközben a Szent Sírnál álló õrök cseréjét is végignézhettük.

Húsvétvasárnap korán keltünk és körmenettel kezdtük a napot a szomszédos
Rudenkában. A szépívû tornyocskákkal díszített templom egy pravoszláv „cerkiew”-bõl lett
kialakítva. A Szent Sír õrségét ebben a kis faluban is az önkéntes tûzoltók biztosították.

Az ottlétünk idejébe még a Bezmiechowa-i vitorlázórepülõ bázis felkeresése is bele-
fért, ahol több katonai mûszaki fõiskola repülõseit oktatják. A feltáruló hegyeknél azonban
jobban érdekeltek minket a hosszú szárnyú gépek, melyeket megnézhettünk a hangárban.
A hernyótalpas hószánon ülve pedig sok emlékfotó készült... A Weremieñ-i  sífelvonónál
csak a teaivásra vállalkoztunk sportolás helyett, de még így sem értem a felsorolás végére.

Az utolsó napra maradt a vidék élõvilágát bemutató kiállítás Nowosió³ki-ban és egy
felejthetetlen elõadással kombinált mûterem látogatás Zdzis³aw Pêkalski festõ-szob-
rásznál, Hoczew-ben. A jó adag exhibicionizmussal megáldott lembergi zseni félel-
metes könnyedséggel csavarta az ujjai köré a kihívott tv-stábot is, beavatva nézõközön-
ségét a dirib-darab fák mûvészi megmunkálásának rejtelmeibe. Zenélt a kályhaajtótól
kezdve a marhaszarvon át a száncsengõig szinte mindenen. A csak gyertyákkal
megvilágított kis helyiségben életre keltek az ikonszerû táblaképek, a kis ördögfigurák
és mindenféle meghökkentõ szobor.

Humorban sem szûkölködtünk, a vállalkozó kedvûek angyallá vagy ördögfiókává vál-
hattak, csak bele kellett bújni a festett faképekbe, melyek szabadon hagyták az arc helyét.
Milyen érdekes, az ördögmaszkot bárki öltötte is fel, a többiek mind helyeselni kezdtek...

A legnagyobb örömöt talán mégis az okozta, hogy ezt a gazdag programot sikerült siet-
ség és erõlködés nélkül megvalósítani, valóban csak arra figyelve, hogy egymás tár-
saságában jól érezzük magunkat, kellemes perceket szerezve a másiknak. Jó, a húsvéti lo-
csolkodás inkább csínytevés, mint élményszámba ment, de csak egyszer vagyunk
életünkben gyermekek. A jó meleg kandallónál hamar meg lehetett száradni! Megismertük,
milyen is az, amikor reggelivel egybekötött ünnepi ebéd vár Húsvétvasárnap az asztalon,
azaz milyen a  fehér kolbásszal gazdagított ¿urek,(leves), amit felváltva lehet eszegetni a
fõtt tojással, a  sonkával, a salátákkal, a sokféle süteménnyel, kinek-kinek a gusztusa és
éhsége szerint. A családhoz tartozó Fredek póninak cukorral és szénával kedveskedtek a
gyermekek, de barátságot kötöttünk a bernáthegyi kutyussal és a két cicával is.

Szinte észrevétlenül telt el a tavaszi szünet, melyet a veszprémi társönkormányzat
tagjaival töltöttünk. Persze kérdezheti valaki, hogy a gobelinszövés rejtelmeibe mennyire
merültünk bele, ha már szakembernél laktunk? A válaszom: semennyire! Valamilyen jó
indokot hagyni kell a jövõ évi kirándulásra is... Koszorusné Schildmayer Etelka 

Balatonalmádi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

WIELKANOC vagyis HÚSVÉT ÜNNEPE

Május elsõ vasárnapján ünnepeljük az
édesanyákat. 1925 óta honosult meg ez az
amerikai eredetû hagyomány Magyar-
országon és 1994-ben az ENSZ kez-
deményezésére vált május 15-e a család
nemzetközi napjává. Szorosan össze-
kapcsolódik ez a két ünnep, hisz a nõk
meghatározóak az emberi kapcsolatok, a
családok életszokásainak, életmódjának
kialakításában, a testi-lelki harmónia maga-
lapozásában. Ha az édesanyák egészsége-
sek, pozitív érzéseket, életszemléletet és
szeretetet sugároznak, kedvezõ hatást
fejtenek ki az egész családra, a tágabb
környezetre.

A család egykor a legfontosabb
értékközvetítõ, világnézet formáló tényezõ
volt. A gyermekek számára a példaképek a
szülõi, rokoni, baráti körbõl kerültek ki. Ma
a tömegkommunikáció elõtérbe kerülésével
a természetes jelenségek háttérbe szorultak,
hamis értékek, felszínes életszemlélet került
elõtérbe, amely azt sugallja: a siker és csak
Te vagy fontos! Élvezd a mát, ne törõdj a hol-
nappal! Nap mint nap szembekerülünk a
megváltozott szülõi szerepkörök, a fiatalok
bizonytalan jövõképe, a fogyasztói szemlélet
és az átértékelõdött, pénzközpontú értékrend
következményeivel. Ma már a házasság nem
norma, fõleg nem a sírig tartó házasság. 

Egyre kevesebb a több nemzedéket
átfogó családok száma, pedig az egészséges
családi életben pótolhatatlan szerepe van a
nagyszülõknek. Olyan érzelmi többletet
kap tõlük a gyermek, amely biztonságot ad
számukra az élet nehéz helyzeteiben. A jó
házasság megelõzõ gyermekvédelem.
Fontos a hasonló értékrendû társ meg-
találása, így nagyobb az esélye a konfliktu-
sok megoldásának is. 

A szülõk felelõssége, hogyan alakul
gyermekeik testi és lelki fejlõdése. A bánás-
mód, gondozás, nevelés a személyiség
fejlõdése szempontjából meghatározók. A
családi életre nevelés sikerének záloga a
gyermek elsõ 3 éve. Ekkor kell megtanulnia
a magatartás-módokat, ekkor tapasztalhatja
meg a biztonságot, a bizalmat. A születendõ
gyermek családi élete már a gyermek vál-
lalásával kezdõdik. Dr. Pálhegyi Ferenc
pszichológus szerint a gyermeknek sajátos
szükséglete van. A növényekhez hasonlóan
fejlõdése a környezettõl függ, azaz a
családtól, amely tartalmazza azokat a „táp-
sókat”, amelyek szükségesek a harmonikus
fejlõdéshez.

Az elsõ ilyen fontos szükséglet a biz-
tonság. A korai anya-gyermek kapcsolat
kihat a gyermek késõbbi érzelemvilágára,
kapcsolataira, a szexuális és családi életére.
Azonban ugyanilyen fontos számára, hogy
szülei is szeressék egymást, számíthassanak
egymásra. A legtöbb felnõttkori pszichés
zavar, lelki trauma a csecsemõkori pszichés
és az anya-gyermek kapcsolat zavarából
adódik. Gyakori, hogy esténként egyedül
hagyják a szülõk a síró gyermeket, vagy a
pár hónapos csecsemõ kezébe nyomják a

cumisüveget. Az érintésmentes kultúra
magatartásmintái tovább öröklõdnek ge-
nerációról generációra, melyek azt sug-
allják, hogy a gyermek senkire sem szá-
míthat, mindent magának kell megoldania.

A gyermeknek tapasztalnia kell, hogy õ
is fontos, értékes, becsülendõ. Mindig
életkorának megfelelõen kell szeretni.
Tudatosítani kell, hogy a gyermeknek meg-
van a maga helye, felelõssége a családban,
életkortól függõen mindig több és több. Így
készíthetjük fel õt az egyenértékûség mel-
lett a teljes egyenrangúságra, így lesz
egészséges az önértékelése. Ehhez szük-
séges, hogy legyen a gyermeknek önbizal-
ma, s viselje életkorának megfelelõen dön-
tései, cselekedetei felelõsségét. A szü-
lõknek értékként kell elfogadniuk a serdülõ
kritikus vélemény-nyilvánítását, de a szülõi
kontroll megtartása mellett! Sõt, érdemes
vitakészségüket fejleszteni, meghallgatni
álláspontjaikat.

A régi események felidézése, családi
fényképalbumok közös nézegetése fejleszti
önismeretüket, hisz látják, milyen változá-
sokon mentek keresztül, de jó alkalom a
nemzedékek közelebb kerüléséhez is.

Gyakran elõfordul, hogy a szülõk kevés
idõt fordítanak beszélgetésre a rohanó élet,
bizonytalanságérzet miatt. Pedig a gyermek
egymagában nem képes a szabályokat
elsajátítani, azokat meg kell vele ismertetni,
és gyakoroltatni kell elfogadásukat. Az a
fiatal, aki úgy érzi, hogy nem figyelnek rá,
nem szeretik, könnyen elcsábul a drogok,
szekták és a játékszenvedély irányába,
melyek a valahová-tartozás élményét adják.

A szülõk akaratlanul is magatartás-
mintákat adnak át a gyermekeknek: a fiú-
gyermek apjától tanulja el a férj, az apa
szerepkörét, a leánygyermek anyjától a
feleség, az anya szerepét. Életformájuk
modell, amely akarva-akaratlanul a gyer-
mek személyiségének alakulására köz-
vetlen hatással van. Például elvált szülõk
gyermeke, ha házasságot köt, konfliktus
esetén nagy valószínûséggel szüleihez ha-
sonlóan a válást választja végsõ megol-
dásként.

Az odafigyelõ, meleg családi légkörben
nevelkedõ gyermek értékrendjében helyén
van a család, az anyagi javak, a boldogság,
az áldozatvállalás, a lemondás és szerzés
értékrendje. A gyermekek nagy része azon-
ban úgy nõ fel, hogy nem kerülnek szóba
otthon a fontos emberi tartalmak. Követ-
kezménye, hogy nem tud a késõbbiekben
tájékozódni a világban. Meg kell tanítani
õket, hogyan értékeljék és kezeljék kör-
nyezetük negatív jelenségeit! Az egymásra
figyelés, empátia, a minél gyakoribb
együttlét, közös játék, beszélgetések gaz-
dagítják családi kapcsolatainkat. 

Bátran ajánlhatjuk a szülõknek Deák
Ferenc bölcsességét:„Nekem magamnak
kell olyanná válnom, amilyenné a gyer-
mekemet szeretném.” Kállai Tünde 

vezetõ védõnõ

EGÉSZSÉGMOZAIK

Anyák napja, család napja

Balatonalmádi Nyitva tartás:

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

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

Ruha-anyagok és lakás-textíliák:

Pamut-szatén ágynemûk, Ágytakarók, Plédek, Díszpárnák, Abrosz anyagok, Függönyök, Sötétítõ

függönyök, Bútorvásznak, Natúr vásznak, Mintás karton vásznak, Anginok, Szatén anyagok, Blúzselymek.

*****

Május hónap a TAVASZI SZÖVETEK vásárának hónapja, ezért a legtöbb

KÖNNYÛ SZÖVET és BLÚZANYAG LEÁRAZÁSRA KERÜL!
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Õseink szóhasználatában a magot fogant
asszony állapotba került, ma terhesnek nevezzük a
várandós anyát, s tehernek éljük meg a gyer-
mekáldást. A születés elõtti idõ az advent, a
várakozás ideje, melynek boldog készülõdése, vagy
szorongó félelme egy életre meghatározza a közénk
születõt.

A régi ember hitében a gyermek Isten áldása
volt, s minden születõvel egy kerek világ, egy
maroknyi teljesség öltött testet a Földön, akinek
lelkében Teremtõje által világkép, bölcsesség
munkál. Hitték, hogy a gyermekben szunnyadó
„õstudás” a világot kerek egésznek érzékeli, benne,
általa nem primitív ösztönlény születik közénk,
hanem egyszeri, megismételhetetlen csoda: kincs.

Mai világunk elképzelése szerint a gyermekben
szinte kizárólag tudat alatti zabolátlan erõk munkál-
nak, s a felnõtt dolga ezeket kordában tartani, a
gyermeket mindenre megtanítani. Teljesítmény-
központú világunkban sok embert téveszt meg a
környezet elvárása, a mérhetõ, a megmutatható
növekedés számonkérése. Ezért egyre gyakrabban
állítjuk kisgyermekeinket olyan mesterséges
helyzetek elé, melyben önmagunk és mások elõtt
megerõsítést vélünk, de a gyermek fejlõdési sajá-
tosságait, belsõ igényeit és valódi növekedését
figyelmen kívül hagyva nem engedjük megérni a
gyermekben a gyermekkort.

„A gyermekkor természetes igénye: szabadság.
S a mai gyermeket szinte ketrecbe kényszerítik. A
felnõttkor természetes igénye: élet. S a mai felnõtt
vagy alig él, vagy maga és mások rovására rejtek-
utakon él. Az öregkor természetes igénye: nyuga-
lom. S a mai öreg, minthogy korábbi igényei ki nem
elégülhettek, még a sír szélén is szabadságot és
életet akar.”  (Weöres Sándor: A teljesség felé).

Ez a szabadság nem a mindent ráhagyó szaba-
dosságot jelenti, hisz a kisgyermeknek teste és lelke
biztonságához igen nagy szüksége van a pontosan
kijelölt határokra. Amíg egészséges félelemérzete
ki nem alakul, óvnunk kell minden fenyegetõ veszé-
lytõl; s közben hányszor elmondjuk: „nem szabad”.
Lelke egészséges fejlõdéséhez is szüksége van s
kiszámítható, következetes visszajelzésekre, a
szülõk által megélt és egyértelmûen kinyilvánított
értékrend korlátaira. Akkor tehát mi a szabadság,
melyre kicsinyeinknek szüksége van? Teremtõ
képzeletének szabad szárnyalására, melyet nem
kötünk gúzsba zajos gépjátékokkal, mûanyag (élet-
szerûtlenségét nevében hordozó) kacatokkal, a
televízió álvalóságával, valótlan élethelyzetekkel,
az életkori sajátosságainak nem megfelelõ felada-
tokkal és elvárásokkal.  A kerek világ szabadsága,
melyben minden mindennel összefügg, melyben a
teljesség még kézzelfoghatóan jelen van, s nem
bomlik bizonyítható részigazságokra, részis-
meretekre. Melyben hihetetlen tudásszomját, a
világ megismerésének olthatatlan vágyát nem tör-
jük le mindent-jobban-tudásunkkal, fejlõdési sajá-
tosságait figyelmen kívül hagyó elvárásokkal.
Melyben biztonsággal megélheti és kibonthatja azt
a csodát, azt a semmivel sem mérhetõ kincset, mely
benne fogantatáskor a Földön megjelent.

Mi közvetítheti mindezt? Az a mûveltség,

„melyet nem politikusok ácsoltak össze valamelyik
társadalmi osztály védelmére, hanem emberi mû,
mint a nyelv. Nem kezdetet lát a születésben, nem
véget a halálban, hanem csak személyi változást
mind a kettõben, s nem csak az embernek emberhez
való kapcsolatát szabályozza, hanem a szövetségét
is, melyet a természettel és az Istennel mind-
nyájunknak meg kell kötni”. (Tamási Áron)

Õseink, atyáink mûveltsége ez, melyben min-
denki tette a dolgát szerepe és alkata szerint, s mely-
ben az ember az Istennel és a természettel kötött
szövetsége alapján élte és értette a teljességet, a
világ csodáját. Melyben a gyermekrõl apáról fiúra
örökített ösztönös tudás biztonságában nevelked-
hettek az utódok, és az irántuk érzett felelõsségre,
alázatra az az áldás intett, amely Küldõjének fogy-
hatatlan szeretetét és jóságát mutatja minden
teremtményben. A gyermek alázata, a kicsinyek
Mindenséghez, teljességhez való közelsége, nyi-
tottsága szükséges a legnagyobb titkok és
mûvészetetek megértéséhez. „Abban az idõben így
szólt Jézus: Áldalak téged Atyám, menny és föld
ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosok elõl,
és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek.” (Mt 11. 25-
26). „Minden mûvészet: világmodell. Az egészrõl
készült híradás. Szemben a tudományok bizonyított
részigazságaival, a mûvészet a bizonyíthatatlan
egész kifejezése. Míg a tudományos igazságot pil-
lanatról pillanatra, lépésrõl lépésre a logika szabja
meg, a mûvészet mondatról mondatra, ecsetvonás-
ról ecsetvonásra, vésõütésrõl vésõütésre választás
gyümölcse. Csodája mégis épp az, hogy nagy és
érvényes alkotásaiban mégse hat önkényesnek,
hanem olyan egyetemes igazságot közvetít, mely

attól, hogy bizonyíthatatlan, semmivel sem kevés-
bé reális. Ellenkezõleg. Meggyõzõbb minden
bizonyított realitásnál: a teljesség lélegzetvétele.”
(Pilinszky János: Szög és olaj)

Gyermekeink „tanulása” kisiskolás korig ilyen
modellezés, „az egészrõl készült híradás” kellene
hogy legyen, ám magával hozott késztetése, hajla-
ma az utánzásra csak valós élethelyzetekben tud
kiteljesedni. Ha a számára legfontosabb közegben,
a családban mûködõ, élhetõ szeretetkapcsolatokat,
szerepeket láthat, s azonosulhat velük nemének és a
benne rejlõ lehetõségeknek megfelelõen. A család
az, ahol megtanulhatja – mert láthatja és cselekvõ
részese lehet – mindazt, amire életét, létét alapoznia
kell. Itt kapja a legfontosabb mintát a szeretet, a hit,
a lemondás, az alázat, az áldozat, a megértés, a hála,
a köszönet, a bocsánatkérés, a felelõsségvállalás
terén, melyek nélkül teljes életet élni nem lehet. De
kisgyermekkorban minden lényeges készség,
képesség, a világról alkotott szerves tudás – mester-
ségesen létrehozott és gyakoroltatott helyzetek
helyett – csak valós élethelyzetekben, tapasztalt
minta alapján fejlõdhet organikusan.

Egy magával és a világgal harmóniában élõ
gyermek teljesít, ha eljön az ideje, míg az örökösen
elvárások elé állított, gyermekkorától megfosztott
gyermek nem, vagy csak nagyon nehezen és óriási
áldozatok árán találhatja meg az összhangot magá-
val és a teremtett világgal.

Nádasné Varga Katalin
(A cím Weöres Sándortól vett idézet)

A gyermekkor természetes
igénye: a szabadság

A Vöröskereszt helyi szervezete idén meghirdette a csecsemõ-
gondozási és ápolási versenyt. A felhívásra városunk 60 lelkes
általános iskolása jelentkezett, mindkét iskolából. Másfél hónapos
elméleti és gyakorlati felkészülés után versenyen mérték össze tudá-
sukat. A felkészülés után ideje alatt a segítségemmel megtanulták,
hogyan óvják, fogják, emeljék fel a csecsemõket, elsajátították a
csecsemõtáplálás, fürdetés, öltöztetés fortélyát, valamint megis-
merkedtek a Vöröskereszt történetével, eszméivel.

Nagyon lelkesen készültek az iskolákon belüli megmérettetésre.
A Györgyi Dénes Általános Iskolában megtartott iskolai fordulón I.
helyezett csapat tagjai (Ari Zsófia 7.a., Dér Edina 7.a., Tóth Bianka
7.a.) továbbjutottak a területi versenyre. A Vörösberényi Általános
Iskola I. helyezett csapata (Kardos Réka 7.b., Bihari Brigitta 6.b.,
Nagy Krisztina 6.b.) ugyancsak a saját iskolájukban megrendezett
területi versenyen mérhette össze tudását a többi csapattal. Ezúton
is köszönetet szeretnék mondani Németh Béla igazgató úrnak, hogy
helyet biztosított a területi verseny lebonyolítására.

A területi fordulón dr. Bandur Mária gyermekorvos, Rosta
Lászlóné balatonfüredi városi védõnõ, illetve Libisch Éva, a
Vöröskereszt balatonfüredi területi titkára pontozta a gyermekek
elméleti és gyakorlati teljesítményét. Nagyon szoros volt a verseny,
hiszen mindannyian felkészültek voltak, így csak kis különbségek
döntöttek a végeredményben. I. helyezett a Radnóti Mihály
Általános Iskola csapata Balatonfüredrõl, II. helyezett a
Vörösberényi Általános Iskola csapata, III. helyezett a Györgyi
Dénes Általános Iskola csapata.

Külön köszönetet szeretnék mondani ifj. Kórusz Józsefné és
Gyömörey Csabáné szülõknek a versenyek elõkészületében és
lebonyolításában nyújtott segítségükért. Azt kívánom ennek a sok
lelkes gyermeknek, hogy továbbra is maradjon meg bennük ez a
lelkesedés és szeretet, amit a felkészülés alatt kaptam tõlük.

Eignerné Pálffy Zsuzsa
„Zsuzsi védõnéni”

Csecsemõgondozási

verseny városunkban

ALMÁDI VÁROSI
GYEREKNAP

2005. május 29. vasárnap
Helyszín: Sportpálya

EGÉSZ NAPOS PROGRAM, VURSTLI ÉS SZÓRAKOZÁS
A SPORT ÉS A VIDÁMSÁG JEGYÉBEN! 

9 óra
Kispályás labdarúgó torna 8 általános iskola csapatainak
részvételével 

Támogató: Számfira Rendezvényszervezõ Iroda 

15 óra
Kulturális programok 

Szervezõk: 
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár és a 

Számfira Rendezvényszervezõ Iroda 

15-18 óra Kézmûves játszóház
15. 30 óra A tudós kiskacsa

az ajkai Kacagó Bábcsoport elõadása 
16. 30 óra Lufibohóc elõadása 
17 óra Óriásbábok és a Staféta együttes elõadása 
18 óra Szöcske és Tücske a Tintaerdõben

interaktív színház gyerekeknek 
19 óra Balcsi Country zenekar koncertje gyerekdalokkal

Kicsiket és nagyokat szeretettel várnak a szervezõk!

KIEGÉSZÍTÕ GYEREKNAPI PROGRAM!

Játékmackó kiállítás
2005. május 23. és 28. között a 

Pannónia olvasótermében!
A belépés díjtalan! 
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HÍVOGATÓ MÁJUSI ALKALMAINKRA
Május hónapban, a megszokott összejövetelek mel-

lett az alábbi rendkívüli alkalmak lesznek.
Május 1-én a hittanosok szolgálatával megtartjuk A

GYÜLEKEZETI ANYÁK NAPI ÜNNEPSÉGET. 
Május 15-én, pünkösd elsõ napján lesz A

KONFIRMÁCIÓI ÜNNEPÉLY, amelynek keretében öt
fiatal tesz hitvallást és fogadalomtételt és részesül az
elsõ úrvacsorában: Jánosi Imola, Kiss Gergõ, Nagy
Eszter, Polgár Dávid, Tászler Mária. Ekkor fognak
elõször úrvacsorázni azok a felnõtt testvéreink is, akik
április 10-én keresztelkedtek és konfirmáltak: Barcza
Boglárka, Gesztesi Ádám, Györkös Éva, Hadházi
Henriett, Kármán György, Katzer Anita, Radnai Gábor
és Vajda Zsolt. 

Május 29-én, az istentisztelet keretében tartjuk meg a
HITTANÉVZÁRÓ ÜNNEPÉLYT, szintén a hittanosok
szolgálataival. Ebben a tanévben az alábbi gyermekek
vettek részt az almádi hitoktatásban: 1. csoport: Csécsi

András, Csontos Imre, Fejes Alexandra, Kuthi Boglárka,
Major Miklós, Major Tamás, Mihaleszkó Sándor, Nagy
Dávid Mihály, Ott Dániel, Ott Zsófia. 2. csoport: Dudás
Tamás, Csécsi Miklós, Freund Anna, Mester Csíki
Borbála, Nagy Gergõ, Polgár Ottó, Schei Zsófia,
Steinbach Borbála, Toronyi Gyöngyi, Toronyi Gyõzõ. 3.
csoport: Jánosi Imola, Kiss Gergõ, Nagy Eszter, Polgár
Dávid, Schei Luca, Steinbach Sára, Tászler Mária. A
Balatonfûzfõi hittanosok évzárója is ezen a napon lesz. 1.
csoport: Gál Zoltán, Szombathelyi Mátyás, Zigó Máté. 2.
csoport: Hollós Dávid, Major Bence, Tujder Géza. 3. cso-
port: Major Flóra, Tujder Tamás. 4. csoport: Csöndör
Zsuzsanna, Perecsenyi Patrik, Varga Áron, Váradi
Bence. 5. csoport: Fábián Dávid, File Gábor.

Májusban a BEJELENTÉSEK SZERINT két gyer-
meket fogunk megkeresztelni: Kádár Pannát (05.08) és
Kis Csontos Dorínát (05.22). Április 30-án Sütõ Zsolt és
Hadházi Henriett, május 14-én Jörg Dõtsch és dr. Hollós
Zita kérik templomunkban közös életükre Isten áldását. 

„Békesség nektek”
(János evangéliuma 20,19)

ÁLDÁS - BÉKESSÉG
Mi, almádi reformátusok 

MÁJUS,
PÜNKÖSD HAVA
A hónap egyházi ünnepei
Húsvét utáni 40. nap Jézus mennybemenetelének napja.

A húsvétkor feltámadt Krisztus többször megjelent
tanítványainak. Az utolsó találkozásukkor Jézus megál-
dotta az  apostolokat, majd fölemelkedett és a felhõk között
eltûnt a szemük elõl. Ezt a napot áldozócsütörtöknek
nevezzük, mert a katolikus egyház évente legalább egy
szentáldozást kér híveitõl, és ha valaki valóban csak egy-
szer áldozik egy esztendõben, akkor ennek a napja
áldozócsütörtök.

Május hónap legnagyobb egyházi ünnepe a pünkösd. A
húsvétvasárnapot követõ 50. nap. A húsvéttal együtt
mozgó ünnep. Az egyház születésnapja. A félõ, rettegõ
tanítványok Máriával együtt zárt ajtók mögött imádkoztak,
amikor szélvész zúgását lehetett hallani, és leszállt rájuk a
Szentlélek, erõvel töltötte el õket, megmutatta nekik mind-
azt, amit eddig emberi eszük szerint nem értettek Jézus
tanításából, tetteibõl.

Az Isten, aki megteremtette a világot, hatalmas erejébõl
juttatott az apostoloknak, akiknek szívét eltöltötte a min-
den kételyt elsöprõ lobogó láng. És ez a láng felgyújtotta
aznap Jeruzsálemet, hiszen Péter beszédének hatására
5000 férfi tért meg és keresztelkedett meg.

A Szentlélek jelenléte olyan boldogsággal tölti el az
embert, ami semmilyen földi érzéshez nem hasonlítható.
Az apostolokra azt mondták néhányan, mikor megpillan-
tották õket, hogy részegek. Pünkösd színe a liturgiában az
öröm színe: piros.

A hónap népszokásaiból
Május elseje a májusfa állításának ideje. A szokás ma-

gyarázata a következõ: Szent Jakabhoz és Szent Fülöphöz
hittérítõ útjukon egy Valburga nevû szûz hajadon csat-
lakozott, akit ezért megrágalmaztak a pogányok, tisztáta-
lannak tartották. Bizonyítandó ártatlanságát a leány a ván-
dorbotját földbe tûzte és imádságba fogott. A fa 1-2 óra
alatt kizöldült. Így bizonyította Isten a lány ártatlanságát.

A nõtlen ifjak emiatt szoktak jó magaviseletû hajadonok
ablaka alá éjszaka, észrevétlenül májusfát állítani. Sze-
relmi ajándék is a májusfa és a természet újjászületésének
szimbóluma. A fa fajtája, nagysága az udvarlási szándék
komolyságát jelezte. A májusfát legtöbb helyen pünkösd-
kor bontották le.

Május legnagyobb ünnepe pünkösd. Európában már a
középkor óta választanak ezen a napon pünkösdi királyt.
Általában lóversennyel, vagy más ügyességi próbával. A
pünkösdi király egy évig minden mulattságba, lakodalom-
ba hivatalos, minden kocsmában ingyen iszik a község
kontójára. Lovát, marháját társai õrzik és apróbb vétségek
esetén megússza a testi büntetést.

A Dunántúlon jellegzetes szokás a pünkösdi királyné-
választás. A legkisebb, legszebb lány a kiskirályné, akit
nagyobb társai magukkal visznek a házakat járva. A szokás
termékenységvarázslással egybekötött köszöntõ. A na-
gyobb lányok minden ház udvarán énekelnek, körültán-
colják a kiskirálylányt, aki fölé kendõt, baldachint feszíte-
nek, így fejezve ki méltóságát. A kiskirálylány a termékeny-
ség jelképeként virágszirmot szór kosarából az udvarra.

Szõlõtermõ vidékünkön ne feledkezzünk meg a három
fagyosszentrõl (Pongrác, Szervác, Bonifác), és hallgas-
sunk a régi tanácsra:

Szervác, Pongrác, Bonifác, mind a fagyos szentek,
Hogy a szõlõ el ne fagyjon füstöljenek kentek! 

Szabó Kalliopé

Nyugdíjas Pedagógus
Klub programjai

Május 5. csütörtök, 15 óra:  klubdélután – program-
megbeszélés.

Május 19. csütörtök - kirándulás Sümegre. Találkozó 8
órakor a Pannónia parkolóban.

Május 2. csütörtök – klubdélután, pedagógus nap.
Minden kedves érdeklõdõt szeretettel látunk.
A vezetõség nevében: Fürtösné, Erzsi ny. tanító 

„Az Úrnak félelme a bölcsesség kezdete, a böl-
csességet és az intést csak a bolondok vetik meg!”
(Példabeszédek 1,7)

Erre az igeversre figyelve három dolgot kell tisztáz-
nunk: Mit jelent az istenfélelem, a bölcsesség, illetve
ezek megvetése?

AZ ISTENFÉLELEM azt a megrendülést jelenti, amit
az ember az élõ Istennel való találkozás során átél. Ekkor
tapasztaljuk meg igazán teremtmény voltunkat, kicsiny-
ségünket, valamint tökéletlenségünket; azt, hogy törékeny,
nyomorult, halandó emberek vagyunk. Isten tökéletessé-
gének fényében értjük meg igazán, hogy mi a bûn, és ekkor
döbbenünk rá arra, hogy mennyi mindent nem értünk és
nem tudunk: „Hol a bölcs, hol e világ vitázója?” Minden
önhittségünk kimúlik ebben a találkozásban: „Ne légy
elbizakodott, hanem félj” (Róm 11,20). A Szentírás õrzi a
nagy, szent és félelmetes Istennel való találkozás élmé-
nyét. Gondoljunk Jákób bételi álmára: „Bizonyára az Úr
van ezen a helyen, és én nem tudtam. Félelem fogta el õt,
és így szólt, milyen félelmetes ez a hely. Nem más ez, mint
az Isten háza és a menny kapuja” (1Móz 28,17). Ézsaiás
félelmében felkiált: „Jaj, elvesztem, mert tisztátalan ajkú
vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hiszen a
Seregek Urát látták szemeim!” (Ézs 6,5). Péter hason-
lóképpen fogalmaz a csodálatos halfogás után: „Menj el
tõlem Uram, mert bûnös ember vagyok!” (Lk 5,9). Tehát
az istenfélelem egy valódi és jogos félelem, ami megaláz,
porba sújt, de fel is emel onnan. Hiszen az istenfélelem
másik jelentése az Isten elõtti hódolat, tisztelet, iránta való
hûség. Az ember ugyanis ebben a félelemben az Úrhoz
menekül. Rád szorulok, te vagy oltalmam! Izráel is
félelemmel és rettegéssel keresi hatalmas Urának oltalmát
(Hós 3,5) Még a Prédikátor számára is az istenfélelem az
élet végsõ tartóoszlopa és értelme. Az istenfélelem kife-
jezés mindezek mellett az Isten és az Õ színe elõtt álló
ember kapcsolatának minõségét is kifejezi. Az élõ Istennel
való kapcsolat ugyanis nem egy lehetõség a rendelke-
zésünkre álló sok kínálat közül, hanem az egyetlen
lehetõség a boldog és teljes életre. Ez félelmetes, mert
elszalaszthatjuk egy minden területen túlkínálattól roska-
dozó korban, ugyanakkor az ember a félelem érzése köz-
ben lesz igazán nyitott a tényleges igazságokra, így ez a
félelem kegyelemmé lehet, miközben rájövünk, hogy az
Isten, Jézus Krisztus Atyja az egyetlen megoldás, a Szaba-
dító, a legfontosabb, akinek abszolút igénye van az éle-
tünkre, éppen a mi érdekünkben. 

Igénkben a valódi BÖLCSESSÉG kezdete az elõb-
biek szerint értelmezett istenfélelem. A Példabeszédek
Könyve egy profán fogalmat hoz át szent területre.
Világi értelmezés szerint a bölcsesség egyrészt jelenti
valaminek (pld. a mindennapi élet néhány törvénysze-
rûségének) az ismeretét, de jelentheti a megfontoltság,
józanság, elõrelátás értékes tulajdonságait is. Az ilyen
ember helyesen tud dönteni, jól tud választani, birtokol-
ja a megkülönböztetés képességét, mert tapasztalt. A
bölcsesség alatt értjük továbbá azt az ügyességet, amikor
valaki érti a dolgát, a megfelelõ eszközt használja céljai
eléréséhez. Itt a bölcsesség az ember sajátja. Igénk nem
erre a bölcsességre gondol, hisz ez a fajta bölcsesség
mindig elbizakodottá tesz, önmagamhoz vezet és elzár-
ja az utat az Isten felé. A Szentírás beszél a felülrõl való
bölcsességrõl, ami ajándék, és ami éppen arra ébreszt rá,

hogy Isten nélkül senki vagyok, Rá szorulok, és Õ az
egyetlen megoldás. Ezért „ne dicsekedjen a bölcs az õ
bölcsességével, se az erõs az õ erejével, aki dicsekszik,
azzal dicsekedjék, hogy értelmes és ismer engem” (Jer
9,13). Ez a bölcsesség is választásban mutatkozik meg.
Isten ugyanis elénk adta az élet és a halál útját, az áldást
és az átkot, a széles és a keskeny utat, és nekünk életünk
minden percében ezek között kell döntenünk. Ezért
fontos a könyörgés a felülrõl való bölcsességért: „Utaid,
Uram ismertesd meg velem” (Zsolt 25,4), „Taníts úgy
számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk”
(Zsolt 90,12). Pál apostol Isten kikutathatatlan bölcses-
ségérõl beszél, amikor a krisztus-esemény csodáját
próbálja megérteni; azt, hogy Krisztusban Isten igazsá-
ga és kegyelme egyszerre érvényesült. „Ó, Isten gaz-
dagságának, bölcsességének, ismeretének mélysége!”
(Rm 11,33) Isten a mi saját, önhittséget gerjesztõ böl-
csességünk helyett az Õ Krisztusban testet öltött böl-
csességét, gazdagságát, ismeretét akarja nekünk ajándé-
kozni. Ennek az életet megújító, a valódi távlatokat látó
és eszerint választó (cselekvõ) bölcsességnek a kezdete
az istenfélelem. Vagyis az élõ Isten nélkül nincs böl-
csesség, nincs ismeret, helyes cselekvés, és megújult
élet.

Az Ige korunk diagnózisát is adja, amikor az isten-
félelem és az ebbõl fakadó, felülrõl való bölcsesség
MEGVETÉSÉRÕL szól. Szomorú tendencia manapság
az értékek megvetése, és az értéktelenség tisztelete, még
akkor is, ha az ember, saját bölcsességével ügyesen
megmagyarázza, hogy az érték fogalma relatív, és az
értékeket az adott kor mindig maga határozza meg azzal,
hogy mit helyez a középpontba. Bizony ezen a területen
is felülrõl való bölcsességre lenne szükségünk, hogy
tisztán lássunk. Gulyás Dénes, világhírû operaéneke-
sünk egy kis faluban hozott létre zeneiskolát, hogy a
falusi tehetségeket felfedezze és gondozza. Ennek kap-
csán szomorúan nyilatkozott, hogy ma az a hír, hogy a
„Való Világ Sztárjai’ hol, kivel, mikor... Az pedig senkit
nem érdekel, hogy Gulyás Dénes 32 éven keresztül mit
csinált. „Ez kultúrbarbarizmus, kultúrbanditizmus,
merénylet az emberiséggel szemben, gyilkosság, de én
nem hagyom, nem törõdök bele!” – fogalmazott az
operaénekes. Innen már csak egy lépés annak meglátása,
hogy mennyire nem foglalkozunk azzal a legnagyobb
értékkel, amit Krisztus hozott el ebbe a világba. Saját
bölcsességünkkel maximum egy filozófikus, vallási
vitáig juthatunk el ezen a területen, de alapjában nem
változik semmi. Megvetjük a legszentebb, a legnagyobb
értéket, a legnagyobb ajándékot. A keresztrõl való
beszéd bolondsággá lett. Az Ige minõsíti ezt a lelkületet:
Ezt a bölcsességet csak a bolondok vetik meg. A világ
tele van bolond gazdagokkal (Lk 12,13-21), bolond
emberekkel, akik homokra építenek (Mt 7, 24-27), akik
azt gondolják, hogy nincs Isten (Zsolt 53,1). „A bolond
nép csúfolja neved” (Zsolt 74,18), „az Úr letekint a
mennybõl az emberekre, hogy van-e közöttük értelmes,
aki keresi Õt?” (Zsolt 14,2). A leghatalmasabb ismeret
az Istenismeret (istenfélelem), és az ebbõl fakadó tudás
(bölcsesség), de a legnagyobb tudás is bolondsággá
(értelmetlenné és öncélúan veszélyessé) lesz a Szabadító
Isten ismerete nélkül. 

Steinbach József református lelkész

A bölcsesség kezdete
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Addig üsd a vasat, amíg meleg! címmel kétnapos kovácstalálkozó volt áprilisban Vörösberényben Koppa  György egykori
almádi kovácsmester tiszteletére. A Mandulásban készültek Boros László fényképei, amelyek egyszerre érzékeltetik a kovács-
mesterség nehézségét és szépségét.

Francsics Károly (született Pápán 1804-ben,
elhunyt Veszprémben 1880-ban) veszprémi bor-
bély, az elsõ magyar polgár (egészen pontosan:
iparos) emlékiratírók egyike igen szép napokat
töltött Almádiban az 1800-as évek derekán! Elõbb
csak kirándult szerelme, Jákói Zsófi családjának a
szõlõhegyi pincéjéhez, késõbb maga is birtokossá
vált Balatonalmádiban. Hogy milyen emlékezete-
sek voltak a fodrászsegédként gyalogszerrel
Almádiban tett kiruccanásai, visszaemlékezé-
seinek 2001-es pápai kiadású kötetébõl derül ki.
Hogy ne mondjam a legszebb leírás arról szól,
miként zajlott le 1846-ban egy pinceszer a Jákói-
szõlõben! Érdemes Francsics uramat idézni.

Uzsonnai 4 óra tájban hazavetõdék borbély-
mûhelyünkbe, hol pajtásomat – Fridrikovicsot – fel-
jebb-alább sétálva s dohányozva találám. Midõn
hozzá beléptem, vidám fennhangon kérdezém õt:

- Eljön-e ma velem Almádiba, a Balaton
tükrét megnézni?

- De minõ örömmel, barátom!  - felele felkiáltva.
- No tehát készüljünk, alkonyati 6 órakor

indulunk.
Ketten tehát elindultunk a kitûzött órában, s egy

órai gyaloglás után Sz. Király Szabadját jobbra
hagyva, az úgynevezett Malomvölgyben végig,
Vörösberényen és az almádi szõlõhegyeken
keresztül le a Balaton partig, sehol meg sem álltunk.

„Az öreg mama szõlõ hajlékába” szállásolták
magukat, ahol a tarisznyából kenyér és sajt kerül
elõ, s falatozás közben meglepi õket a
kiszáradástól való félelem.

- Hej, pajtás! Enni csak hoztunk magunkkal
valamit, hanem bezzeg a csutorát otthon feledtük.

- Itt a pince barátom! – kiálték fel mosolyog-
va -, ma pedig itt mi vagyunk az ura.

- Az üres pincében szabadon uralkodhatunk,
úgy-e édes barátom? – mond Fridrikovics szinte
mosolyogva.

- Majd mindjárt megmutatom, hogy nem üres
– mondám, s felkeltem ülõhelyemrõl. Fejem
felett a falra szegezett, õsi fogasról lekapék egy
vászonkorsót, az asztalunkon égõ gyertyát ke-
zembe ragadám, s mentem kifelé a szobából.

Midõn a hatalmas nyikorgó pinceajtót betol-
tam, a kezemben lévõ piszkos, girbe-gurba drót
gyertyatartót, vászonkorsóval együtt átadám az
utánam jött Fridrikovicsnak, s mindjárt a pince-
ajtó mellett, a vakolatlan falba, a kilátszó téglák
közé vert kampós faszegrõl leemelém a ter-
mészettõl ajándékozott jókora nagy tökhébért, s
mindjárt a mellettem fekvõ 8 akós hordóból szít-
tam egy hébérrel, Fridrikovics barátom kezében
teleeresztém a vászonkorsót, melyet azonnal fel is
hajta, s minekutána belõle jót ivott, mondá:

- Tovább ne is menjünk pajtás, e mellett csak
megmaradjunk, mert ez igen hatalmas jó bor.

Aki ivott valamirevaló Balaton-felvidéki
bort, megérti a két veszprémi borbélylegényt:
egy tapodtat se, míg eleget nem isznak belõle!

Hogy mi a vége, gondolhatjuk. Másnap törköly-
pálinkával kezdik a napot, dióveréssel telik el a
délelõtt, hogy délben a Berényben beszerzett
marhahúsból készített gulyáslevesre szomjaz-
zanak meg. Ahogy a szerzõ fogalmaz:

Végezvén ebédünket, összeszedtük, s hordtuk
levert diónkat, mely foglalatosságunk közbe –
Fridrikovics nagyon jól tudván bánni öreg
mamával – valahányszor egy vesszõvéka diót
bevittünk a présházba, mindannyiszor szorgal-
matosan belekukucskáltunk a vászonkorsóba is,
de azt üresen soha sem találtuk.  Mely gyakori
korsóba való kandikálásunknak következése lett,
hogy amidõn minden diónkat betakarítánk, a
présház megett leheveredénk a gyönyörû zöld
gyöpre és egy hosszú verset aludtunk.

Midõn felébredénk s bementünk a szobába, a
vászonkorsó az asztal közepén várt ránk, mely
csordultig lévén, csakhamar ismét mind a ketten
összebarátkozánk vele... (Majd) megköszöntük a
szállást, tartást, elbúcsúztunk és pipaszóval elin-
dultunk Veszprém felé.

Este jó késõn, szerencsésen hazaértünk…
Mit lehet ehhez hozzátenni?... Aki átélt már

pinceszert mifelénk, tudja, hogy semmi túlzás
nincs Francsics mester másfélszáz esztendõvel
ezelõtti leírásában.

Az emlékirat olvasója gyakran találkozik az
egykori almádi szõlõhegyek életérõl tudósító
leírással. A most idézett csak a legszínesebb, de
majdnem megüti e mértéket az 1834-es (igen-
csak hangos) szüretrõl való beszámoló, amely az
„Almádi hegységben” megesett duhajkodások
csinos írásbeli emléke. A mindennapjait szorgos
munkával töltõ veszprémi iparos legény vajmi
keveset törõdik az almádi szõlõkben folyó
munkával, naplója a Balaton-parti „kikap-
csolódásairól” – a természet szépségeibe, a
szõlõbeli társasági életbe s az almádi  borokba
feledkezésérõl - ad hírt. Az 1859-tõl a Sárkutai-
dûlõben birtokolt 1 nagy és 1 kisholdból álló
Francsics-szõlõben nyilván némileg másképpen
folyt az élet. A korhely iparos legényt egy idõben
a szükség gyógyította ki a részegeskedés nyava-
lyájából, mesterré s birtokossá válva viszont már
nem engedhetett meg magának olyan duhaj-
kodásokat, amelyek egyike korábban a veszpré-
mi vármegyeháza áristomában végzõdött.

S. M.
—————————————
Lapunk márciusi számában a Mécs Lászlóról

szóló cikk hatodik bekezdése helyesen így
kezdõdik: „Váth János unokája…”

Rónay László irodalomtörténész arról
tájékoztatott bennünket, hogy a Szent István
Társulat Mécs László összes költeményének a
kiadását tervezi. A lapunkban megjelentetett,
Váth Jánosnak ajánlott A Balaton megözvegyült
címû vers közlésünk nyomán kerülhet a válo-
gatásba.

Kis almádi irodalomtörténet

Francsics pinceszerei
Kedves Almádiak! A balatonalmádi római katolikus plébánia 70 éves,

a Szent Imre templom pedig 75 éves ebben az esztendõben. A jubileum
alkalmából missziós napot szervezünk. Mert bármilyen furcsa,
Magyarország missziós területté vált. Indiából és Dél-Amerikából
érkeznek hozzánk hittérítõk, hogy újra megmutassák a magyar népnek,
mennyire szép és örömteli a keresztény hit és élet.

A missziós nap mindenkihez szól, de elsõsorban azokhoz, akik nem val-
lásosak. Mert az Isten-keresés a szívünk mélyén bennünk él, csak nem
tudjuk, hogy fogjunk hozzá. Szeretné a plébánia egy színes napban felvil-
lantani a keresztény hitet többféle aspektusból. Nézzünk egy ízelítõt a mis-
sziós nap mûsorából!

Délelõtt Eperjes Károly szaval és tanúságot tesz hitérõl. Majd a
Gabalyda Bábszínház csodálatos történetet mutat be, az Edain együttessel
pedig, amely régi keresztény ír zenét játszik, együtt imádkozhatunk délben,
majd a plébánia szeretetvendégségre hívja az almádiakat. Délután elõadást
hallgathatunk többek között a misszióról. A Láthatatlan Színház titokzatos
birodalma a hit és a bizalom útján vezet bennünket. Újabb báb és zenei pro-
dukciók után olyan misén vehetünk részt, ahol a szertartás egyes részeit,
szimbólumait elmagyarázzák nekünk. Lesznek papok és szerzetesek, akik
a Meghallgat-lakban szívesen beszélgetnek majd az oda betérõ emberekkel.

Reméljük, hogy ez a nap nemcsak a kulturális programok sokszínûsége
miatt lesz gyönyörködtetõ, hanem sikerül együtt egy lépést tenni Isten felé.
Együtt imádkozunk majd és Jézus ott lesz köztünk, mert megígérte, hogy, „ha
ketten vagy hárman összegyûltök az én nevemben, én ott leszek köztetek”.

Egyszóval szeretettel várunk minden almádit június 4-én a missziós napra.
Szabó Kalliopé

Június 4. 

Meghívó missziós napra

II. János Pál

Ne féljetek!
Ne féljetek! - hangzottak II. János Pál pápa elsõ szavai megválasztása

után. Ne féljetek! - mondta a jelenlévõ tömegnek, Ne féljetek! - mondta a
katolikusoknak. Ne féljetek! - mondta a világon minden embernek.

Igen, mert a mai ember egyik legszörnyûbb öröksége a félelem. A XX.
század betegsége. Félelem a betegségtõl, szenvedéstõl, haláltól, munka-
nélküliségtõl, magánytól, a felelõsségvállalástól, az igazság kimondásától,
a megszületendõ gyermekektõl és a megöregedõ családtagoktól.

II. János Pál megmutatta, hogy hogyan csináljuk. Mert nem félt vállalni
a hitét a hitetlen világban. Nem félt belátni, bevallani egyháza hibáit, bocsá-
natot kérni, alázatot gyakorolni. Nem félt kimondani az igazságot az életrõl,
a családról, az abortuszról, az eutanáziáról, szenvedésrõl. 

Nem félt attól, hogy meg kell bocsátania, és megbocsátott. Nem félt a
szenvedéstõl, sõt vállalta azt, felajánlva értünk, mint egy jó atya. Nem félt
az öregségtõl, vállalta korát és betegségét, megmutatva ezzel az ember mél-
tóságát a nyomorúságban is. Nem félt a haláltól, és derûsen várta. Gyakran
jött ajkára az ima: Halálom óráján hívj engem magadhoz, Uram, és parancsold,
hogy hozzád jöjjek.

Mert tudta, hogy szükségünk van a bocsánatkérésre és megbocsátani tudás-
ra, szükségünk van az igazság kimondására, szükségünk van a szenvedésre. 

Vegyük észre, hogy bármennyire szükségünk van mindezekre, emberileg
alig tudjuk elfogadni és megvalósítani ezt az eszményt. Igen, még mindig
félünk. Kevesek és gyengék vagyunk ahhoz, hogy így éljünk. II. János Pál pápa
sem emberi erõbõl cselekedte mindezt. Benne élt Krisztus, és õ Krisztusban
élt. Az Úrra támaszkodva volt képes vezetni a világot az igazság felé.

Testvérem! Benned is el van temetve egy Krisztus-arc. Szeretnéd
elõhozni, kifaragni, széppé mintázni. Bármelyikünk élete lehet olyan
csodálatos és tökéletes, mint II. János Pál pápáé. Tedd meg az elsõ lépést!

Szabó Kalliopé

Kanadai magyar barátomtól kaptam az alábbi tan-
mesének mondható történet.

„Egy nap a paraszt szamara belesett a kútba. Az állat
órákon át szánalmasan bõgött, miközben a paraszt meg-
próbált rájönni, mit is tehetne. Végül úgy döntött, hogy az
állat már öreg és a kutat úgyis ideje már betemetni; nem
éri meg kihúzni az öreg szamarat.

Áthívta a szomszédait, hogy segítsenek. Mindegyik
lapátot fogott és elkezdtek lapátolni a kútba. A szamár
megértette, mi történik és elõször rémisztõen üvöltött.
Aztán, mindenki csodálatára, megnyugodott.

Pár lapáttal késõbb a paraszt lenézett a kútba.
Meglepetten látta, hogy minden lapátnyi föld után a sza-
már valami csodálatosat csinál. Lerázza magáról a földet
és egy lépéssel feljebb mászik.

Hamarosan mindenki ámult, ahogy a szamár átlépett a
kút peremén és boldogan elsétált!

Az élet minden fajta szemetet és földet fog rád lapá-
tolni. A kútból kimászás trükkje, hogy lezárd magadról és
tegyél egy lépést. Minden probléma csak egy lehetõség a
továbblépésre. Bármilyen problémából van kiút, ha nem
adod fel, nem állsz meg! RÁZD MEG MAGAD ÉS LÉPJ
EGYET FELJEBB!”

A tanulság világos; ne add fel soh’sem, találj
megoldást, miként a szamár is tette. Majbó Gábor

Emberösztön, szamárész
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Idén áprilisban, Európai Uniós pályázat keretében, ismét lehetõséget kaptunk arra,
hogy Olaszországba látogassunk. A Vörösberényi Általános Iskolától április 1-jén
délután 5-órakor indultunk.

Elsõ úti célunk Firenze volt, ahol a város megtekintése után elfoglaltuk szállásunkat.
Másnap Rómába kirándultunk. Megnéztük a város fõ nevezetességeit: Colosseum,

Vatikán, Szent Péter tér, Fórum Románum és Victor Emánuel emlékmû. A pápa halála
miatt egész Rómában nagy tömeg volt.

Este érkeztünk Nápolyba. Másnap az ottani gyermekekkel töltöttük közös prog-
ramjainkat. Az olasz tanulókkal jól összebarátkoztunk és a héten többször is kísértek
minket útjainkon. Nagy élmény volt a közösen sütött pizza is. Nagyon sok szép múzeu-
mot, templomot és kastélyt néztünk meg. Szombaton ellátogattunk Pompej városába.
Aznap estére mûsorral készültünk az olasz vendéglátóinknak. Az est nagyon jól sikerült,
mindenki remekül érezte magát. 

Vasárnap hosszas pihenés és pakolás után elindultunk Rimini felé. Út közben
megálltunk San Marinóban és beültünk pizzázni egy étterembe. Riminiben nem ked-
vezett nekünk az idõjárás, ezért nem sok mindent tudtunk megtekinteni. Utolsó állomá-
sunk Velence volt. A gyönyörû városban elõször galambokat etettünk a Szent Márk
téren, majd a Rialto hídon sétáltunk át. 

A fárasztó út után szerda hajnalban érkeztünk haza. Mindenki nagyon jól érezte
magát Olaszországban és még most is szeretettel és vágyakozva gondolunk vissza az
ott eltöltött idõre. 

Köszönjük a támogatást az „Almádiért” Közalapítványnak, a sofõrünk türelmét és
kísérõ tanárainknak, Gillich Lálszlóné, Saci néninek és Zsapka Andrea néninek, hogy
idén is elmehettünk Olaszországba. Külön köszönet Di Croce Gyöngyi néninek, az
utazás és a cserekapcsolat fõszervezõjének, valamint Erõs Józsefnek, aki az utolsó pil-
lanatban kisegített minket egy firenzei szállás biztosításával.

Írta: Botka Balázs, Dunavölgyi Dóra, Komáromi Lili, Kránicz Hajnalka

Olaszországban jártunk

Ma, 2005–ben – a rendszerváltást követõ
15. évben is – számos kedvezõtlen belsõ és
külsõ gazdasági tényezõ befolyásolja orszá-
gunkat és városunkat, megterhelve továbbá az
embereket súlyos elvi, politikai vitákkal,
megszorításokkal, békétlenséggel, a toleran-
cia és az egymás iránti tisztelet hiányával. Ekkor minden lehetõséget meg kell ragadni,
az emberi kezdeményezõ képességet, kreativitást messzemenõen jobban ki kell használ-
nunk, hogy országunk, városunk áthidalja ezen idõszak nehézségeit, hogy talpon marad-
jon és fejlõdhessen. Ez fõleg csak rajtunk múlik és ennek érdekében össze kell fogni,
sokkal átgondoltabban kell megszervezni életünket és a közös munkánkat.

Városunk hónapok óta próbálja kezelni a Váci Mihály Iskola bezárásából adódó és a
további felhasználást, vagy eladást érintõ egyre nagyobb vitákat kavaró problémát,
melyhez (és nem csak ennek érdekében) segítõ szándékkal írom le gondolataimat, tek-
intve a komoly anyagi értéket képviselõ objektum(ok) jövõjét.

Abból az alapvetõ gondolatból kiindulva, hogy ennek a városnak most és a jövõben
is az idegenforgalomból kell megélnie és azt fejlesztenie, meghatározza a teendõket is.
Mivel a lakosság összetételében a fiatalok száma csökken – és hosszabb távon ezen kell
változtatni – valóban elkerülhetetlenné válik, vagy válhat például a Váci iskola bezárása
után esetleg más épületek funkciójának átértékelése, akár eladása is. Az idõsebb ge-
neráció pedig nem képes a nyugdíjából idegenforgalmat „fejleszteni”, nívós szálláshe-
lyeket kialakítani. Nem beszélve a hazai és külföldi idegenforgalmi minõségi igények
átrendezõdésérõl. Állami segítség híján egyáltalán, de még annak bonyolult és bizony-
talan igénybevétele esetén sem.

Eladhatjuk, lebonthatjuk városunk egyes ingatlanait, mozit, építhetünk lakóházakat,
de vajon ide fog-e költözni jelentõs számú fiatal család, hogy Almádihoz kösse életét
és itt vagy közel keressen munkát, amely itt is tartja családját és itt akarja jövõjét majd
megalapozni, gyermekeit iskolába járatni? És nemcsak nyaralókban gondolkodnak
majd a leendõ tulajdonosok. 

Vajon jól sáfárkodunk ezzel az értékkel itt a Balaton partján egy „fejlõdésre ítélt”
környezetben? Például milyen értéket képvisel a Váci Mihály Iskola, 50-200 millió forintot?
Oda lehet-e adni áron alul bárkinek? A válasz egyértelmûen nem. Megtettünk-e mindent a
legjobb lehetõségek felkutatásáért az idõ szorításában, és az megfelel-e a közösségnek?
Milyen értéket képvisel egy telek, egy épület itt a Balaton partján, Almádi központjában?
Vagy csak annyit ér, amennyit a vevõ gondol abban a pillanatban befektetést keresve és érezve
az önkormányzat szorult helyzetét? Meddig lesz elég és mire a kapott pénz?

Máris elérkeztünk a másik fõ alapgondolathoz, hogy munkahelyeket kell teremteni a
lehetõségeink gyors és hatékony kihasználásával, amely vonzóvá teszi ezt a várost nem-
csak nyáron, minden évszakban.

De milyen munkahelyeket, kiknek a segítségét kell vagy lehet igénybe venni, hány
munkahelyre lenne szükség a város stabil fejlõdéséhez, mennyi idõt vesz ez igénybe?
A válasz nem egyszerû, de részben adott, mivel a Balaton-part különleges helyzete
leszûkíti a lehetõségeket, figyelembe véve a környezetvédelmi megkötéseket, elõírá-
sokat. Áll-e rendelkezésre ehhez alkalmas terület?

A lehetõségek egyike a téli–nyári idegenforgalom kulturális, mûvészeti alapjának
megteremtése után  a Pannónia Kulturális Központ, annak regionális szemléletû,
regionális összefogással megvalósítható továbbfejlesztése, balatonalmádi regionális

mûvészeti és kulturális továbbképzõ központ
létrehozása talán részben a Váci iskola
bevonásával. A meglévõ és egyéb már ter-
vezett fejlesztések elvégzése. Programok
bõvítése, a környezõ városi, falusi és országos
kapcsolatok, konferencia turizmus

fejlesztése. Egyszóval a város vonzóvá tétele a letelepedésre, mely együtt nõ a munka-
helyek számának, a megélhetés lehetõségének növelésével.

Ez azonban még nem tûnik elegendõnek. Számos külföldi ipari, kereskedelmi cég
keres Magyarországon letelepedési lehetõséget. Ezek közül várhatóan csak azok jöhet-
nek szóba, amelyek legalább kb. 50-200 fõt foglalkoztatnak, nem környezetszennyezõk,
vagy tevékenységük nem zajos. Tehát például valamilyen szerelési tevékenységet foly-
tatnak (kábel, elektronika, finommechanika autóipari elemek szerelése, stb.). Ezekrõl
lehet információt szerezni, azonban vonzó lehetõséget megteremteni nem kis feladat.
Lehetõség van még tõkeerõs külföldi vagy magyar idegenforgalmi cég – szálloda, well-
ness konferencia turizmus, stb. – befektetõ megkeresésére, aki olyan programot tud
felvázolni, amely elfogadható a jövõben a város számára.

Hatalmas feladat áll elõttünk, a sok kérdés megválaszolása sem egyszerû, mely az
eddigieknél még nagyobb kihívást jelent városunknak. Azonban most már nem vagyunk
egyedül. Európai Uniós tagságunk pályázatokkal új utakat nyithat meg fejlõdésünk elõtt,
melyet ki kell használni. A számos, nemcsak bennem, hanem minden polgárban felmerülõ
kérdés megválaszolása is fontos közös érdek és ezeken mielõbb el kell gondolkozni a város
felelõs vezetõinek. Jövõnk érdekében fokozottan be kell vonni, meg kell hallgatni polgárait,
elemezni minden javaslatot és a reménykeltõ témákkal kiemelten kellene foglalkozni egy
talán új, ezen témákra létrehozott, szakosodott csapattal. Szemes Béla

Hogyan tovább?
Olvasói levél a Váci iskoláról

Az áprilisi változékony idõjárás sajnos nem sok lehetõséget adott a horgászoknak,
hogy kedvenc hobbijuknak hódoljanak. De azért a borús, szeles idõ helyét néha igazi
tavaszi jó idõ vette át, ami sokakat kicsalt a vízpartra. Az elmúlt hónap leggyakoribb
hala a méreten aluli kisponty volt. Néha olyan csapatok úsztak az etetésekre, hogy
órákon keresztül nem lehetett mást fogni. Volt, aki elszórakozott velük, de sokan
bosszankodtak. És szomorú, hogy egyesek a világ legtermészetesebb dolgaként ütötték
kõhöz és pakolták õket szatyraikba. Azért szerencsére a keszegfélék is képviseltették
magukat, és némelyek egy-egy méretes pontyot is szákba terelhettek.

A hónap másik különlegessége az angolna volt. A Négyméteres partszakaszon
borús, szeles idõben szép számmal és tekintélyes méretekben fogták õket a szerencsés
horgászok. Akadt köztük közel méteres példány is.

Jó hír, hogy az esõzések következtében szépen megnõtt a Balaton vízszintje. Immár
elérte az egy méteres álomhatárt. Az elmúlt évekhez képest ez igencsak pozitív változás.
Remélhetõleg a jövõben már nem kell többet az alacsony vízszint miatt bosszankodniuk
a horgászoknak.

Az almádi horgászok ebben a hónapban sem tétlenkedtek. Április 16-án az
egyesületi tagok szép számmal vettek részt a horgásztanya takarításában. Az elnökség
ezúton is köszöni segítségüket.

A végére még egy jó hír. A budatavai kikötõt teljes mértékben felújították, átépítet-
ték és a tûzben megrongálódott kerítést is kijavították. Számfira Balázs

Almádi horgásznapló

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
2005. május 

Május 11-én  klubnap 17 órától, kártya, sakk, kötetlen beszélgetések.
12-én  kirándulás KESZTHELY - HÉVÍZ.
13-án  népdalkör 16 órától, néptánc 18 órától.
18-án  vezetõségi ülés 16 órától, klubnap 17 órától, kártya, sakk, stb.
20-án  NYUGDÍJAS MAJÁLIS BERHIDÁN.
25-én  zenés születésnapi rendezvény 17 órától.
Közlemény: a Nyugdíjas Klub június, július, augusztus hónapokban nyári szünetet tart.
A tervezett kirándulásokra a nyári hónapokban minden szerdai napon 17-18 óráig lehet
jelentkezni a szervezõknél.
A vezetõség nevében Boros Gyula, elnök

Dr. Nagyõszi Sándor
Asztalitenisz Emlékverseny
Immáron 23. alkalommal került megrendezésre a Dr. Nagyõszi Sándor Asztalitenisz

Emlékverseny április 2-án, a Veszprém Megyei Rendõr-fõkapitányság tornatermében.
Dr. Nagyõszi Sándorról, a Veszprém Városi Asztalitenisz Szövetség egykori elnökérõl,
kiváló nevelõedzõrõl, aki 1975-ben tragikus hirtelenséggel hunyt el, minden évben
magas színvonalú korcsoportos asztalitenisz verseny megrendezésével emlékeznek
meg. Ezen a megmérettetésen tíz egyesület 45 asztaliteniszezõje képviseltette magát.

A fiúk mezõnyében a junior egyéni korosztályban: 1. Józsa Gábor (Herendi
Porcelán), 2. Nyúl Christián (Balatonalmádi AK), 3 Dudás Bálint (Pápa).

Az ifjúsági egyéni korosztályban: 1. Nyúl Christián (Balatonalmádi AK), 2 Dudás
Szabolcs (Pápa), 3 Kovács Gábor (Herendi Porcelán).  

A verseny gyõztesei kupát nyertek és tárgyi jutalmazásban részesültek, a
második–harmadik helyezettek érmet és ugyancsak tárgyi jutalmakat kaptak.  

Még egy korosztályos verseny is megrendezésre került ebben a hónapban. Ezen a
versenyen is kiváló teljesítményt nyújtott a Balatonalmádi AK színeiben versenyzõ
Nyúl Christián.

Ifjúsági egyéniben: 1. Nyúl Christián (Balatonalmádi AK). Ifjúsági párosban: 1. Nyúl
Christián (Balatonalmádi AK) - Dudás Szabolcs (Pápa).  Ifjúsági vegyes-párosban: 2.
Nyúl Christián (Balatonalmádi AK) – Kauker Dóra. 

A Megyei Asztalitenisz Szövetség Christiánt a 2004-es év ifjúsági asztalitenisze-
zõjének választotta. Az eredményessége már nem csak a korosztályában tûnik ki, mivel
a 2004-2005 évre kiírt megyei I. o. asztalitenisz csapatbajnokság õszi fordulójában,
maga mögé utasítva az összes felnõtt versenyzõt, a legeredményesebb játékos volt.

Vezetõség
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A szemétszállítás díja – 3. rész
A települési szilárd hulladék (szemét) összegyûjtése, átvétele és elszállítása, 
valamint a szelektíven gyûjtött hulladékra vonatkozó szabályok
6. § (1)1 Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatás keretében kezelt települési szilárd hulladékát

zárt, a (2) bekezdésben meghatározott gyûjtõedényben köteles összegyûjteni. Más jellegû hulladék
abba nem helyezhetõ. A gyûjtõedényt a megadott szállítási napon a szolgáltatónak közterületen
köteles átadni.

(2)1 Zárt gyûjtõedények:  60, 110, 120, 240, 360, 720, 1100 literes kukaedény, 4,2 m 3-es kon-
téner, 110 literes címkés zsák.

A szokásos mennyiségen felül keletkezõ hulladék eseti összegyûjtésére díjfizetés mellett a szol-
gáltató által biztosított, emblémázott 110 literes mûanyag zsákot kell alkalmazni.

(3)1 Hat vagy annál több egységes társasházak esetében a települési szilárd hulladék
gyûjtéséhez a szolgáltatás igénybevevõje olyan  ûrtartalmú, illetve darabszámú gyûjtõedényt köte-
les igénybe venni, hogy abban/azokban a megadott szállítási napok között keletkezõ települési
szilárd hulladék az elõírásoknak megfelelõen elhelyezhetõ legyen. 

(4)1 Hat vagy annál több egységes társasházak esetében, ha a szolgáltatás igénybevevõje a
keletkezõ települési szilárd hulladék meghatározott gyûjtéséhez és elszállításra való átadásához a 6. §
(2) bekezdésében meghatározott, szükséges ûrtartalmú illetve darabszámú gyûjtõedénnyel megfelelõ
mértékben, mennyiségben nem rendelkezik, köteles a nagyobb ûrtartalmú illetve több gyûjtõedény
iránti igényét a szolgáltatónak bejelenteni. A bejelentés alapján a szolgáltató köteles a megjelölt
idõponttól vagy megjelölt idõtartamra a hulladék megfelelõ gyûjtéséhez, elszállításához alkalmas
nagyobb ûrtartalmú vagy további gyûjtõedényt a szolgáltatást igénybevevõ rendelkezésére bocsátani,
bérleti díj vagy egyösszegû térítés ellenében.

(5)1 Hat vagy annál több egységes társasházak esetében az alkalmazott zárt gyûjtõedény ûrtar-
talma illetve darabszáma az adott ürítési gyakoriság figyelembe vételével akkor csökkenthetõ, ha
rendszeresen kisebb mennyiségû hulladék keletkezik, mint amennyinek a gyûjtésére a korábban
alkalmazott edényzetet alkalmazták. A csökkentett ûrtartalmú illetõleg darabszámú gyûjtõedénynek
mindenkor alkalmasnak kell lennie a keletkezett hulladék elõírás szerinti gyûjtésére és elszállításra
való átadására. 

(6) Hat vagy annál több egységes társasházak esetében, ha a közös képviselõ a szolgáltatónak
nem a ténylegesen keletkezõ hulladék mennyiségnek megfelelõ gyûjtõedény iránti igényt jelentette
be és ennek folytán, vagy egyéb okból az ingatlan elé kirakott hulladék mennyisége meghaladja a
rendelkezésre álló gyûjtõedények ûrtartalmát, a szolgáltató - a közös képviselõ meghallgatása és
írásbeli értesítése után – jogosult az ingatlanra további gyûjtõedényt kihelyezni, az alkalmazott
edényzetnél eggyel nagyobb méretre lecserélni vagy megemelni az ûrítés gyakoriságát.

7. § (1)1 A települési szilárd hulladék zárt gyûjtõedényének átadása-átvétele az ingatlan
bejáratától legfeljebb 10 méterre történik, kivéve, ha a rendszeresített szállító jármûvel az ingatlan
nem közelíthetõ meg. Ebben az esetben az átadás-átvétel helyét és módját a közszolgáltató és a
szolgáltatást igénybe vevõ az írásos megállapodásban külön rögzíti.

(2)2 A települési szilárd hulladék gyûjtésére szolgáló gyûjtõedény közterületre csak a szolgál-
tatói szerzõdésben rögzített napokon helyezhetõ ki átadás céljára.

(3) Ürítés után a hulladékgyûjtõ edényzetet annak tulajdonosa a közterületrõl 24 órán belül köte-
les ingatlanára visszahelyezni.

(4)1

(5)1 A gyûjtõedénybe csak olyan mennyiségû hulladék helyezhetõ el, hogy az edény teteje az
elszállításra való átadáskor lecsukható legyen. A gyûjtõedénybe a hulladékot úgy kell elhelyezni,
hogy az a szállítás során a jármûbe való beürítést ne akadályozza. Tilos a gyûjtõedénybe olyan
anyagot, tárgyat elhelyezni, amely a dolgozók testi épségét és egészségét veszélyezteti, a szállító
jármû mûszaki berendezéseit rongálja. Szigorúan tilos a gyûjtõedénybe folyékony, vagy veszélyes
hulladékot elhelyezni.

(6) Éles, csorbult szélû, lyukas hulladékgyûjtõ használata tilos.
(7) A zárt céledényzet rendszeres tisztításáról és fertõtlenítésérõl a tulajdonos köteles gondo-

skodni.
(8)1 Az elszállítás céljára kihelyezett, vagy tartósan a közterületen elhelyezett gyûjtõedény

környékének rendszeres tisztításáról a szolgáltatást igénybe vevõ köteles gondoskodni.
(9)1 A hulladék elszállítása során a szolgáltató által elõidézett közterületi szennyezést a szol-

gáltató köteles megszüntetni.
(10)1 A közszolgáltató a települési szilárd hulladék elszállítását megtagadhatja, ha
az nem a 6. § (2) szerinti zárt gyûjtõedényben kerül átadásra, 
érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a települési szilárd hulladéktól eltérõ, vagy az (5)

bekezdés szerinti anyagot tartalmaz a gyûjtõedény, a gyûjtõedény balesetveszélyes, éles, csorbult,
lyukas. Ilyen esetben a szolgáltatást igénybevevõ köteles gondoskodni a hulladék szétválogatásáról
és a megfelelõ gyûjtõedényrõl.

7/A §1 (1) A szelektív hulladékgyûjtés a közszolgáltatás része. 
(2) A város területén üzembe helyezett szelektív hulladékgyûjtõ szigetek  gyûjtõedényeibe a feli-

rat szerinti, külön gyûjtött, tiszta csomagolási hulladék helyezhetõ el. Ezek a hulladékok a vegyesen
gyûjtött települési szilárd hulladékhoz nem keverhetõk. 

(3) A szelektív hulladékgyûjtõ szigetekre az edényzet felirataitól eltérõ hulladék nem helyezhetõ
el.

(4) A gyûjtõedényeket a közszolgáltató üríti szükség szerinti gyakorisággal. 
(5) A szelektív hulladékgyûjtõ sziget gyûjtõ edényzetét és területét az edényzet ürítésekor a

közszolgáltató szükség szerint tisztítja.
A települési szilárd hulladék (szemét) elhelyezése
8. § (1)2 Közterületen mindennemû hulladék elhelyezése tilos a meghirdetett lomtalanítás

kivételével.
(2)2 Balatonalmádi Város közigazgatási területén keletkezõ települési szilárd hulladék

kezelésének létesítménye a VERTIKÁL Kft. által üzemeltetett hulladéklerakó telep.
Címe: Polgárdi. Kõhegy., Telefonszáma: 06/60/391-403
A szelektíven gyûjtött hulladékok a kijelölt hulladékudvarban, hulladékgyûjtõ szigeten

helyezhetõk el.
(3) Szilárd hulladékot a hulladéklerakóban csak a vonatkozó üzemeltetési szabályok betartásá-

val szabad elhelyezni.
(4)1 A felhagyott Megyehegyi hulladéklerakó telep elõterébe a rekultivációhoz felhasználható

szennyezetlen talaj, illetve élõvízfolyás, tó kotrási iszapja, csapadékvíz csatorna tisztítási iszapja
szállítható a tulajdonossal és a  telep kezelõjével egyeztetett módon.

(5)2

(6)2

(7)1 A települési szilárd hulladék felhalmozása a saját tulajdonú ingatlanon tilos, elszállítása a
közszolgáltatás keretében legalább heti egyszeri gyakorisággal kötelezõ.

(Folyt. köv.)

128/2004.(XII.27.)Balatonalmádi Önkormányzat rendelet
219/2001.(XII.31.)Balatonalmádi Önkormányzat rendelet
33/2004.(II.5.) Balatonalmádi Önkormányzat rendelet
420/2000.(XII.31.)Balatonalmádi Önkormányzat rendelet

Felhívás - lomtalanítás
A Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft. Balatonalmádi területén

2005. május 21-22-én lomtalanítási akciót szervez.
Kérjük a lakosságot, hogy a háztartásban feleslegessé vált lim-lomot legkésõbb

május 23-án reggel 7 óráig oda tegyék ki, ahová ürítési napon a hulladékgyûjtõ
edényüket kihelyezik. Továbbá kérjük, hogy a szóródó anyagokat, és a papírhulladékot
zsákba kötve rakják ki.

A lim-lomok elszállítása 2005. május 23-tól történik. A gyûjtõ autók minden
utcán csak egyszer mennek végig.

Kérjük, hogy a lim-lom közé háztartási hulladékot, veszélyes hulladékot, (akku-
mulátort, száraz elemet, növényvédõ szert, gyógyszert, festékdobozt, TV készüléket,
számítógépet, fénycsövet, építési törmeléket, gumiabroncsot) stb. ne tegyenek ki.

Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft.

Olvasónk és a szemétszállítás
Igen tisztelt almádi illetékességû lakosok és külsõ telektulajdonosok!

Nagyon szeretnénk, ha Balatonalmádi nem korcsosulna el és továbbra is a Balaton
egyik gyöngyszeme maradhatna! Ehhez kérjük segítségüket! Ne rakjanak le szemetet a
más portájára! Ezen a kerítés elõtti terület is értendõ! Ne vigyék a szemetüket, használ-
hatatlan készülékeiket, építési törmeléküket az 5., 10. vagy 24. szomszédhoz vagy
egyáltalán nem saját területükre! A szomszéd szemetes tárolójába vagy amellé!
Legyenek tekintettel az embertársaik érdekeire is, ne csak a sajátjukra, teszem azt meg
kellene vásárolniuk a szemetes zsákot és meg kellene fizetniük annak elszállítását is!

Elõre is köszönjük, ha segítenek! Szívélyes üdvözlettel Eva Bedi-Link 
almádi hulladéklerakás-szenvedõ

Köszönetnyilvánítás

A 2005. április 16-i jubileumi rendezvényünkhöz nyújtott pénzadományukért
vagy más segítségükért  köszönetünket fejezzük ki az alábbiaknak: 

Csopak Rt – Veszprém • Demeter András, Balatonalmádi • Electro-Soft Kft,
Balatonalmádi • Felber Gyula, Balatonalmádi • Fritch Márta, Balatonalmádi •
Geoprosper Kft, Balatonalmádi • Gyõri Miklós, Balatonalmádi • Heilig András,
Balatonalmádi • Kapus István, Balatonalmádi • Kochné Török Eszter,
Balatonalmádi • Ifj. Kokas Endre, Balatonalmádi • Lacus Pelso Bt, Balatonalmádi
• Lovasné Dörfner Katalin, Balatonalmádi • „Miki” Büfé, Balatonalmádi •
Molnárné Perus Zsuzsanna, Balatonalmádi • Ódor Gáspár, Balatonalmádi • Ottilia
Vendéglõ, Balatonalmádi • Pandur Ferenc, Balatonalmádi • Szabó Pékség,
Balatonalmádi • Tarsó Lászlóné, Balatonalmádi • Tóth Zsigmond és felesége,
Balatonalmádi • Vajai Tamás, Balatonalmádi • Varjas Zoltán, Balatonalmádi •
Winkler Gyuláné, Balatonalmádi • XL-Bau Építõipari Kft, Veszprém • Zsapka
Jánosné és leánya, Balatonalmádi

Balatonalmádi Város Vegyeskara

Köszönet
A szûkebb lakókörnyezetünk és a tágabban értelmezett „Házunk Tája” rend-

betételéhez, a „FÖLD NAPJÁ”-hoz kapcsolódóan  a 2005. április 23-ra meghirde-
tett, szervezett szemétgyûjtési akcióhoz csatlakozó balatonalmádi civil szervezetek
résztvevõinek aktív részvételét köszönjük a Nõk a Balatonért Egyesületnek, a
Káptalanfüredi Fürdõegyesületnek, a Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesületének, a
Bauxitkutató Természetjárók Egyesületének, a Shotokan Karate Egyesületnek, a Vö-
rösberényi Nyugdíjas Klubnek, a Balatonalmádi Tennis Club 1925-nek, a Balaton-
almádi Sport Horgász Egyesületnek, a Balatonalmádi-Vörösberény Lovas Egye-
sületnek, A Vendégvárók Egyesületének, valamint a felhíváshoz csatlakozó intéz-
ményeknek: a Györgyi Dénes Általános Iskolának, a Vörösberényi Általános Iskolának,
a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárnak.

Köszönjük a Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft.-nak, hogy a közterületre
szétszórt és a civil szervezetek serény munkájával zsákokba összegyûjtött 200 kommunális
hulladékot tartalmazó zsákot térítésmentesen a gyûjtés napján felszedte és elszállította.

Köszönjük továbbá a Balatonalmádi Társalgó Körnek és a Herkules Sport-
egyesületnek a közös faültetési felajánlását, melynek keretében a város közhasznú
zöldterületeire szorgos munkával 76 db facsemetét elültettek.  

A fenti munkák eredményeképpen megtisztult a kerékpárút teljes belterületi sza-
kasza, közel 4 km hosszúságban a Malomvölgy, a vörösberényi felekezeti temetõ
környéke és a Mandulás, az Öregpark - Bugaci kapu környezete, a Széchenyi park, a
Posta parkoló, a Csikász lépcsõ, az iker-sétány a volt gázcsere-telep környéke, a Kócsag
u. és a Lottó telep, a káptalanfüredi városrész Balaton part menti területei, a Vasút u., a
Páfrány u., a szerpentin és a száz lépcsõ környéke, a 71. sz. fõközlekedési út teljes káp-
talanfüredi szakasza és a Köcsi - tó környéke.

Továbbra is kérünk minden Balatonalmádit szeretõ és szívügyének tekintõ ingat-
lantulajdonost, állampolgárt, vállalkozót, vállalkozást és civil szervezetet, hogy
munkájukkal segítsenek a város közterületek tisztaságának megõrzése érdekében, akár
az ingatlanok elõtti közterületek ápolásával, akár a hulladékgyûjtõ edényzetek környékén
kialakuló szennyezettség megakadályozásával, akár a „szemetelõk”, „rongálók” figyel-
meztetésével, hogy közös lakókörnyezetünk szebbé, ápoltabbá, tisztábbá válhasson a
településünk polgárai és városunkat megtisztelõ vendégeink örömére.

Polgármesteri Hivatal 
városgondnoksági osztálya
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Süssünk-fõzzünk!
- Öhlmann Ági rovata -

Májpástétom
Nagyon finom vadmájból, de disznómájból is készíthetõ. A kockára vágott májat

tejben áztatom néhány óráig. Resztelt májat készítek belõle. Kb. fél kg olajon 1-2 nagy
hagymát megfonnyasztok, pirospaprikával megszórom, ezen megdinsztelem a májat.
Ledarálom. 2 zsemlét vízben megázatok, kinyomkodom. A ledarált májhoz adom a 2
zsemlét, sót, õrölt borsot, mustárt, õrölt szegfûborsot, majorannát, 10 dkg kockára
vágott, megpirított füstölt szalonnát, 2 kemény tojást felaprítva, 1-2 ecetes uborkát
felkockázva. Az egészet alaposan összekeverem. Kenyérre kenve nagyon finom, külön-
leges reggeli, vacsora lehet friss retekkel, paprikával, uborkával.

Csodakifli
Tészta: 50 dkg liszt, 20 dkg margarin, 3 tojás

sárgája, csipet só, 2 dl tejföl. Összegyúrjuk a
hozzávalókat. 5 cipót csinálunk belõle.
Egyenként vékonyra sodorjuk, olvasztott zsírral
megkenjük, felhengergetjük. 1 órát pihenni
hagyjuk. Az 5 rúd mindegyikét 10 egyenlõ
darabra vágjuk. A kis hengereket élére állítva kb.
10x10 cm-re sodorjuk (50 kifli lesz). Mindegyik
négyzetre tölteléket teszek, lazán kifli alakúra
formálom. Forró sütõben rózsaszínûre sütöm.
Forrón, vaníliás cukorral megszórom.

Töltelék: a maradék 3 tojás fehérjét kemény habbá verem. 20 dkg cukorral még verem
a habot, majd 3 evõkanál baracklekvárt keverek bele, végül 20 dkg darált diót. Az összes
tészta kockát ki szoktam sodorni, elosztani így a tölteléket, mert elég sok jut egy kiflibe.
Nagyon finom süti, napokig friss marad. 

Balatonalmádi Kertbarát Kör
2005. március 8. Virágok tavaszi gondozása, szõlõ és gyümölcsfák oltása.

Gombaismertetés. Elõadó: Takács Ferenc tanár. A kiteleltetett virágokat egy fokozattal
nagyobb edénybe, friss földbe ültessük át. A virágmagokat is már el lehet vetni. A rózsákat
és díszbokrokat metsszük meg. Már gombákat is lehet találni, olyan gombát szedjünk, amit
ismerünk, vagy szakemberrel vizsgáltassuk meg. Az oltó csapokat elõkészíthetjük.

2005. március 19-26. A hosszú hideg tél miatt a metszési munkák késtek. Ezért mind a
két kertbarát körben összefogott a tagság és kalákában elvégezték a metszést, így utolérték
magukat a kora tavaszi munkákban.

2005. március 29. Növényvédelem. Permetezõszerek helyes alkalmazása, kiválasztása.
Elõadó: Csiszár Péter. Csak szükség szerint permetezzünk, mert a felesleges permetezés káros
hatással van a növényekre. Fõleg a molyok és atkák ellen védekezzünk. A gombakártevõk,
perenoszpóra ellen réztartalmú szereket használjunk, legnehezebb a lisztharmat ellen a
védekezés. Gombaveszély ellen az idõben végzett metszés a leghatékonyabb. A csonthéjasok
legnagyobb betegsége a monília és a levéltetû. A hernyók ellen kifejlõdésük elõtt lehet védekezni.

2005. április 12. Kultúrált borfogyasztás, ételek megválasztása. Elõadó: Wertner István
vendéglátó technikus. A mi generációnknak a vegyes táplálkozás a lényege. Csak nem min-
degy, hogy mennyit és mit fogyasztunk. Sok szénhidrátot, zöldséget, gyümölcsöt együnk.
Gyermekeknek a tejtermékek fogyasztása nagyon fontos. A szója-termékek egészségesek.
A bio-termékek drágábbak, de egészségesebbek.

2005. április 26. Féléves beszámoló, értékelés. Elõadó: Farkas István elnök.
2005. május 1. Majális a Paprika Csárdában.
2005. május 21-22. Kirándulás, melegvizes fürdés.

Vörösberényi „Fábián József” Kertbarát Kör
2005. március 7. Növényvédelem, a növényvédõszerek tárolása. Elõadó: Károlyi György

mezõgazdasági boltvezetõ. Telepítés elõtt döntsük el, hogy milyen mûvelési módot akarunk
alkalmazni. A vegyszeres védekezésre is most kell felkészülni, a szerszámokat, szórófejeket
ellenõrizni kell, a vegyszereket gondosan el kell zárni, hogy illetéktelen személyek ne fér-
jenek hozzá. Permetezéskor használjunk védõfelszerelést! Permetezési naplót kell vezetni
és 3 évig meg kell õrizni. Egyes vegyszereket csak zöldkönyvre lehet vásárolni. Vannak
azonos hatóanyagok más-más néven, errõl a bolti eladók tájékoztatást adnak.

2005. március 21. Az ALOE VERA jótékony hatásai. Egészségügyi elõadás. Elõadó: Dr.
Debrõdi Mária. Egy 266 féle termékbõl álló amerikai termékcsaládot mutatott be az elõadó.

2005. április 4. Közbiztonság – vagyonbiztonság. Elõadó: Grúber Sándor rendõrkapitány.
Az elõadó felhívta a figyelmet a leggyakoribb bûncselekményekre, pl. az építkezésekrõl
értékes berendezések leszerelése, autók és üdülõk feltörése, strandi lopások, stb. A kapitány
úr elismerését fejezte ki a polgárõrség munkájáért.

2005. április 18. Évadzáró közgyûlés. Elõadó: Horváth József elnök. Az elnök ismertette
az I. félévben végzett munkát.

Foglalkozások június, július, augusztus hónapban szünetelnek. Legközelebbi foglalkozás
Balatonalmádiban 2005. szeptember 13-án, Vörösberényben 2005. szeptember 5-én. Jó
strandolást kívánok! 

A két kertbarát kör nevében: Durst László

Szeretettel köszönti a város lakosságát az immár 17 évébe lépõ egyesületünk. A 2005-
ös évet bensõséges teadélutánnal kezdtük. Késõbb, kihasználva a korai meleget, kirán-
dulni mentünk, s szabadban eltöltött idõt szalonnasütéssel tettük még „melegebbé”.

Évi rendes közgyûlésünket április 29-én tartjuk, ezt az alkalmat arra is kihasználjuk,
hogy köszöntsük az édesanyákat. Ilyenkor érezzük igazán, hogy a nagy családban a szeretet
csak több lesz a gyermekek, unokák számával arányosan növekedve. Szívbõl kívánjuk,
hogy ezt az örömet minél többen megtapasztalják városunk, hazánk lakói, édesanyái.

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívjuk a város érdeklõdõ családjait a Nemzetközi Családnap alkalmából

rendezendõ ünnepségünkre. A tavalyi, jubileumi ünnepbõl hagyományt szeretnénk
teremteni, mindig másként, de mindig a város családjai számára. A rendezvény ideje
május 21. délután 3 óra, helye a Pannónia Kulturális Központ lesz.

Ez évi ünnepünket „Zenés-verses teadélután” formájában rendezzük meg.
Egyesületünk tagjai mondanak verseket, olvasnak történeteket, melyek a családon
belüli szeretetszálakról szólnak. Ez idõ alatt a gyermekeknek életkori csoportok szerint
játszóház lesz, a piciknek is. Megnyertük céljainknak Rosta Géza elõadómûvészt, aki
zenés-játékos elõadásával fog bennünket szórakoztatni.

Végezetül, de nem utolsó sorban szeretettel várunk mindenkit a mi kis vendégfo-
gadásunkra. Dr. Péterfia Katalin, titkár

Nagycsaládos Hírek

Az ötödik alkalommal megrendezett Balatonalmádi-kistérségi tájfutó bajnokság a verseny
ötéves történetének legnagyobb indulói létszámát hozta, ugyanis a mezõny (amelyben a
dunántúli és budapesti klubok mellett szlovák versenyzõk is képviseltették magukat) megha-
ladta a százfõs álomhatárt. A versenypályák a Bagó-hegy legelõin és a Kõ-hegy oldalában
magasodó festõi szépségû sziklaalakzatok között haladtak. A vadonatúj térképnek, a szinte
nyáriasra fordult idõjárásnak és a hangulatos eredményhirdetésnek köszönhetõen mindenki
kellemes élményekkel gazdagodva utazhatott haza.
Eredmények:
F12 : I. Horváth Marcell, Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE, 17:02, II. Engi Erik
Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE, 20:03. III. Lükõ Dániel, Veszprémi Honvéd SE, 20:39.
F14: I. Heilig Dániel, Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE, 45:53, II. Martin Krajcovic,
Szlovákia, 46:30.
F16: I. Pongrácz Ervin, Veszprémi Honvéd SE, 27:30, II. Tóth Károly ifj., Tapolcai Honvéd
SE, 38:05, III. Kiss Ádám, Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE, 40:53.
F18: I. Rastislav Szabó, Szlovákia, 38:53. II. Kovács Balázs, Veszprémi Bridzs és
Tájékozódási SE, 62:17, III. Jurinka Dániel, 66:39.
F21: I. Hites Viktor, Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE, 38:40, II. Gyalog Zoltán, Tabáni
Spartacus SKE, 45:19, III. Takács Csaba, Balatonalmádi Herkules SE, 47:43.
F35: I. Kaszás György, Balatonalmádi Herkules SE, 46:05, II. Chmelik Ernõ, Veszprémi
Honvéd SE, 46:33. III. Filó György, Pápai Tájfutó SE, 49:38.
F50: I. Ládi János, Bakonyi Tájfutó Klub, 28:53, II. Horváth Tivadar, Balatonalmádi
Herkules SE, 30:22, III. Vékony Andor, Kõbányai Tájfutó Klub, 36:06.
F60: I. Kéri Gerzson, Orvosegyetem SC, 44:11, II. Wengrin István, Veszprémi Tájfutó Club,
48:27, III. Buda József, Balatonfüredi Sport Club, 57:41
N12: I. Tóth Krisztina, Veszprémi Tájfutó Club, 21:45, II. Varsányi Kinga, Veszprémi
Tájfutó Club, 22:26, III. Vízi Eszter, Pápai Tájfutó SE, 61:59.
N14: I. Kéri Brigitta, Veszprémi Tájfutó Club, 20:03.
N16: I. Sebõk Petra, Veszprémi Honvéd SE, 36:29, II. Csizmadia Ágnes, Balatonalmádi
Herkules SE, 72:06.
N18: I. Renata Barcikova, Szlovákia, 35:15, II. Miskó Tünde, Balatonfüredi Sport Club,
36:45, III. Erika Hlavacikova, Szlovákia, 36:54.
N21: I. Kelemen Bernadett, Pécsi Vasutas SK, 30:32, II. Ambruzs Krisztina, Veszprémi
Bridzs és Tájékozódási SE, 41:49, III. Széplaki Erika, Veszprémi Honvéd SE, 42:12.
N35: I. Kaszásné Boa Ágnes, Balatonalmádi Herkules SE, 36:19, II. dr. Nagy Zsuzsa,
Balatonalmádi Herkules SE, 49:39, III. Csizmadiáné Ancsa, Balatonalmádi Herkules SE, 55:37.
N50: I. Wengrin Istvánné, Veszprémi Tájfutó Club, 51:37. 
Nyílt könnyû: I. Szigetfy Ildikó, Balatonalmádi Herkules SE, 26:18, II. Pongrácz Renáta,
Veszprémi Honvéd SE, 35:11, III. Vékony Vanda, Kõbányai Tájfutó Klub, 35:29.
Nyílt kezdõ: I. Szõllõsi Zoltán, Dunaújváros, 48:49, II. Bõsze Csaba, Dunaújváros, 51:54,
III. Csongor Csaba, Dunaújváros, 58:25.

Tájfutó verseny a Malom-völgyben

Versenykiírás
A verseny idõpontja: 2005. május 29., 10 óra
A verseny helyszíne: Balatonalmádi.
A verseny útvonala (kb. 3,5 km): Világháborús emlékmû – Baross G. u. – Martinovics
u. – Hunyadi u. – Török B. u. – Kisberényi u. – Vödörvölgyi u. – Pinkóczi temetõ.
A verseny résztvevõit: a versenyen szívesen látjuk Balatonalmádi és környékének
sportszeretõ lakosait.
A verseny díjazása: az egyéni verseny elsõ három nõi és férfi helyezettje érem díjazás-
ban részesül, minden induló emléklapot kap. A legtöbb versenyzõt indító általános isko-
la 1 évre elnyeri a vándorserleget.
Eredményhirdetés: a Pinkóczi temetõben a II. világháború hõsi halottainak emlék-
mûvénél ünnepélyes keretek között. Utána szavalat, megemlékezés.

VENDÉGLÕSÖK, PANZIÓSOK, SZOBAKIADÓK ÉS MINDEN,
IDEGENFORGALOMBAN DOLGOZÓ LAKOS FIGYELMÉBE
szeretnénk ajánlani azt a rendezvényt, melyet a Pannonia Kulturális Központ és

Könyvtárral közösen rendezünk.
2005. május 14-én (szombaton) 17 órai kezdettel két lengyel idegenforgalmi

szakember tart elõadást  a Pannónia olvasótermében
„Mit tegyünk, hogy lengyel vendéget szerezzünk és hogyan tartsuk meg õket?”

címmel.
Több jelzés érkezett városunk vállalkozói részérõl, hogy milyen eszközökkel lehetne

ezt a régi-új vendégkört Almádiba csalogatni? Miket tegyünk fel a honlapra? 
Mi szerepeljen az étlapon? A megnövekedett érdeklõdés kielégítésére a

Balatonalmádi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat olyan szakértõk meghívásával
kíván segítséget nyújtani, akik már hosszú évek óta az

idegenforgalom szolgálatában állnak.
Tolmácsolással kísért elõadást tart:

Tomasz KITA – a bochniai Hotel Sutoris értékesítési igazgatója,
Rafa³ PECKA – a tarnówi „Profikom” könyvelõ iroda vezetõje.

Minden érdekeltet és érdeklõdõt szeretettel vár 
a Balatonalmádi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

III. PRO PATRIA EMLÉKFUTÁS
A MAGYAR HÕSÖK TISZTELETÉRE
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Belépõ megnevezése 2005. évi jegyárak/Ft
Felnõtt napi belépõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280
16.00 -19.00 óra közötti kedvezményes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
„Káptalanfüredi „“kis“„ strandon       felnõtt napi belépõ  . . . . . . . . . . . . .220
16.00 -19.00 óra közötti kedvezményes„  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Felnõtt heti bérlet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1400
Felnõtt idénybérl.helyi lakos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 700
Felnõtt idénybérl.nem helyi lakos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 500
Gyermek, diák, 70 év feletti, nyugdíjas igazolvánnyal 
rendelkezõ napi belépõ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180
16.00 -19.00 óra közötti kedvezményes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
„Káptalanfüredi „“kis“„ strandon
‘Gyermek, diák, 70 év feletti,   nyugdíjas igazolvánnyal 
rendelkezõ napi belépõ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
16.00-19.00 óra közötti kedvezményes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Gyermek, diák, 70 év feletti,   nyugdíjas igazolvánnyal 
rendelkezõ heti belépõ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .900
Gyermek,idénybérl.helyi lakos  (14 év alatti)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ingyenes
Gyermek, diák (14 év feletti), 70 év feletti,  
nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezõ idénybérlet - helyi lakos  . . . . . . . . . .750
Gyermek, diák , 70 év feletti,   nyugdíjas igazolvánnyal 
rendelkezõ idénybérlet - nem helyi lakos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4000
Ingyenes belépés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 év alatt
Bérlet pótlása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500
Kabinárak
A kabinjegyek  csak a kabin használatára,
belépésre  nem jogosítanak.
3.személyes kabin        -  napi:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300

-  heti:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 800
-  idény:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 000

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

Hangosbemondó  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
Reklámszöveg bemondása  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1300/perc/alkalom

Strand belépõk 2005

A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár a város önkormányzatával és civil
szervezeteivel közösen idén elsõ alkalommal nagyszabású nyári fesztivált szervez.  Az
Almádi Nyári Fesztivál magába foglalja a városban hosszú évek óta hagyományossá vált
programokat – Péter-Pál napi vigadalom, V. Országos Fúvószenekari és Mazsorett Találkozó,
Almádi Napok, Almádi Borfesztivál, Szüreti felvonulás – és az eddig üresen maradt
hétvégéket megtöltjük rendezvényekkel. Ez annyit jelent, hogy 2005-ben jóval több és szí-
nesebb programmal várjuk az Almádiba látogatókat, mely által minden korosztály és érdek-
lõdési kör megtalálhatja a magának legmegfelelõbb szabadidõs és szórakozási lehetõséget. 

Az Almádi Nyári Fesztivál 2005. június 3-án nyílik, s a nyár folyamán minden
hétvégén különleges programmal várja az érdeklõdõket, egészen szeptember 10-ig, a
rendezvénysorozat zárónapjáig. A rendezvény helyszínei: az Öregparkban felállított
szabadtéri színpad, a Wesselényi strandra idén elkészülõ, állandó szabadtéri színpad a
Szent István Parkban, valamint a Pannónia nagyterme, mely esõhelyszínül is szolgál. A
fesztivál programjait még szervezik, de elõzetesként adunk egy kis ízelítõt. 

A nyári fesztivál nyitó hétvégéjén a városban már megszokott rendezvényeken vehet-
nek részt az almádiak és a településre látogatók, így például a Vörösberényi Polgári
Olvasókör által szervezett Malomvölgyi Juniálison és a Balatonalmádi Sporthorgász
Egyesület által szervezett Szezonnyitó Nemzetközi Horgászversenyen. Ezen a hétvégén
nyílik és 2 hónapig tart nyitva a kicsik és nagyok által egyaránt kedvelt, ismeretterjesztõ
és szórakoztató, interaktív kiállítás, az Észbontó, melyet a Pannónia vízi múzeumában
találnak az érdeklõdõk. Ekkor nyílik a Magyar Gyöngy Egyesület csodálatos munkáiból
a Gyöngy címû kiállítás s hangversenyt ad Pege Aladár a zenekarával. 

A Vörösberényi Lovas Egyesület által szervezett Lovaskavalkádra június 11-én kerül
sor, a már hagyományos Hattyú bál idõpontja június 18. A nyár mûsorát jazz és klezmer
hangversenyek, szabadtéri színházi elõadások teszik teljessé. A népmûvészet kedvelõi
június 24-26-a között tekinthetik meg a Péter-Pál napi vigasságokat, az ország minden
részérõl érkezõ mazsorett-csoportok és fúvószenekarok találkozójára július 1-3-a között
kerül sor. Ekkor nyílik a Pannóniában a Veszprém Megyei Közmûvelõdési Intézettel
közösen szervezett Amatõr Artium címû országos kiállítás, melynek keretében mûked-
velõ képzõmûvészek mutatkoznak be.

Balatonalmádi város idén csatlakozott Balatonkenese rendezvénysorozatához, amely
tavaly kistérségivé nõtte ki magát. A BALATONI KAPUNYITÓ programja 2005.
július 8. és 17-e között zajlanak, s ebben az idõszakban Almádiban is kiemelt ren-
dezvényekkel várjuk az érdeklõdõket. A nyitónap estéjén Gáspár László ad hang-
versenyt, másnap pedig az ajkai APTE Táncegylettel tölthetünk egy népzenei estet.
Július 10-én az Észak-balatoni Éremgyûjtõk Országos Találkozójára a gyûjtõket és min-
den érdeklõdõt várunk szeretettel. A Balatoni Kapunyitóhoz kapcsolódva június 16-án
bábszínház és játszóház várja a gyerekeket, este pedig Ákos koncertezez Almádiban. A
rendezvénysorozat zárónapján, június 18-án csutora-kiállítás nyílik a Magtárban, este
blues-rock hangversennyel várjuk a fiatal és idõsebb korosztályt. 

Az igényes zene kedvelõi számára Kelettõl nyugatig címmel világzenei hétvégét
szerveztünk július 22-24-e között, melynek keretében minden este a világzene kiválóságai
lépnek színpad: az orosz-zsidó kocsmák hangulatát a Vodku v Glotku együttes varázsolja
elénk, majd kelta táncosokkal és az LGT-bõl ismert Karácsony James-szel kiegészülve a
Shannon.hu zenekar lép föl. Vasárnap az Agostones zenekar várja a világzene szerelmeseit.

Az idei Almádi Napok július utolsó elõtti hétvégéjén lesznek. A gazdag prog-
ramkínálatban szerepel az Irigy Hónaljmirigy mûsora, középkori bajvívó bemutató,
ismert és népszerû operett dallamok, kézmûves játszóház, humor és afro-karibi est
kubai, ghánai táncosokkal és afrikai ételkóstolóval. 

Augusztus elsõ hétvégéjén a Pannóniában nyílik az Országos Ifjúsági Kézmûves
Pályázat tárlata, és egy forró latin est részesei is lehetünk Sergio Santossal. A kétévente
megrendezett országos képzõmûvészeti biennálé, a Balaton Tárlat augusztus 12-én nyí-
lik a Padlásgalériában és egészen szeptember 10-ig lehet megtekinteni. Augusztus 12-
tõl tíz napon át tart majd az Almádi Borfesztivál, ahol minden este a jókedvé és a
szórakozásé lesz a fõszerep. A programsorozat részeként emlékezünk majd Szent
Istvánra és köszöntjük az új kenyeret augusztus 20-án. A hónap utolsó hétvégéjén a
fénykép és a film kapja a fõszerepet. Filmvetítéseket, plakátbörzét és elõadásokat,
beszélgetéseket szervezünk, neves és országos hírû elõadókkal, India mesés tájaira kon-
cert és teaház keretében kalauzolja el látogatóinkat. Augusztus 29-én, a Magyar
Fotográfia Napján fényképkiállítás nyílik majd a Pannóniában. 

Szeptemberben rendezzük az Alpok Adria Szépségverseny 2005. évi regionális
elõdöntõjét, melyen a fellépõ sztárcsapat a Fresh együttes lesz. Az Almádi Nyári
Fesztivál záró hétvégéje a szüret és a bor jegyében telik, s a hagyományos szüreti
felvonulást követõen utcabállal zárja az idei nyári szezont. 

A rendezvények között fontos szerepet kapnak a már hagyományos komolyzenei
hangversenyek, a Régi Zene Koncertek a Vörösberényi Katolikus Templomban. Idén
elsõként szervezik meg az Almádi Sétákat, amely havonta egy alkalommal, pénteken a
kirándulások kedvelõit várja, városunk nevezetességeit mutatja be. Az Almádi Nyári
Fesztivál programjait kétnyelvû kiadvány ismerteti, május hónap folyamán jelenik meg.
A hétvégék eseményeit plakátok is hirdetik majd.

ALMÁDI NYÁRI FESZTIVÁL
(2005. június 3 – szeptember 10)

Sportos nyári tábor
Nyári napközis tábort szervez a Herkules Sportegyesület június 20-július 2-ig 7-12

éves gyerekek részére.  (Bizonyára sokan emlékeznek rá, ez „Gyula bácsi tábora“.) A
napközi reggel 8 órától délután 15 óráig tart. Célunk, hogy a gyerekek túrák és buszos
kirándulások során megismerjék közeli és távolabbi környezetüket. A programban
szerepel lovaglás, kocsikázás, hajókirándulás, strandolás is. Rossz idõ esetén
számítógépes játékok, filmvetítés. 

Ebédet adunk. A második hét végén a Malom-völgyben tábortûz, búcsúest a
szülõkkel együtt. 

Kérjük, hogy a jelentkezést május 15-ig adják le.
Részvételi díj: 15.000.-Ft/fõ 10 nap, mely tartalmazza az ebéd, a felügyelet, a

belépõk, a busz költségét.
Bõvebb információval szolgál Felber Gyula sportszervezõ a 06-30-95-74-830-as

telefonon.

2005. április 6-án az Idõsek Klubja szervezésében kellemes idõutazásban volt része
az érdeklõdõ klubtagoknak. A csodálatos Starkl-kertészetbe látogattak el, ahol pompás
virágparádé várta a látogatókat, a jó másfél órás séta testnek és léleknek egyaránt
felüdülést jelentett. A „Magyar Tenger” étteremben elköltött ízletes ebéd után folytatták
az „utazást” a Vasi Falumúzeumba, ahol a múltba csöppentek, hiszen a skanzen területén
a múlt századi, eredeti állapotukra helyreállított vasi házakat, és berendezési tárgyakat
nézhették meg a résztvevõk. Utána irány a jelen, hisz Szombathely városközpontjában
tettek kis sétát, ahol megtekintették a Székesegyházat, az Eöbli-házat, és tettek egy sétát
a Sala Terrana kiállításán, ahol féltve õrzik az 1991-es pápai látogatás ereklyéit. 

Jó hangulatban, kellemesen elfáradva érkeztek meg a résztvevõk, és már a buszon a májusi
kirándulásról beszélgettek, amely Székesfehérvárra és Agárdra viszi el az érdeklõdõket.

Kedves nyugdíjasok! Ha van kedvük, csatlakozzanak a kis csapathoz! Információt
lehet kérni a 431-938-as telefonszámon, Némethné Katinál.

A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai a tavalyi évhez hasonlóan programjaik nagy
részét az idén is pályázati forrásból szeretnék finanszírozni. Eddig már 6 pályázatot
nyújtottak be 1.950.eFt-ra, ebbõl egy már biztos nyerõ, reméljük, hogy a többi is sikeres
lesz! Szeretnék megszervezni a pótvizsgára kötelezett tanulók nyári korrepetálását.
Amennyiben részt kívánnak venni a programban, kérjük a szülõket, jelezzék igényüket
a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatnál.

A gondozási csoport és az Idõsek klubja várja azok jelentkezését, akiknek gondot,
problémát jelent a bevásárlás, ház körüli munka, a napi meleg étel biztosítása, és egyéb
intéznivalók, vagy csak jó hangulatú társaságra, klubéletre vágynak. A családsegítõ cso-
port munkatársai várják a nehéz élethelyzetben levõk, életviteli problémákkal küzdõk,
segítségre szorulók jelentkezését.

Kérjük, forduljanak bizalommal a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársaihoz!

A Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat hírei

Nyári intenzív angol nyelvtanfolyam!
A tanfolyam helyszíne: Balatonalmádi Vörösberényi Kulturház Gábor Á.u.6.

Szintek: 1. Kezdõ, 2. Újra kezdõ, 3. Haladó, 4. Turisztikai szaknyelvvel bõvített.

Tervezett tanítási napok: 2005. június 21-tõl 2005. július 16-ig kedd, csütörtök,
szombat 9-12-ig, 2005. június 28-tól 

2005. július 23-ig kedd, csütörtök, szombat 16.30 – 19.30-ig.
A tanfolyamok 4 hétig tartanak, heti 3x4 órában. A tanfolyam ára tartalmazza a

könyvet, fénymásolatokat és a vizsga díját. Kiscsoportos oktatás, kommunikáció

központúság, nyelvvizsgára felkészítés esetén egyéni konzultáció.

Jelentkezési határidõ: 2005. május 30.
Az érdeklõdõk számára nyílt napot tartunk: 2005. május 31-én 18 órakor 

a Vörösberényi Kultúrházban.

Bõvebb információ: 06/30/20-21-789



VÁSÁROLJA MEG TÛZELÕJÉT NÁLUNK!
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
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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 - 06-20/371-6492

A következõ számunk lapzártája: május 26.

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

BAKSAI

AUTÓSISKOLA
Gépjármûvezetõ tanfolyamot indít május 10-én 16 órai kezdettel
Balatonalmádiban a Magyar-Angol Tannyelvû Gimnáziumban!
Idõt és útiköltséget takarít meg, ha helyben tanul! 
Azonnali 30%-os tandíjkedvezmény!
Diákkedvezmény! 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

APRÓHIRDETÉS
Megbízható takarítónõt keresek Almádiban, heti 2 alkalomra.

Tel.: 06-70-510-6156.

SZEREZZEN JOGOSÍTVÁNYT HELYBEN
Az 1.sz. Gépjármûvezetõ-képzõ Munkaközösség

májusi kedvezményes elméleti tanfolyamai: 
(személygépkocsi, motorkerékpár, segédmotor-kerékpár)

2005. május 18. (szerda) 17 óra
Ön választhat: a délelõtti vagy a délutáni foglalkozáson vesz részt!

Figyelem!  Május 28-án 9 órakor HÉTVÉGI INTENZÍV
elméleti tanfolyamot indítunk!

(min. 5 fõ) Jelentkezni: május 26-ig lehet!
JÚNIUSBAN DIÁKTANFOLYAMOT INDÍTUNK!
Az elméleti tanfolyamok helye: az iskola kirendeltsége

Balatonalmádi, Jókai u. 7. (Ipartestület - Szolgáltatóház)
Adó-visszatérítés, részletfizetés, GÉPKOCSI-VÁLASZTÁS!
Ügyfélfogadás: H,Sz,P: 8-12  K,Cs: 13-17  Tel: 06/20/471-6988

OKÉV.reg.sz.: 02-0088-03 AL-858

T

NNAAGGYYVVÁÁZZSSOONNYYII
ttáábboorroozzóó  ttoobboorrzzóó

BBeennttllaakkáássooss  nnyyáárrii  ttáábboorr  ffaalluussiiaass  kköörrnnyyeezzeettbbeenn

2005.
Június 27-július 2-ig  •  Július 4-9-ig  •  Augusztus 8-13-ig

Hetes turnusokban, szervezett programokkal, teljes ellátással!
Jelentkezni június 10-ig, a 70/532-0059-es telefonszámon lehet.
Várunk benneteket: Barcza Judit, Békei Natasa és Hódosi Ákos

Balatonalmádi központjában, 13 lakásból és 8 üzletbõl
álló lakóépületben 1. emeleti 42-68 m2-es lakások leköthetõk,

2005. június végi átadással. Érdeklõdni: 06/30-300-70-50
Ismertetõanyagot küldünk. 312.000,- Ft/m2

EGÉSZ ÉVBEN VÁRJA VENDÉGEIT!
MÁJUSTÓL INGYENES PIZZAHÁZHOZSZÁLLÍTÁS!

PIZZAMÉRET: 30 CM

NYITVA: MINDEN NAP 12-22-IG! TEL.: 88/432-433


