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AZ  ALMÁDI  KÁLVÁRIÁRÓL
A mai Ferenczy Károly utca helyén állt az egykori kálvária. Almádi kál-

váriaként említik az irodalmi adatok, holott az Alsóörs közigazgatási terüle-
tén volt. Az egyik legautentikusabb irodalmi forrás a dr. Dornyai Béla és dr.
Vigyázó János „Balaton és környéke” címû, 1934-ben kiadott útikalauz. Eb-
ben a 31. sz.. Balatonalmádi-Káptalantelep-Alsóörs kiránduló út leírásában
említi a híres almádi csárdát és így  ír a kálváriáról:

„Közelében van igen szép helyen az Óvári kálvária. Ezt csinosan parkozott
kertjével együtt a budapesti angolkisasszonyok üdülõtelepének (szépen fekvõ
emeletes ház) engedte át dr. Óvári Ferenc(szép kilátással a fürdõtelepre).

Az említett útikalauzban látható egy „Fayl 932” datálású, szabadkézi rajz,

mint korabeli ábrázolás. Az 1893-ban állított kereszt, a jóval késõbben létesí-
tett kálvária része lett.

Egy 1905 körül kiadott képes levelezõlapon szereplõ felírás: „Régi csár-
da – Sétány az Óvári kereszthez” látható. Elõzõekbõl megállapítható, hogy dr.
Óvári Ferencnek volt köze, mind a kereszthez, mind a késõbben kialakított
kálváriához. Kétségtelenül Alsóörs község területén volt a kálvária mégis mint
Almádi kálvária néven vált közismerté. Ennek magyarázata talán abban rej-
lik, hogy dr. Óvári almádi kötõdése oly nagymértékû volt, hogy minden ami
a nevével összefüggött egyúttal Almádihoz is kötõdött.

Schildmayer Ferenc

Az angolkisasszonyok üdülõje a kálváriával

Az 1928-ban kiadott Almádi térkép részlete.

A kálváriáról 1932-ben készült rajz

Az elõbbi kép részlete a stációkkal

Az 1893-ban állított Óvári kereszt
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Az amerikai nagykövet Almádiban
2006. február 7-én George Herbert Walker III

személyében elõször járt városunkban az Ameri-
kai Egyesült Államok magyarországi nagyköve-
te. 

Annyit már a hivatalos életrajzból is tudni le-
hetett, hogy a nagykövet 8 gyermekes családapa
és feleségével, Carol Bantaval már három éve él
Budapesten. A leghíresebb tengerentúli egyete-
meken - Yale és a Harvard - szerzett jogi diplo-
mát, majd az üzleti életben töltött be egyre fonto-
sabb állásokat. Bekapcsolódott a politikai életbe
is, Reagan és Bush mellett is kampányolt. Jutott
még ideje jótékonysági szervezetekre, tanács-
adásra és egyházközségi munkára is, sõt Missou-
ri állam történelemkutató társaságának is tagja.
Magyarországi tartózkodása alatt a nagykövet
több magyar településre tett hivatalos látogatást,
amely mindig jelentõs eseménynek számított és
ezért is örültünk annak, hogy idén Balaton-felvi-
déki útjának egyik jelentõs állomása Balatonal-
mádi volt. Városunkon belül pedig az amerikai
kapcsolatokkal rendelkezõ Magyar-Angol Tan-
nyelvû Gimnázium és Kollégium, valamint a
Ramada Balaton Szálloda volt a két kitüntetett in-
tézmény. Járt már nálunk kétszer is Tom Lantos
kongresszusi képviselõ és Soros György, neves
üzletember, illetve magas rangú diplomaták, mint
Joao Ecsody, Ken Moskowitz, illetve Dr.
Gregory Orr, aki amerikai továbbképzéseket
szervezett ide.

Az is szerepet játszhatott a nagykövet látoga-
tásában, hogy a gimnázium alapítása óta nagyon
sok amerikai vendégtanár tanított nálunk, akik
közül többet én már csak hírbõl ismerhetek, de te-

vékenységüket elismerték a városban is: Dr.
Jennifer E. Christie, Kevin A. Jepson és Rebecca
L. Kersnar mellett David J. Greenawalt neve le-
het ismert, aki nem csupán prédikált az almádi re-
formátus templomban, hanem baseballt is tanított
öt évig a Lozsántán kialakított pályán. László L.

Kovács még ünnepi beszédet is mondott az Öreg-
parkban és Todd Holler pedig almádi leányt vett
feleségül. Az elmúlt 18 év alatt nagyon sok bala-
tonalmádi diák járt az egyesültállamokban csere-
diákként, ösztöndíjasként, vagy egykori amerikai
tanára vendégeként. Többen ott is végezték kö-
zépiskolai vagy egyetemi tanulmányaikat, és a
Harvardon most is van egy volt iskolatársunk. Ta-
náraink közül tízen tanítottak egy-egy évet oda-
kinn, majd visszatérve az iskolánkban hasznosít-
ják amerikai tapasztalataikat. Amikor kíséretével
együtt megérkezett hozzánk Walker nagykövet
úr, mindjárt az aulában meghatódott, mert Ker-
tész Dóra 9/A osztályos tanuló elénekelte a Star-
Spangled Banner-t, az amerikai himnuszt. Dóra
csodálatos hangja és elõadásmódja annyira meg-
tetszett a nagykövetnek, hogy február 20-án a
nagyköveti rezidencián rendezett fogadására is
meghívta, ahol amerikai, angol és magyar dalokat
adott elõ fantasztikus sikerrel a hazánkba akkre-
ditált nagyköveteknek. A pápai nuncius, a mexi-
kói nagykövet és az ausztrál nagykövetasszony
mellett George H. Walker és felesége külön meg-
köszönte Dóra elõadását, sõt közös fénykép is ké-
szült róluk.

Nálunk a nagykövet nem csupán az igazgató-
val, a tanárokkal, hanem a diákokkal is találkozott
a zsúfolásig megtelt iskolai könyvtárban, ahol be-

szélt hazája életérõl, az amerikai diplomácia fel-
adatairól és tevékenységérõl. Még az itteni ké-
nyes kérdésekre is kitért, mert az amerikai vízum
és az iraki helyzet is érdekelt bennünket. Válaszul
elmondta, hogy egyetlen itteni diákot se riasszon
el a vízumkötelezettség az amerikai továbbtanu-
lástól, mert azt a diákvízumot igénylõk legalább
90 százaléka megkapja, és bátorította a felsõbb
éveseket, hogy éljenek az elõttük álló lehetõsé-
gekkel. Jó volt hallani tõle azt is, hogy milyen sze-
rencsésnek tartja a Balatonalmádiban tanuló diá-
kokat. Arra a kérdésre, hogy miért avatkozott be
az USA az iraki háborúba, úgy válaszolt, hogy
amikor nincs más segítség, akkor Amerikának fel
kell lépnie egy véres elnyomást gyakorló diktatú-
rával szemben. Iskolai látogatása befejezése elõtt
a diákképviselõk kis ajándékot adtak át a nagykö-
vetnek, õ pedig értékes könyveket ajándékozott a
könyvtárunknak. 

Amíg a nagykövetet interjúkért megrohamoz-
ták az újságírók, a követség elsõ titkára, César C.
Beltran beszélgetett a köréje gyûlt tanulókkal.
Mindenkinek nagyon szimpatikus volt a hopi-
navaho õsökkel büszkélkedõ diplomata, aki meg-
ígérte, hogy újra eljön hozzánk, akár tanácsokat
adni, akár válaszolni a még felmerülõ kérdések-
re, illetve meghívhatjuk Atlanti Klubunk elõadá-
sára. George H. Walker III nagyon kedves levél-

ben köszönte meg iskolánk igazgatójának az itte-
ni vendéglátást, külön megemlítve a velünk való
találkozás lehetõségét, mert fontosnak tartja az
amerikai értékek megismertetését, valamint az
országaink közötti kapcsolatok erõsítését. A
könyvtárból mindenki egy kicsit „okosabban” tá-
vozott, a megmaradt kérdésekre reméljük Beltran
úr újabb látogatásakor választ kaphatunk.

Koroknyai Kata

Fájó szívvel búcsút vettünk az iskolától, és január 17-én 11 fõs csapatunk-
kal Ferihegynek vettük az irányt. Másfél óra repülés után már Róma több ezer
éves utcáin sétálgathattunk. 9 és fél órás éjszakai vonatozást követõen (új ba-
rátokat megismerve és kétes munkaajánlatokkal elhalmozva) elértük várva-
várt úti célunkat, az észak-szicíliai Capo d’ Orlandot. 

Belecsöppentünk egy-egy olasz család mindennapjaiba és megkezdõdött a
nyolc napos kaland. Rövid történelmi áttekintés után (múzeumok, emlékmû-
vek és templomok) együtt kóstolhattuk meg az olasz kávét, pizzát és a helyi
specialitásokat. Ugyanakkor részesei lehettünk a fiatalok szombat esti szóra-

kozásának. Látogatást tettünk a fõvárosba, Palermóba is, ahol megdöbbentõ
látvány tárult a szemünk elé a város második világháborúban lerombolt kerü-
leteiben. Emellett a modern kor vívmányai is fellelhetõk voltak a városban. 

Kettõs érzelmekkel indultunk haza. Más volt…, különleges…, nem rosz-
szabb, de nem is jobb… Annyi biztos, hogy felejthetetlen. Most már tudjuk,
„mindenki másképp csinálja”…

Köszönjük a lehetõséget… Mentünk, láttunk, visszamennénk! Arrivederci.
Siklósi Viktória, Bõsze Kata, Berta Kata 

12.B Magyar-Angol Tannyelvû Gimnázium

Messzi tájakon…
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Az intézményvezetõkkel január-
ban történt egyeztetés - képviselõtár-
saimmal megtartott konzultáció -, a
bizottsági üléseken lefolytatott viták
után forrás és megvalósítás oldaláról
is teljesíthetõ költségvetést fogadott
el a képviselõ-testület, annak dacára,
hogy az önkormányzatoknak leadott
kötelezõ feladatok pénzügyi fedeze-
te a normatívákban továbbra sem
biztosított. És nagyon hiányzik a mû-
ködési kiadásokhoz a többcélú társu-
lás elmaradása miatt a kistérségbõl
kiesõ több, mint 100 millió forint. Az
elõzõ években tapasztalt fegyelme-
zett, takarékos gazdálkodással nem
lesz finanszírozási, likviditási prob-
léma a végrehajtás során. Felújítá-
sokhoz, fejlesztésekhez minden pá-
lyázati lehetõséget kihasználunk.
Hagyományos rendezvényeink meg-
szokott, színvonalas lebonyolítása
nagy feladatot jelent majd. Az anya-
gi forrásokat az elõzõ évi szinten biz-
tosítottuk, azonban külsõ támogatás-
ra eddig nem jelent meg pályázati ki-
írás. 

Határozatban fejezte ki együtt-
mûködési szándékát a képviselõ-tes-
tület egy finn és egy olasz várossal.
Kalajoki közép Finnország nyugati
tengerpartján fekvõ 9700 lakosú te-
lepülés. Közigazgatási területe
60x40 km, 10 km hosszú homokos
tengerparti strandja van.  Jelentõs fa-
feldolgozó és fémipari vállalatok
vannak a városban. Az önkormány-
zat a turizmus fejlesztését tartja
egyik legfontosabb feladatának. A
megbeszélések eredményeként ez év
õszén várhatóan 15-20 fõs diákcso-
port érkezik a Kéttannyelvû Gimná-
ziumba, amely látogatást 2007-ben
hasonló létszámú almádi lakhelyû fi-
atal viszonozza. Meghívtuk a város
horgászait az idei pünkösdi horgász-
versenyre. A finnországi városba
várják június közepén a strandho-
mok-foci versenyre Balatonalmádi
serdülõ csapatát. 

San Michele al Tagliamento vá-
ros (amelynek településrésze a nép-
szerû tengerparti fürdõhely, Bibione)
polgármestere látogatott el váro-
sunkba egy közösen benyújtandó
Európai Uniós pályázat benyújtása
céljából. A közös projekt témája a
két település hosszú távú turisztikai
fejlesztési lehetõségeinek meghatá-
rozása.  

Mindkét kapcsolatban gazdasági,
kulturális, mûvészeti, sport, civil
egyesületi, egyházi együttmûködés
alakulhat ki, amelynek anyagi forrá-
sait számunkra eddig alig ismert uni-
ós pályázatok biztosíthatják. 

Balatonalmádi, 2006. március 2. 
Pandur Ferenc 

polgármester

Néhány sor
a 40. hónapról
a Városházán
2006. február

Önkormányzati hírek
A képviselõ-testület munkatervének megfelelõen janu-

ár hónapban nem tartott ülést. Ennek ellenére több esetben
rendkívüli ülés megtartása vált szükségessé. Az elsõ rendes
ülésre 2006. február 23-án került sor.

A kiküldött anyag 21 napirendi pontot, illetve témát tar-
talmazott. Napirend elõtt hárman kértek szót. Bálint Sándor
javaslatára egyperces néma felállással emlékezett meg a
testület a kommunizmus áldozatairól. Czuczor Sándor rö-
viden beszámolt az amerikai nagykövet látogatásáról.
Keszey János két balesetveszélyes úthibára hívta fel a fi-
gyelmet, illetve kért intézkedést.

Pandur Ferenc polgármester ismertette a legutóbbi ülés
óta történt jelentõsebb eseményeket. Grúber Sándor városi
rendõrkapitány tájékoztatást tartott a közbiztonság helyzeté-
rõl. Két újabban jelentkezõ bûnözési formára hívta fel a fi-
gyelmet. Egyik az úgynevezett trükkös lopás, amikor vala-
milyen csellel bejutnak, a rendszerint idõsek lakásába, majd
megfigyelik, honnan veszik elõ a pénzt, és azt ellopják. A
másik a betöréses lopás újabb formája, amikor alaposan
megfigyelik a háziak mozgási szokásait, majd távollétükben
betörnek, és nagy értékû mûszaki cikkeket visznek el.

A viszonylag sok napirend közül a legfontosabb a város

2006. évi költségvetésének elfogadása volt. A beterjesztett
anyagot alapos elõkészítés elõzte meg. Nevezetesen, a tes-
tület külön informális ülésen megtárgyalta, majd mind a
négy bizottság külön-külön értékelte a hivatal által, kellõ
részletességgel összeállított költségvetést. Természetesen a
könyvvizsgáló is elõzetesen véleményezte az anyagot, ame-
lyet jónak talált. Ilyen elõkészítés után természetes volt az
egyhangú elfogadása. Másik lényeges téma volt a Város-
gondnokság intézmény szervezeti és mûködési szabályza-
tának (SZMSZ) elfogadása, amit szintén tárgyaltak az ille-
tékes bizottságok, így egyhangú elfogadása várható volt

Lényegesebb napirendi pontok voltak még a 2005. évi
költségvetés módosítása., a bérleti díjak megállapítása, a
városrendezési célú közterület szabályozások és elõvásár-
lási jogról való lemondás. A jegyzõ elõterjesztette a szava-
zatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak névsorát,
amit a testület egyhangúlag elfogadott.

Összességében megállapítható, hogy az alapos hivatali
és bizottsági elõkészítés meghozta a gyümölcsét, ami flott,
parttalan vitákat mellõzõ, gyors, de megfontolt döntéseket
hozó ülésben öltött testet.

SF

ISMÉTELT FELHÍVÁS

A hegyközségekrõl szóló 1994. évi CII. tv. jelen-
leg hatályos szabályozása szerint Balatonalmádi a
Balatonfüred-Csopaki borvidék része. A borvidéki
településeken hegyközséget kell alakítania az
árutermelõ szõlõültetvényt mûvelõknek. Az áruter-
melõ szõlõ az 500 m2 területnél nagyobb szõlõül-
tetvény. 

A törvény szerint minden érdekeltnek a települési
önkormányzat jegyzõjénél be kell jelentkeznie az
alábbi adatokkal:

- az érdekelt neve és lakóhelye,
- az ültetvény helyrajzi száma, területmértéke és

használatának jogcíme.
A házikertiszõlõ-birtokos a más településen lévõ

ültetvénye adatait is köteles bejelenteni.
Kérem, hogy az érintettek 2006. március 20.

napjáig tegyenek eleget bejelentkezési 
kötelezettségüknek írásban (Balatonalmádi város

jegyzõje, 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.),
vagy személyesen ügyfélfogadási idõben (hétfõ,
szerda 8.00-15.00 óra, és pénteken 8.00-13.00 óra
között) a polgármesteri hivatal fsz. 6. szobájában.

Balatonalmádi, 2006. február 10.
Dr. Szûcs Sándor

Balatonalmádi város jegyzõje

K i v o n a t
Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 2006.

február 23. napján megtartott rendes ülésének jegyzõkönyvébõl: 
9/2006.(II.23.) Öh. 
Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a

választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. §. (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a Szavazatszámláló Bizottságok rendes
tagjának: Bogdán Gyõzõ, Lehoczky Balázs, Kertész Tamás,
Gergely Endre, Kirchkeszner Ildikó, Hári Ilona, Sári János,
Siklósi Lajos, Kócs Lajos, Jandrasics Gáborné,  Cziráki Erzsébet,
Szekér Zoltán, Sveiczer Vilmos, Rehák Gézáné, Vajainé Majbó
Judit, Borbély Zoltánné, Mester Ferenc, Szecsõdi Imre, Berényi
Sándorné, Bukvai Károly, Boda Zoltánné balatonalmádi lakosokat,
továbbá póttagjainak: Horváth Attila, Varga Borbála, Bozzay
Barna, Lefler Endre, Kovács Istvánné, Lehoczki János, Kertész
Tamásné ugyancsak balatonalmádi lakosokat megválasztja.

Felelõs: Dr. Szûcs Sándor jegyzõ, HVI vezetõ
Határidõ: azonnal
Kmf.
Dr. Szûcs Sándor sk.                              Pandur Ferenc sk. 

jegyzõ                                                   polgármester
A kivonat hiteles: 

Balatonalmádi, 2006. február 24. 
Dr. Szûcs Sándor

jegyzõ

TÁJÉKOZTATÓ
erdõgazdálkodók részére

Az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló 1996. évi LIV. törvény (a továbbiakban: Erdõ tv.)
értelmében - erdõgazdálkodásunk hagyományainak megfelelõen, közérdekbõl minden erdõben – az erdészeti hatóság

által jóváhagyott, legalább tíz évre szóló üzemterv szerint kell gazdálkodni. Az Erdõ tv. 14. §-a alapján az erdõgazdálkodó
az üzemterv elkészítésérõl az FM miniszter által jóváhagyott körzeti erdõtervnek az erdõgazdálkodó területére vonatkozó
adatai, elõírásai és iránymutatásai felhasználásával köteles gondoskodni.

A körzeti erdõterv elkészítése állami feladat, melynek végrehajtásával kapcsolatosan tájékoztatom, hogy 2006. év
folyamán Igazgatóságunk a Balatonalmádi Önkormányzat illetékességi területéhez tartozó erdõterületeken terepi
felvételeket végez. Munkatársainkat a munkák elvégzésére jogosító okirattal (arcképes hatósági igazolvánnyal), míg
gépjármûveinket „Állami Erdészeti Szolgálat ERDÕTERVEZÉS“ feliratú cégjelzéssel látjuk el.

A terepi felvétel pontos idõpontjáról Igazgatóságunk megkeresésük alapján tájékoztatást ad. A tervezés során a szak-
mai szempontok mellett az Erdõ tv. 25. §-ában elõírt kötelezettségünk a helyi (erdõgazdálkodói, önkormányzati)
elképzeléseket és javaslatokat megismerni és lehetõség

szerint figyelembe venni. Ennek érdekében a tervezés során az erdõgazdálkodók az érdekképviseleti szervük
véleményének kifejtésére is módot kapnak úgy, hogy meghívhatják az érdekképviseleti szerv képviselõjét - akinek képvise-
leti jogát teljes bizonyító erejû okirattal kell igazolnia – a véleményadásra.

A hatályos jogszabályok értelmében az erdõtulajdonosok „közérdekbõl tûrni kötelesek” a kár okozásával nem járó
valamennyi terepen folytatott tevékenységünket, értve ezalatt a birtokra külön engedély nélkül való belépési jogosult-
ságunkat is. Ezzel kapcsolatosan számítunk megértõ együttmûködésükre. A hatályos szabályozás szerint az erdõterületek
határainak a terepen felismerhetõnek kell lenniük. Ennek érdekében az erdõgazdálkodók kötelesek az erdõterületük külsõ
határvonalait, jellemzõ töréspontjait terepen jól látható módon állandósítani.

A határok megjelölhetõk a töréspontokra elhelyezett határdombokkal, a határon álló fákra
összeláthatóan 1,5 - 1,7 m magasságban festett fehér gyûrûvel, vagy 4 m széles határnyiladék
vágásával. Felhívom figyelmüket, hogy amennyiben határnyiladék kivágása szükséges, arra elõzetesen engedélyt kell

kérniük Igazgatóságunktól. A tényleges terepi állapotok (mûvelési ág, területi határok) és a földnyilvántartási adatok
egyezõségének biztosítása az erdõgazdálkodó feladata.

Tájékoztatom továbbá az erdõgazdálkodókat, hogy a körzeti erdõterv elõzetes egyeztetõ tárgyalásának idõpont-
ja: 2006. március 29-én 9.00 óra. Helyszíne az ÁESZ Veszprémi Igazgatóság Erdõtervezési Irodájának hivatalos
helyisége (8200 Veszprém, Jutasi u. 10.)

Tisztelettel: dr.Péti Miklós igazgatóhelyettes
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Idõsek fosztogatói garázdálkodnak

Rendõrségi hírek
Veszprémvármegye

Bursa Hungarica pályázat
Ülés tartott a megyei önkormányzat oktatási, ifjúsági és sport bizottsága, amely

döntött a Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2006.
évi megyei támogatottjairól. A pályázati rendszerben 2006-ban résztvevõ 140 te-
lepülésrõl 1.241 hallgató pályázatát továbbították a megyei önkormányzathoz. A
bizottság döntése alapján a tíz hónapos támogatásban azok a hallgatók részesül-
hetnek, akiknek családjában az egy fõre esõ jövedelem az öregségi nyugdíjmini-
mum (25.800 Ft/fõ) alá esik. Ennek megfelelõen a megyei önkormányzat 344 hall-
gatót részesít havi 2.500-6.000 Ft/hó támogatásban. A bizottság határozatát a tá-
mogatottak listájáról önkormányzatunk honlapján nyilvánosságra hozza.

Veszprém megye a kuruc korban 
A Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány támogatásával megjelent a Veszp-

rém megye a Rákóczi-szabadságharcban 1703-1711. címû könyv. A kötet bemutató-
jára Balatonfüreden került sor. A könyvbemutató után a Deák Ferenc sétányon emlék-
fát ültettek. A rendezvényen részt vett Kuti Csaba, a megyei közgyûlés elnöke is. 

Mûvelõdési pályázat
Új pályázatot írt ki a Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány a megyénk-

ben élõk közérdekû mûvelõdési-mûvészeti tevékenységének támogatására. Pályáz-
hatnak mindazon alkotó közösségek, önkormányzatok, intézmények, civil szerveze-
tek, egyesületek, alapítványok és magánszemélyek, amelyek, illetve akik idõtálló ér-
téket hoznak létre, vagy adnak közre függetlenül attól, hogy mûködési formájuk,
szervezetük szerint amatõrök-e vagy hivatásosok. A pályázat kiemelten kíván támo-
gatást nyújtani a helyi, a közösségi értékek feltárását, a települések mûvelõdési fej-
lõdését szolgáló csoportoknak és egyéneknek, illetve a megyében lévõ kistérségek,
települések összefogásával létrejövõ rendezvényeknek. Pályázni lehet mûvelõdési,
mûvészeti rendezvényre, kiadványra, környezetet gazdagító képzõ- és iparmûvésze-
ti alkotás elkészítésére, melyek megyénk arculatát kiteljesítik. A képzõ- és iparmû-
vészeti alkotás esetében csak a Képzõ- és Iparmûvészeti Lektorátus által zsûrizett
tervvel lehet pályázni. Kiadvány esetében mellékelni kell a kézirat szöveg- és kép-
szerkesztett változatát, amely floppyn vagy CD lemezen is beküldhetõ. A megítélt
támogatás összegét a kiadvány (könyv, CD, DVD, videó és hangkazetta) elkészültét
és bemutatását követõen utólag utaltatja a kuratórium. A kalendáriumra és képzõ-
mûvészeti katalógusra beadott pályázatokat a kuratórium egyedileg bírálja el. Pá-
lyázni a Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány pályázati ûrlapján lehet. 

Pászti-tárlat Veszprémben
Március elsején nyílt és március 12-ig látható Veszprémben a városi mûvelõdé-

si központban Pászti György fénykép-tárlata. Az Almádi Fotókör vezetõje – ismert
vállalkozó – tavaszi önálló kiállításán legújabb alkotásait mutatja be. A megyeszék-
helyi tárlatot a vendéglátó mûvelõdési intézmény vezetõje, Sipos Zoltán nyitotta
meg, s az ünnepségen nem maradt el a koccintás a résztvevõk egészségére. A mû-
vészi fénykép-fölvételeivel lapunkban rendszeresen jelentkezõ alkotó képbemuta-
tóját szeretettel ajánlunk olvasóink figyelmébe! 

A kommunizmus áldozatainak emléknapja
Ahogy országszerte, városunkban is megemlékeztek a kommunizmus több tíz-

millió áldozatáról. Február 25-én a Szent Imre Plébániatemplomban szentmise ke-
retében történt a tiszteletadás, majd az emléknap részeként gyertyát gyújtottak az
istenháza melletti feszületnél, a Hõsi Emlékmûnél pedig az 1953-ban kivégzett
nemzeti ellenálló, Ungár József márványtáblájánál tisztelegtek az emlékezõk.

Az elmúlt hónapban kilenc bûncselekmény elkövetésérõl érkezett bejelentés
kapitányságunkra. Ezúttal nem elsõsorban a konkrét bûncselekmények ismerteté-
sével szeretnék foglalkozni, hanem azokkal a jelenségekkel, amelyek ezek elkö-
vetését lehetõvé tették. Korábban is írtam arról, hogy több jelét tapasztaltuk annak,
hogy a bûnözés szerkezetén belül, bizonyos átstrukturálódás figyelhetõ meg. Bár
a vagyon elleni események jelentik még a döntõ többséget, azonban ezen a terüle-
ten is megfigyelhetõ, hogy a csökkenõ betöréses lopások mellett, egyre több a csa-
lás, a sikkasztás. Megjelentek a szerzõi, és a szomszédos jogok megsértésének ese-
tei, egyre több ilyen ügy miatt indítunk nyomozást. Sajnos a pedofília (amely leg-
inkább az internet használatához kapcsolódik) is megjelent a területünkön, jelen-
leg két személy ellen folytatunk ilyen bûncselekmény miatt eljárást. Továbbra is
markánsan jelen van a garázdaság, amelynek legfontosabb motiváló oka az alko-
hol. Az elmúlt idõszakból két ilyen esetrõl érkezett bejelentés, s az érintetteket
gyorsított eljárás keretében vonja felelõsségre a bíróság.

A bevezetõben jeleztem, hogy jelenségekrõl szeretnék szólni, ezért most követ-
kezzen néhány rossz tapasztalat, amelyet szeretnék Önökkel megosztani annak ér-
dekében, hogy minél kevesebben válhassanak bûncselekmények áldozataivá. Az
egész országban, Veszprém megyében és kapitányságunk területén is több, idõsek
sérelmére elkövetett „trükkös” lopás történt. A módszer ahhoz, hogy bejussanak
az idõs emberek lakásaiba, meglehetõsen változatos. Itt azért néhányat felsorol-
nék, pl. valamely szolgáltató cég képviselõjének adják ki magukat (víz, gáz stb.),
s jövetelük céljául azt adják elõ, hogy jelentõs összegû túlfizetést tapasztaltak az
adott cégnél, és õk ezt az összeget kívánják most átadni. Ez természetesen nagyon
jól hangzik, a baj az, hogy nagyobb címletû bankjeggyel rendelkeznek, általában
20.000 forintossal, amelybõl a késõbbi áldozatnak vissza kell adnia. A trükk lé-
nyege arra irányul, hogy az áldozat árulja el, hol tartja a pénzét, amely nem egy-
szer egy élet munkájának eredménye, s a többi már a helyzet adta körülmények
szerint alakul: vagy ellopják, vagy kikapják a kezébõl a pénz, és nagyon gyorsan
távoznak. Több ilyen bûncselekménnyel gyanúsított csoportot lepleztek már le
munkatársaink, azonban sokszor például az is nehezíti a bizonyítást, hogy az idõs
ember az õt ért sokk miatt nem ismeri fel az elkövetõt. Ezek az emberek általában
jó kapcsolatteremtõ készséggel rendelkeznek, ami segíti õket abban, hogy az
amúgy mindenkivel bizalmatlan idõs embert becsaphatják. Kérem tehát a Tisztelt
Újságolvasókat arra, hogy ha lakókörnyezetükben élnek idõs emberek, figyeljenek
jobban rájuk, ne válhassanak áldozattá! 

A másik jelenség, amely sorozat jelleget ölt, és Balaton-parti jelenségnek mond-
ható. Bûnözõi csoportok arra szakosodtak, hogy fényes nappal kifigyelik egy-egy
ingatlannál, a tulajdonosok mikor hagyják el idõlegesen a házat. Ezt kihasználva
törnek be és a rövid idõ, amelyet a lakásban töltenek, elég arra, hogy jó érzékkel ta-
lálják meg a nagyobb értékû mûszaki cikkeket, ékszereket, készpénzt és bankkár-
tyákat. Különös szokás az, hogy általában a bankkártyák mellé gondosan oda van
készítve a PIN kód is, talán azért, hogy ne kelljen feleslegesen fáradnia az elköve-
tõnek. Jól szervezett bûnözõi csoportokról lehet szó, hiszen eddig nagyon kevés
adattal rendelkezünk róluk. Amiben ismételten a Tisztelt Olvasók segítségét kérem:
a gyenge pontjuk az az idõszak, amit a közterületen a megfigyeléssel töltenek, ek-
kor a „legsebezhetõbbek”, a lebukásuk veszélye is ilyenkor a legnagyobb. Nagyon
fontos lenne tehát, hogy - mivel ebben az idõszakban csak igen kevés ember tartóz-
kodik a közterületen, akár névvel, akár név nélkül - jelezzék nekünk a 107-es tele-
fonon, ha valamilyen Önök által gyanúsnak ítélt jelenséget tapasztalnak. 

A közlekedés területén átlagosnak mondható idõszakon vagyunk túl. A sokszor
szélsõségesen megváltozó útviszonyok miatt a forgalom lelassult, így nem volt sú-
lyos, személyi sérüléssel járó baleset, azonban a koccanásos, anyagi kárral járó bal-
esetek száma meghaladja a tavalyi év adatait. Reményeink szerint a sebességmérõ
berendezések egyikét március hónaptól üzemeltetésre megkapja kapitányságunk,
így a megelõzés területén, illetve a közlekedési morál javításában, megítélésem sze-
rint további, pozitív változásokat érhetünk el. Ezzel a berendezéssel ugyanis már
nem csak a fõútvonalakon fogunk megjelenni, hanem a települések belsõ útjain is.

Grúber Sándor r.alezredes
rendõrkapitány

Tisztelt Olvasók!
Egyesületünk már 11 éve végzi folyamatosan az önként vállalt munkáját.

Együttmûködünk a rendõrséggel, így a bûnmegelõzésben sikereket értünk el. Fon-
tos dátum volt február 24. Éves közgyûlésünket tartottuk, amelyen értékeltük
2005-ös teljesítményünket, célokat tûztünk ki 2006-ra.

Ezen írás kereteit meghaladná, ha tételesen fel kellene sorolni, milyen biztosítási
feladatokban vettünk részt. Akik meglátogatták Balatonalmádi város és civil szerve-
zeteinek rendezvényeit, sok helyen találkozhattak velünk. Az üdülõövezetekben he-
tente legalább háromszor járõröztünk. Jó érzés volt az is, amikor az idelátogató turis-
ták bizalommal fordultak hozzánk útbaigazítást kérve.

Nem vagyok a számok embere, de néhány adatot ismertetnék Önökkel: egye-
sületünk tagjai 1116 alkalommal voltak szolgálatban 42 fõ részvételével, 3847 órá-
ban. Lovasaink 158, gyalogosaink 2600, gépkocsizóink 1062 órát teljesítettek.
Büszkék vagyunk arra, hogy a betöréses lopások száma 113-ról 44-re csökkent, a
lakásfeltörések 34-rõl 12-re. Látható, hogy a sok szolgálat megteszi hatását, javul
a közbiztonság. Illúziókba természetesen nem ringatjuk magunkat.

Fontos dolog (amit rendõrkapitányunk is annak tart), hogy városunk lakói fo-
kozottabban figyeljenek az egyedül élõ, idõs emberekre! Õket a bûnözõk célcso-
portnak tartják, kiszolgáltatottságukat, hiszékenységüket kegyetlenül kihasznál-
ják. Figyeljünk rájuk!

2006. évi terveink, feladataink hasonlóak az elmúlt évihez. Biztosítjuk a váro-
si és civil szervezetek rendezvényeit, iskolásaink biztonságos közlekedését. Ez a
feladat fontos, a visszajelzésekbõl tudjuk azt is, mennyi bizalom alakult ki irán-
tunk. Jó érzés!

Végezetül: köszönjük a városvezetésnek a költségvetésbõl megszavazott anya-
gi támogatást, a lakosság részérõl a felajánlott 1% átutalását!

Fazekas Ferenc

Polgárõr hírek

Székelyföldi sportcsarnokért

Felhívás adakozásra
Farkaslakán a sportcsarnok heti egy-egy napon a környezõ falvak (Kecset,

Kisfalud, Malomfalva, Szentlélek és Székelypálfalva) iskoláinak tanulóit
rendszeres testnevelésre és sportfoglalkozásra fogadná, valamint a felnõtt
lakosság számára szabadidõs sporttevékenységhez helyszínül szolgálna. A
sportcsarnok megnyitásához hozzájáruló minden tárgyi adományt szíves
köszönettel fogadunk, és az adományozó intézmény, egyesület, személy nevét
a sportcsarnok emléktábláján megörökítjük.

A Pro Farkaslaka Alapítvány a felajánlást tevõ iskolákban, intézmények-
ben összegyûlõ felszerelési tárgyaknak a helyszínre való szállítását vállalja. A
felajánlásokat az alábbi címen lehet megtenni: Sipos Kornél, a Pro Farkaslaka
Alapítvány magyarországi megbízottja, 1032 Budapest, Kenyeres u. 10. Tel.:
1/240-7651, fax: 1/240-7652
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Országgyûlési választás

Képviselõjelöltségre pályázók
Április 9-én országgyûlési képviselõt választunk, ha a szavazás eredménytelen, 23-án újra az urnákhoz járulhatunk. Megkerestük azokat, akik a balatonfü-

redi kerületben képviselõ-jelöltségre pályáznak, s arra kértük õket, mutatkozzanak be, röviden foglalják össze, milyen elveket képviselnek, mivel szeretnék
szolgálni a kelet-balatoniakat az Országházban. (A lapunk megjelenését követõ napokban jár le a jelölési határidõ, ezért beszélünk csak képviselõ-jelöltségre
pályázókról…) Akadt, akit nem értünk el, ám aki megkeresett bennünket, illetve aki fölkérésünkre bemutatkozó sorokat és fényképet küldött, annak - politikai
színezettõl függetlenül – vállaltuk a lapunkban való bemutatását. 

Lapunk következõ, áprilisi száma várhatóan már a választás elsõ fordulója után jelenik meg, így e bemutatást nem odázhattuk el. 

Fidesz: Bóka István
Balatoni ember vagyok, szeretem ezt a vidéket. Szü-

letésemtõl kezdve itt élek. Nagyon erõs a kötõdésem a
tóhoz és az itt élõ emberekhez. Hiszek abban, hogy po-
litikusként munkámmal segíthetek azért, hogy a Bala-
ton és térsége visszanyerhesse régi fényét, patináját, je-
lentõségét. Igyekszem a balatoni, ezen belül a választó-
körzetemen belüli problémákat szem elõtt tartani pol-
gármesterként, országgyûlési képviselõként és a bala-
toni önkormányzatokat tömörítõ Balatoni Szövetség el-
nökeként is. A mögöttem lévõ sok éves politikusi ta-
pasztalat és az elért eredmények, úgy érzem, alkalmas-
sá tesznek a képviselõi munka ellátására.

Sikerként értékelem, hogy a Balaton Fejlesztési Ta-
nács elnökeként sikerült a „régió” tudatot erõsíteni, ráirányítani a figyelmet arra,
hogy a Balaton körül élõk összefogva tudnak eredményeket elérni. Örülök a Bala-
tonalmádi Pannónia Kulturális Központ megépítésének a polgári kormány dönté-
se alapján, úgyszintén a Széchenyi Tervbõl épült balatonfüredi többfunkciós csar-
nok megvalósulásának is. Számos mûemlék, strand újult meg a választókörzetben
a Széchenyi Tervbõl. Bár nagy késéssel, de megkezdõdött a 71-es út tehermente-
sítését szolgáló elkerülõ útszakasz megépítése, ami szintén nagy elõrelépést jelent
a jövõ tekintetében.

A Balaton-parti településeken élõk munkalehetõségei többnyire az idegenfor-
galomra épülnek, ezért jellemzõ rájuk a szezonalitás. Fontos olyan fejlesztések
megvalósítása, melyek lehetõséget biztosítanak az éves foglalkoztatásra. A térség
tervei között szerepet kell, hogy kapjanak szociális otthonok (idõsek otthona), és
a környezetvédelemmel összhangban lévõ ipari vállalkozások letelepítései. Éves
üzemeltetésû szállodák létrejöttének ösztönzése segíthet a fiatal pályakezdõk szá-
mára minél több munkalehetõség biztosításában, ami alapját képezheti a fiatalok
helyben tartásának.

Kiemelt szerepet kell, hogy kapjon a szõlészet-borászat, mely további munka-
helyeket teremthet. Fontos, hogy minél több város-felújítási program kapjon segít-
séget, akár a reményeim szerint megerõsödõ Balaton Fejlesztési Tanácstól, akár az
Európai Uniótól, ezáltal terek, utak és járdák újulhatnak meg, nem beszélve a köz-
épületekrõl.

Célom, hogy munkámmal hozzájárulhassak a térség további fejlõdéséhez, és
az itt élõ polgárok életminõségének javításához. Törekszem a békés, nyugodt, ki-
számítható munkára a kitûzött célok elérése érdekében. Tapasztalatomat, az elmúlt
évek rutinját és tenni akarásomat szeretném továbbra is városaink és falvaink szol-
gálatába állítani.

Dr. Bóka István

Harmadik Út (MIÉP, Jobbik,
Kisgazdák): Csángó Ferenc

1953-ban születtem balatonfüredi református
család gyermekeként. Édesapám, Csángó Ferenc, a
balatonfüredi Volán dolgozója volt, 1980-ban halt
meg. Édesanyám, Nagy Mária, régi füredi családból
származik, 1987-ben halt meg. Egy nõvérem van,
Máhlerné Csángó Mária, a balatonfüredi Lóczy
Gimnázium igazgatója. Nõs vagyok, két gyermek, a
22 éves Kornél és a 14 éves Dávid édesapja. Felesé-
gem, Donát Andrea, vegyésztechnikus. A 70-es
évek közepén Veszprémben töltöttem a katonaidõ-
met. Iskolai végzettségemet tekintve gépésztechni-
kus vagyok, autószerelõ kisiparosként dolgozom 25
éve, így a kisvállalkozók nehézségeit jól ismerem. A

sport 1998-ig életem fontos része volt. 1989-ben beléptem az MDF-be, de ’91-
ben hátat fordítottam a kiszámíthatatlan politikát folytató pártnak. A MIÉP-
pel 1995-tõl szimpatizálok, 2000-tõl tagja vagyok.

Amennyiben támogatni kíván, mint a Harmadik Út választási szövetség je-
löltjét, kérem, az alább megjelölt címeken adja le kopogtatócéduláját.

Csángó Ferenc: Balatonfüred, Rózsa u. 13., egész nap; Schildmayer Iván:
Balatonalmádi, Baross G. u. 14., egész nap; özv. Pintér Gézáné: Lovas, Fõ u.
9., egész nap.

Csángó Ferenc

MSZP: Nagy Jenõ
Tisztelt Választópolgár!
Látásból talán már ismerjük egymást, hiszen

gyakran járok Balatonalmádiban. Most hadd mutat-
kozzam be személyesen is: Nagy Jenõ vagyok,
Veszprém megye képviselõje, két felnõtt gyermek
58 éves édesapja. Itt születtem a Balaton melletti kis
faluban, Örvényesen. Jelenleg a Danubius szálloda-
lánc balatonfüredi szállodáinak, a Marina és az An-
nabella szállodának vagyok az igazgatója. 2002 óta
immáron másodszor vagyok tagja a magyar Ország-
gyûlésnek, mint Veszprém megyei képviselõ. 

Képviselõi munkám során többet is sikerült meg-
valósítani az itt élõk tervei közül, most csak néhá-

nyat említenék. Számos esetben sikerült pályázati pénzhez segítenem a tele-
püléseket. Annak ellenére, hogy Balatonfüreden ellenzéki többségû a város-
vezetés, sikerült országosan is elismert eredményeket felmutatnunk. Az itt fel-
újított és kibõvített szennyvíztelep az északi part régi gondját oldotta meg.
Fûzfõ, Kenese, Akarattya és a környezõ községek évtizedes vágya az elkerü-
lõ út: a tizenkétmilliárdos beruházás elkezdõdött. Almádi számára már máso-
dik alkalommal sikerült enyhíteni a Japán hitel terheit. Új szociális bérlaká-
sok építésével Csopakon és máshol is sokaknak teremtettünk otthont. A Ba-
latonkenesén élõ kisgyermekes családok számára a bölcsõdei és az ehhez kap-
csolódó rugalmas napközbeni ellátásokat biztosítottuk

Aki itt él, pontosan tudja, mire van szüksége a térségnek. Hiszek benne,
hogy további következetes munkával hamarosan megvalósul, hogy a Balaton
nemcsak néhány hónapra, hanem egész évre is munkát, megélhetést biztosít az
itt élõknek. Mivel a Balaton közös kincsünk, együttmûködöm majd a kormány-
nyal, a helyi vállalkozókkal, sõt a helyi ellenzékkel is annak érdekében, hogy
további versenyképes beruházásokat tudjunk a térségbe vonzani. Hogy min-
denki dolgozhasson, aki akar, és mindenki tisztességesen eltarthassa a család-
ját, aki dolgozik. Országgyûlési képviselõjeként én azért fogok tenni, hogy a
Balatonnál az idegenforgalomnak olyan fogadási feltételei alakuljanak ki, hogy
szívesen jöjjön ide az igényes vendég, és rendszeresen vissza is térjen. Én azért
fogok dolgozni, hogy a méltán hírnevet szerzett balatoni szõlõ- és bortermelõ-
ink további támogatásban részesüljenek. Meg kell teremteni a feltételeit annak,
hogy a balatoni tájat olyannyira jellemzõ szõlõültetvények fennmaradjanak. 

Ha a megosztásra játszó politika helyett Ön is inkább a szakértelemre, a
személyes elhivatottságra és az összefogásra bízná a Balaton jövõjét, kérem,
támogassa programomat! Nagy Jenõ

Tisztelt Olvasó!
Amikor ez az újság az ön kezébe kerül, valószí-

nû, hogy már márciust írunk, talán még elõtte le-
szünk március idusának, de én ezt a huszonöt sornyi
lehetõséget a közelgõ választásokra való tekintettel
kaptam a fõszerkesztõ úrtól. Ezért hát rögtön az ele-
jén elmondom, senkit nem kérek arra, hogy szavaz-
zon az SZDSZ-re vagy bármely más pártra, hiszen
úgyis mindenkit a saját meggyõzõdése vezet, min-
denki azt tesz, amit jónak lát. Én sem hiszek a nagy
szavaknak, a tisztességgel végzett munkálkodást
sokkal többre tartom. Fontosak a célok, fontos a tett-
vágy, de csak addig, ameddig meg nem jelenik ben-

ne a sötét akarás. Ha ez utóbbi tetten érhetõ, legyen egy üzenet bármilyen fenn-
költ, bármilyen szép is, az egészet megette a fene.

Egyetlen kérésem van csak, bármennyire is nagynak tûnik a tét, ez pedig
az, hogy õrizzük meg a méltóságunkat. Ha valami méltósággal megtehetõ, ak-
kor tegyük meg, ha azonban úgy érezzük, hogy egy adott cselekedet sérti a
méltóságunkat, akkor vessük el. Az ember mindig többre és jobbra vágyik, de
ezt nem a pártok fogják önöknek elhozni, sokkal inkább saját iparkodásuk,
munkálkodásuk eredményére számítsanak. A ránk váró jövõt ezen az alapon
próbáljuk meg elképzelni és akkor talán nem fogunk olyan nagyot csalódni.

Többet most már valóban nem írok. Mindenkinek jó egészséget és boldog
életet kívánok.

Üdvözlettel: Dr. Tihanyi László

SZDSZ: Tihanyi László
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Tisztelt Választópolgárok!
Dr. Kiszely Pál vagyok, az MDF országgyûlési

képviselõ-jelöltje a Veszprém megyei 2. sz. válasz-
tókerületben. Balatonfüred város alpolgármestere
vagyok, immár nyolcadik éve.  Az MDF füredi ala-
pító tagja vagyok és jelenleg a szervezet vezetõi
posztját is betöltöm. Igen, ma is a demokrata fórum
tagja vagyok, mert úgy vélem, hogy az alapelveink-
hez hûen ma is a magyarság érdekeit hittel a magun-
kénak valljuk és hitelesen képviseljük, konzervatív,
azaz értékmegõrzõ pártként ápoljuk népi, irodalmi és
történelmi hagyományainkat és a világhoz és ember-
társainkhoz való viszonyunkat a kereszténység igaz

alapelvei mentén igazgatjuk, életünket ezen elvek szerint igyekszünk élni.
Igen, ma is az MDF tagja vagyok, mert az MDF az egyetlen a mostani po-

litikai pártok közül, amely nyíltan meri vállalni, hogy nem az az érdekes, hogy
egy jó ötlet, vagy javaslat melyik oldalról jön, hanem hogy mennyire lehet elõ-
remutató és hasznos a nemzet, mindannyiunk számára. Nem árkokat akarunk
ásni jobb- és baloldali érzelmû emberek közé, hanem azt akarjuk, hogy közö-
sen vigyük elõre nemzettársaink ügyeit. Normális politizálást, normális Ma-
gyarországot akarunk! 

Tudjuk jól, az MDF kicsi párt, vannak, akik kétségbe vonják, hogy bejuthat
a Parlamentbe. Mi azonban abban bízunk, hogy ez sikerülni fog. Az azonban
bizonyos, hogy önálló erõként kormányt az MDF nem tud alakítani. Céljai el-
érésére partnert kell találnia. Lehet-e egyáltalán kérdés a partner, a szövetséges
kiléte? Számomra teljességgel világos, hogy csakis azokkal szövetkezhetünk,
akik hasonló elveket vallanak, mint mi és ezek szellemében politizálnak. Akik
velünk együtt arra bíztatnak, merjünk nagyok lenni, legyen magyar szolidari-
tás, s akik azt mondják: változás kell! A változás azonban MDF nélkül alig el-
képzelhetõ! A biztos gyõzelemhez az MDF parlamentbe jutása is szükséges!

Mi bízunk magunkban, kérem, Önök is bízzanak meg bennünk, segítsék az
MDF parlamentbe jutását elõször azzal, hogy ajánló szelvényüket, kopogtató
cédulájukat eljuttatják hozzám, majd azzal, hogy az MDF-re és annak jelölt-
jére szavaznak.

Dr. Kiszely Pál
8230 Balatonfüred, Bartók Béla utca 3.

Tel: 06-30-22-79-623.

MDF: Kiszely Pál M E G R E N D E L É S
AZ ÚJ ALMÁDI ÚJSÁGBAN MEGJELENÕ

HIRDETÉSHEZ

Megrendelem az Új Almádi Újság 

2006.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . havi számában/számaiban

Megnevezés terjedelem nettó nettó negyedéves féléves éves
egységár havi díj folyamatos folyamatos folyamatos

Reklám cikk 1 k.oldal 1/4 lap oldal 25 000 Ft

Reklám cikk 2 k.oldal 1/2 lap oldal 40 000 Ft

Reklám cikk 4 k.oldal 1 lap oldal 65 000 Ft

Hirdetés 1 oldal 56 000 Ft 160 000 Ft 300 000 Ft 600 000 Ft

Hirdetés 1/2 oldal 28 000 Ft 80 000 Ft 150 000 Ft 300 000 Ft

Hirdetés 1/4 oldal 14 000 Ft 40 000 Ft 75 000 Ft 150 000 Ft

Hirdetés         10*10 cm 10 000 Ft 28 000 Ft 54 000 Ft 108 000 Ft

Hirdetés         5*10 cm 6 000 Ft 17 000 Ft 32 000 Ft 64 000 Ft

Apróhirdetés 1000 Ft
Az árak a 20%-os áfát nem tartalmazzák.
A fenti lehetõségeken túl, egyedi igényeknek megfelelõen külön megál-
lapodást kötünk.

Megrendelõ neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Címe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bankszámlaszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Számlázási cím: (ha nem egyezik meg a megrendelõvel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Balatonalmádi, 2006.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
megrendelõ aláírása

Kérjük a hirdetéseket lehetõleg lemezen, ha ez nem lehetséges gépelt
szöveg formájában legkésõbb a megjelenés elõtti hónap 25-ig, minden
esetben pontos név, cím, telefonszám, átutalás esetén bankszámlaszám
megadásával a szerkesztõségbe eljuttatni!

Új Almádi Újság Szerkesztõsége
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

A Bauxitkutató ifjú mérnökeként hihetetlen energi-
ákkal vetette bele magát munkájába.

Elsõk között alakított gmk-t és próbált kitörni az át-
kos rendszer szürkeségébõl. A tõsgyökeres Cseresnyés
Judittal szép otthont építettek a Remete-völgyben. Két
lányuk született Kata (ma 21 éves) és Panni (ma 15
éves). Megalakította a Dataqua elektronikai céget. A
rendszerváltás utáni elsõ önkormányzati képviselõtes-
tületébe választották városunk lakói. Sokrétû feladata-
inak ellátása közben súlyos autóbalesetet szenvedett, de
akkor felül tudott kerekedni a betegségén. 1998-ban fe-
lesége súlyos beteg lesz, 1 évig kómában fekszik, Kor-
nél minden erejét latba véve próbálja meggyógyíttatni,

de a tudomány hatalma véges. Egyedül marad a lányokkal. Aztán feleségül veszi
Enikõt, akinek a segítségével úgy tûnik, kilábal a szörnyû helyzetbõl.

Alapító tagja a Vörösberény Lovas Egyesületnek, és alelnökké is megválasztja a
közösség. Cége kettészakad, ezt a problémát már nem képes feldolgozni, betegség
lesz úrrá rajta és meggyógyulni csak az képes, aki ezt maga is akarja. Õ ehhez saj-
nos gyenge volt már, jött a végzetes agyvérzés. Földi életének 54 évében élt annyit,
mint más száz év alatt, de nagyon hiányzik lányainak, özvegyének és barátainak.

Kornél, csak testben hagytál itt bennünket, emlékedet szívünkben õrizzük. Várj
minket az égi lovardákban, jövünk, és ismét együtt leszünk!

Barátaid nevében: Szentesi István

Eltávozott közülünk Futó Kornél

Pártrendezvény
HORN GYULA korábbi miniszterelnök március 14-én NAGY JENÕ ország-
gyûlési képviselõ-jelölt vendége lesz Balatonalmádiban. A Pannóniában délután
négykor kezdõdik az MSZP helyi szervezete által szervezett választási fórum.

Hogy ne legyen reménytelen
a csángók sorsa!

Kedves Almádiak!
Egy reménytelennek látszó eszme támogatását kérem Önöktõl! Ha nem teszünk

semmit, még néhány évtized, és a moldvai csángók beolvadnak a körülöttük élõ ro-
mánságba. A Kárpátok innensõ oldalán élõ székelyekkel ellentétben nekik nincs sa-
ját értelmiségük, nem volt, és ma sincs magyar nyelvû írásbeliségük, alapvetõen
szervezettség nélküli, kevés iskolájú földmûvelõ emberek õk. Nem elég, hogy a ro-
mán bürokrácia mereven ellenzi a magyar nyelv használatát, de saját katolikus pap-
ságuk sem áll ki mellette! El kell mondani azt is, hogy magukban a csángókban is
elhalványult a magyarság-tudat. Fogjunk hát össze, hogy minél több csángó gyer-
mekben alakuljon ki, és erõsödjön meg a magyarsághoz való tartozás érzése. 

Munkám kapcsán gyakran fordulok meg Erdélyben. A múlt év tavaszán
Kézdivásárhelyen jártam, ahol sok emberrel sikerült találkoznom. Egy kis idõ után
természetesen elõkerült a decemberi népszavazás: A székelyeknek nagyon rosszul
esett, hogy a magyarok többsége a szavazásnál semmibe vette õket, ugyanakkor
önkritikusan bevallották saját közömbösségüket is a csángók iránt. Ekkor hallot-
tam elõször a Moldvai Csángómagyarok Szövetségérõl. Nem sokkal ezután nekem
is lettek tiszteletbeli keresztgyermekeim (akiknek a taníttatását állom), majd a kí-
váncsiság elvitt a Kárpátokon túlra is. Egy kicsi, lelkes, zömmel fiatalokból álló
csapatot ismertem meg, akik a nagyon nehéz körülmények ellenére is egyre több
településen indítják be a hivatalos iskolarendszeren kívüli magyar oktatást, szer-
veznek népdal-versenyt, és számos más módon támogatják azokat, akik kötõdni
akarnak a magyarsághoz. Az õ lelkesedésükbõl egy kevés átragadt rám is, ezért ar-
ra gondoltam, hogy szervezzünk idén nyáron Almádiban egyhetes nyaralást csán-
gó gyermekeknek. Természetesen számos kérdés – így az idõpont is - nyitott még.

Ehhez szeretném kérni az Önök segítségét! Nem anyagiakra gondolok elsõsor-
ban, de ha valaki így szeretne segíteni, akkor annak is jó hasznát vesszük. Igazá-
ból olyan segítõtársakat keresek, akikkel megoszthatnám a szervezési feladatokat.
Mivel a legjobb megoldás az lenne, ha a csángó gyermekek almádi családoknál
laknának, így azokra is számítok, akik szívesen befogadnának egy-két általános is-
kolás korú lányt és (vagy) fiút. Ha valaki bármi módon szívesen segítene, vagy kér-
dése van, kérem, írjon az imre@chemark.hu címre, keressen, vagy hagyjon üze-
netet  a (20) 9412 869 telefonszámon. 

Segítségüket elõre is köszönöm: Varga Imre
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A néphagyomány szerint ahol Zsuzsanna nem
vitte el a fagyot, ott Mátyás töri meg a tél uralmát.
Ám ha jeget nem talál, akkor csinál…

Almádiban volt még jég bõven, sõt, az égi ál-
dás havas esõ formájában szállt a téltemetésre in-
dult kis csapatra, akik a hónap utolsó szombatjá-
nak délutánján maskarába öltözve gyülekeztek a
Pannónia elõtt. A különös menetet a fodros ruhás
kiszebaba, a meghatározhatatlan ütemet doboló
ceremóniamester és a borvirágosra festett orrú
Jegyzõ vezette elmaradhatatlan harmonikájával. A
sétányra érve a lakodalmas hintó is beérte a csapa-
tot, rajta a város „legfessebb” legényével és „leg-
szebb” leányával, akik ezen a jeles napon léptek
frigyre egymással. 

A mulatság helyszínén a Medve kedves társá-
val, a Boccsal már riogatta a kucsmás Telet, s köz-
ben a Tavasztündér is megjelent, melegséget és
napfényt hozva az amúgy borús délutánon. Miköz-
ben a Tél tovább makacskodott, a régi farsangi ha-
gyományoknak megfelelõen kezdetét vette az ál-
esküvõ. 

A Bíró, akinek a rizsparóka valóban komoly
ábrázatot kölcsönzött, mondandójával erõsen
megfeddte a város apraját s nagyját, de fõleg az
ifjú legényeket és leányokat, akik petrezselymet
árultak, és bizony eszük ágában sem volt frigyre

lépni. Ez pedig nemcsak azért rossz, mert így vé-
tettek a farsangi szokások ellen, hanem azért is,
mert ezáltal igencsak negatív irányba befolyásol-
ták a települési statisztikát és nehogy már Almá-
di az egyedülállók városa legyen! Így hát megiga-
zította snájdig parókáját, és felkérte Jegyzõ urun-
kat, adja már össze a mellette kínlódó párt, és ál-
taluk statuáljon példát minden almádi szingli
elõtt! 

A Mennyasszony és a Võlegény eléggé szabó-
dott – én személy szerint nem is értem, miért –, va-
lahogy nem akaródzott egybe kelniük. De Jegyzõ
urunk és a rizsparókás Bíró nem ismertek pardont,
és jól összeadták õket! Így aztán az ifjú pár a sok
becsületes hamis tanú elõtt igaz hûséget fogadott,
majd hatalmas ikszekkel az anyakönyvbe is bele-
vésték, hogy immár ásó, kapa és nagyharang sem
választhatja szét õket! 

S miután a farsang elsõ esküvõje megköttetett,
nem volt más hátra, minthogy a továbbra is ma-
kacskodó telet végleg kiûzze a maskarás népség a
városból, így hát a medve bocsával és a tavasztün-
dérrel elkergették a kucsmás embert, aki nemsoká-
ra többedmagával, fürdõruhában tért vissza, hogy
végre megnyissa mindenki által hõn áhított fürdõ-
szezont. Ekkor a sok télikabátba, sálba és sapkába
burkolt bámészkodó legnagyobb örömére a két
Boros Laci, Major Tomi és Németh Zsolt úgy gá-
zoltak bele a Balatonba, mint ha annak vize már
legalább 20 fokos lenne, a parton csokibarnára sült
lányok, lángosillat és sörhab fokozta volna a
hangulatot… 

Biztos, hogy már tavaly is jó volt a víz, mert a
fürdõzõk száma az elmúlt egy év alatt a duplájára
emelkedett, összesen négy markos legény tolta fél-
re a jégtáblákat és merült alá a habokba. Sõt, a nagy
úszás után adtak a szórakozásnak is, a sárga gumi-
labda csak úgy pattogott a kásás „talajon”
(jég)focizás közben. Ám a havas esõ egyre inkább
havazássá változott, ezért a biztonság kedvéért
Jegyzõ urunk még egyszer elõkapta harmonikáját,

és a tömeggel együtt énekelte el a Tavaszi szél vi-
zet áraszt… kezdetû dalt, így jelezve a télnek, itt
már nincs semmi keresnivalója. A mulatság azon-
ban ezzel még nem ért véget! 

Nincs farsang maszkabál nélkül, s szerencsére
ezt nem csak a szervezõk, hanem rengeteg almádi
is így gondolta! Estére megtelt maskarásokkal a
Pannónia nagyterme. Az érkezõket a két Pingvin

farsangi fánkkal fogadta, és aki nem rémült meg a
marcona Punkok láttán, szabadon elfoglalhatta he-
lyét és kipakolhatta az asztalra a magával hozott fi-
nomságokat. A batyus bálban ugyanis az a legjobb,
hogy mindenki azt eszik és iszik, amit magával ho-
zott, vagy amit a szomszéd asztaltól elkunyerál… 

A maszkabál díszes társaságát erõs dialektussal
egy Francia Márki köszöntötte és vonultatta fel a
legkülönbözõbb jelmezeseket. Voltak, akik még
Woodstock óta nem öltözöttek át, voltak, akik csa-
ládostul kivirágoztak, de volt olyan Alma is, aki
békésen együtt élt egy kukaccal… Vámpírból ki-
sebb tömeg érkezett, és az Ördögöt sem kellett a

falra festeni, mert itt volt személyesen! Aki pedig
a sok Boszorkány részvétele kapcsán aggódott a
bálozók lelki békéje miatt, azt megnyugtathatom,
egy Csuhás Barát megóvott mindenkit a rontástól.

A fiatalok pizsi-partit tartottak, sõt a szilveszter éj-
szakájáról is jól ismert Ónos Esõ is tiszteletét tet-
te. Voltak is mesebeli lények mesebeli tájakról, a
felkelõ Nap országából egy igazi Gésa is ellátoga-
tott, akit maga Petõfi kísért el – mert egy maszka-
bálon minden megtörténhet! Nem is tudok min-
denkit felsorolni, de a legfontosabb, hogy hihetet-
len kreatív népség lakik városunkban! A jelmezes
bemutatkozás után pedig indulhatott a fergeteges
tánc, amit csak egyszer, úgy éjfél elõtt szakítottak
meg a mûsorvezetõk. A tombolasorsoláson gazdát
találtak a múlt nosztalgikus tárgyai, mint például a
14 forint 10 fillér értékû ULTRA univerzális tisz-
títószer! 

A mulatság hajnalig tartott, addig ropta a díszes
társaság, Tóth Pista a legjobb nótákkal nem hagy-
ta egy percre sem leülni a hangulatot. Együtt mu-
latott idõs és fiatal, almádi, budatavai és vörös-
berényi, de még fûzfõiek is voltak szép számmal!
A szervezõk köszönik a részvételt, számukra a leg-
fontosabb, hogy mindenki kiválóan érezte magát!

És már most felhívják a figyelmet, hogy el lehet
kezdeni gondolkodni, hogy milyen jelmezt is öl-
tünk a jövõ évi téltemetõ maszkabálon!

(A fényképeket Fazekas Ferenc, Pászti György
és a Pannónia munkatársai készítették.) 

Vincze Eszter

Elkergettük, mégis gyõzött

TÉLTEMETÕ – TAVASZKÖSZÖNTÕ
MASKARÁS MULATSÁG A BALATON JEGÉN
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Február 4-én került megrendezésre a Vörösberényi Általános Iskola szülõi
munkaközösségének szervezésében a hagyományos jótékonysági bál, melyet
– a szokásokhoz híven – az iskola és diákjai javára szerveztünk. Az elõkészü-
letek idõszakában minden évben nagy izgalommal és igyekezettel sürgölõdik
egy maroknyi szülõi csapat, akik szabadidejükbõl, energiájukból, és nem egy
esetben saját pénztárcájukból önzetlenül áldoznak a bál sikeres létrejöttéhez.
Utólag elmondhatjuk, hogy a kezdeti nehézségek ellenére ezúttal is sikeres és
jó hangulatú mulatság kerekedett. Némi üröm az örömben, hogy a bálozók kö-
zött nagyon kevés volt az iskolához gyermekén keresztül kötõdõ szülõ. Mun-
kaközösségünk továbbra is céljának tekinti, hogy lehetõségeihez mérten a jö-
võben megpróbálja a szülõket fogékonyabbá tenni, jobban összecsiszolni az
iskolai, közösségi célok elérésének érdekében.

Természetes, hogy egy ilyen rendezvényhez szélesebb körû, és lehetõleg
költségkímélõ segítségre van szükség. Ezért lényeges megemlíteni mindazo-
kat, akik bármilyen módon, de részt vettek az elõkészületekben. Nélkülözhe-
tetlen az iskola vezetésének, dolgozóinak, valamint a pedagógusok támogató
hozzáállása, mely a helyszín és a technikai elõ-, illetve utómunkálatok bizto-
sítását is jelenti. Köszönet illeti az ezúttal mûsort szolgáltató Ars Nova Mû-
vészeti Iskola vezetõit és növendékeit, akik mindössze 2005. szeptembere óta
tanulják a modern táncot Árkovits Krisztina irányításával, és egyúttal elsõ
nyilvános fellépésüknek lehettünk tanúi. Balatonalmádi Város Vegyeskara
Demel Eszter vezetésével a rendezvény hangulatához illõ, színvonalas elõ-
adással tisztelte meg a jelenlévõket. Õk a fellépést követõen szinte teljes lét-
számmal csatlakoztak a bálozó közönséghez, így jelenlétükkel is támogatva a
jótékonyság célját. A bál „jó ízét”, a minden igényt kielégítõ büfével együtt a
Pireus Étterem biztosította. A talpalávalóról az idén is Szecsõdi Imre gondos-
kodott egészen hajnalig. A Polgárõrség jóvoltából zavartalanul és biztonság-
ban mulathatott a jókedvû társaság.

Köszönetünket fejezzük ki mindnyájuknak, és mindazon diákoknak, szü-
lõknek, pedagógusoknak, magánszemélyeknek, akik a jótékonysági jegyek
megvásárlásával járultak hozzá bálunk sikeréhez. Köszönjük továbbá az aláb-
biakban felsorolt cégek, vállalkozók, magánszemélyek és diákok felajánlása-
it:

Balatex-Duó, Meli Mosoda, Balaton Uszoda, Benis Tamás (7.a), Bors Ré-
ka (2. o.), Bozai András (5.b.), Cigaretta Center (Budatava), Cipõvilág, CPU
Számítástechnikai üzlet, Dr. Sipos Ágnes fogorvos, Edit Kozmetika – pedi-
kûr és masszázs, FÓRUM Supermarket, 

Garázsbolt, Gazsi Gerõ Zsombor (2. o.), Gazsi Rebeka (4.b.), Gitta Autós-
bolt, Hatvári Ivett (5.a.), Hatvári Viktória (7.a.), Hima Levente (3.a.), Horváth
Barnabás (3.a.), Horváth Eszter (6.a.), Horváth Máté (5.b.), Huszka Mátyás
(5.a.), Írókéz Papír-, írószerüzlet, Istenes Klára fodrász, Izsó Ágota (2. o.), Jut-
ka Butik (Némethné Kerekes Emõke), Káldosi Attila (2. o.), Kokas Kristóf
(8.a.), Kórusz József (6.a.), Kórusz Réka (4.a.), Kovács Attila (6.b.), Kovács
Kristóf (4.a.), Kristálybolt (Szentkirályszabadja), Kustos László fodrász,
Lõrincz Gábor órásmester, Lõrincz Zsuzsa (4.b.), Melinda Virágbolt, Németh
Dániel (6.a.), Németh Patrícia (8.a.), Németh Patrik (2. o.), NEON Villamos-
sági Szaküzlet, Nyúl Csabáné rövidáru-kereskedõ, Oázis Virágüzlet, Papír-,
írószer (Mógor Dénes), Pászti Donát (2. o.), PAX Gyógyszertár, Petõfi Szín-
ház, Poór Bernadett virágkereskedõ, Popey Horgászbolt, Pordán Vivien (4.a.),
Pufi Pékség (Mohos Róbert), Rácz Richard (7.b.), Rácz Szimonetta (4.a.),
Raffai Renáta (1. o.), Rendes Ferencné, Séllei Katalin keramikus, Simon
Krisztina (4.a.), Stifter Barbara (4.a.), Stiger Ákos (5.a.), Tabak Delikát
(Némethné Hollender Éva), Tarsó Lászlóné (virág, ajándék), Telek István
(4.b.), Tóth Regina (3.b.), Tóth Regina (3.b.), Varga Nikolett (8.a.), Vol-Na
Kft., Vörösberényi Kultúrház, Wella Salon, férfi és nõi fodrász.

Mulatni, jótékonyan Almádi óvodás…

G Y E R M E K S Z Á J

Pászti Zalán
(Mogyoró utcai óvodás)

farsangi rajza.

Az óvodában tízóraizás közben egyik kisfiú így szól a másikhoz:
Ha nem eszel sokat, egész nap öt éves leszel!

Az egyik kislány így szólt hozzám:
Óvó néni, ma csak kicsit menjünk ki az udvarra, mert azt mondták a rádiómban, hogy
ma egész nap idõjárásjelentés van!

Két kisgyerek beszélget:
Én, amikor megszülettem, oroszlán voltam!
Igen? És azután változtál emberré?

Az óvó néni felteszi a kérdést:
Honnan kapják télen az erdei vadak az eleséget?
A hûtõbõl! – vágta rá egy kisfiú.

Sorverseny elõtt két kisfiú így beszélget:
Nem a gyõzelem a fontos!
Hanem az aranyérem! – így a másik.

Az óvó néni hangosan tanakodik:
Mi lehet Edinával? Mostanában olyan sokat sírdogál!
Biztosan kómában van - vágja rá egy kisfiú. 

Választás másnapján – hétfõn reggel – két kisfiú így beszélget egymással:
Megnéztem a tornatermet.
És milyen?
Olyan… szavazós!

Az óvó néni ölébe veszi Edinát, és kinéznek az ablakon:
Látod, Edina, már nappal van, és mégis fent van még a Hold.
Igen, és azt mondja, már lemennék! – feleli.

Séta közben az egyik kisfiút mindig noszogatni kell, mire õ így sóhajt:
Szembe kejj nézni az éjet nehézségeivej!

Egy hat éves kisfiú így dicsekszik:
Képzeld, óvó néni, amióta férfiparfümöt használok, azóta már vonzom a csajokat!
Komolyan! Mindig engem bámulnak!

Ugyanez a kisfiú:
Most a Biankába vagyok szerelmes, de lehet, hogy a Klaudiát veszem feleségül!

Egy kislány így szól az ebéd utáni csendespihenõ elõtt:
Az alvás? Az hátborzongató!

Az új kisfiú még csak pár napja ebédel az óvodában, amikor azt mondja az óvó néninek:
Na, ez finom volt. Holnap is ilyet fõzzél!

Egy kislány így jött vissza a bõrgyógyásztól: Családi kiütésem van!

Ugyanez a kislány: A Levinek az orrcsigolyáját is ki fogják venni.

Az óvó néni arra kéri az egyik kisfiút, hogy a saját szavaival mondja el A róka és  a pac-
sirta címû mesét. El is kezdi:
A róka és az izompacsirta…

Egy kisfiú így szól az egyik kislányhoz:
Én nyilasban születtem.
Én pedig farkasban.

Az óvó néni kérdezi az egyik rajzoló kisfiút:
Hát napocskát nem rajzolsz?
Nem, most borog az idõ – válaszolja.

Az óvó néni azt kéri az egyik kislánytól:
Rajzold le ide az apukádat!
A kiesett fogát is? – kérdezett vissza.

Így szól az óvó néni két játszó gyermekhez:
A postások széken ülnek ám, nem a földön!
Akkor mi ritka postások vagyunk! – replikáznak õk. 

Februárban nyílt meg Mészáros Imre várpalotai grafikusmûvész kiállítása a
Pannóniában. A tárlatot Fábián László grafikusmûvész nyitotta meg.
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„Békesség nektek” (János evangéliuma 20,19)

ÁLDÁS - BÉKESSÉG
Mi, almádi reformátusok

A tavalyi esztendõ legnagyobb eredménye a BALATONFÛZFÕI REFORMÁ-
TUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉBREDÉS TÁBORA FÕÉPÜLETÉNEK, ÉS EGY-
BEN GYÜLEKEZETI HÁZÁNAK TELJES KÖRÛ FELÚJÍTÁSA ÉS BÕVÍTÉ-
SE. Az épület tetõ alá került és a földszint 70 %-a nyárra, a csoportok fogadására
alkalmassá lett. Ez az építkezés sokkal keservesebb volt, mint a 2001-es almádi
felújítás. Egyetlen pályázatot nem nyertünk el (pld. Sapard), így csupán az egyhá-
zi támogatásra és a zsinati hitelre számíthattunk. Az építkezés egyenlõre jó ideig
nem is folytatódhat, mert évekig komolyan eladósodtunk, és elõször a hiteleket kell
rendezni. Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy ennek ellenére megújult épületünk nyá-
ron már használható volt. Bízunk abban, hogy egyszer készre befejezhetjük, ahogy
megálmodtuk, és a gyülekezeti termet a gyülekezeti tagok, hittanosok is használ-
hatják majd (ma sincs). Külön köszönöm a fûzfõi gyülekezet minden tagjának,
hogy június hónapban erõ feletti, megfeszített munkával együtt végeztük el a rend-
rakást és a takarítást a június 20-i tábornyitásra.

Almádiban tavaly új és hagyományteremtõ kezdeményezés volt a BALATON-
ALMÁDI REFORMÁTUS NYARALÓK TALÁLKOZÓJA, melyrõl részletesen
beszámoltunk az Almádi Újság hasábjain.

A heti rendszeres alkalmak (istentiszteletek, gyermek-istentiszteletek, hittan-
órák, konfirmációs órák, ifjúsági órák, bibliaórák, fogadóórák, lelki beszélgetések
stb…) megtartása mellett SZÁMOS EGYÉB LELKI ALKALOM IS VOLT GYÜ-
LEKEZETÜNKBEN. Január 17-21: ökumenikus imahét és szeretetvendégség a
református gyülekezetben. Február 9: katechetikai konferencia. Február 14: misz-
sziói és lelkész-kisköri nap. Február 25 - március 18: gondnoki konferenciák Ba-
latonfüreden. Március 1: elõadás Budapesten. Március 5 – 6: ifjúsági hétvége és
filmklub (Csokoládé c. film). Március 14 – 18: evangélizáció Fehérvárcsurgón.
Március 22 – 25: bûnbánati hét. Április 3: Nagykõrösi Fõiskola szolgálata. Ápri-
lis 9 - 10: ifjúsági hétvége és filmklub (Úrvacsora c. film). Április 10: felnõttk-
eresztelõ és felnõttkonfirmáció (Barcza Boglárka, Gesztesi Ádám,. Györkösi Éva,
Hadházi Henriett, Kármán György, Katzer Anita, Radnai Gábor, Vajda Zsolt). Áp-
rilis 17: Dorcas diakóniai nap. Április 24: Pápai Református Gimnázium szolgála-
ta (Varjas Dániel osztálya). Május 1: anyák napja a gyülekezetben. Május 15: pün-
kösd, konfirmáció (Jánosi Imola, Kiss Gergely, Nagy Eszter, Polgár Dávid, Tászler
Mária). Május 29: hittanévzáró. Június 18-19: keresztyén könyvnapok. Június 20:
hittanos csoportok fogadásának kezdete. Június 26: lengyel evangélikus kórus kon-
certje. Július 12: dán kórus hangversenye. Augusztus 13: református nyaralók ta-
lálkozója. Szeptember 4: felnõtt keresztelõ és konfirmáció (Velegi Dániel). Októ-
ber 8: ifjúsági konferencia Kenesén. Október 22-23: ifjúsági hétvége és filmklub
(Pál utcai fiúk c. film). Október 23: Pápai Református Gimnázium szolgálata (Pá-
linkás Anett osztálya) Október 25-27: evangélizáció Mohácson. Október 28: ifjú-
sági nap Felsõörsön. Novemberben Orosz Andrea diakóniai gyakorlata a gyüleke-
zetben. November 21: adventi csendesnap. November 23: felvételi elõkészítõ a Pá-
pai Református Gimnáziumba jelentkezõknek. November 24: evangélizáció
Veszprémben. November 26: felvételi a Pápai Református Gimnáziumban. No-
vember 28 – 30: adventi csendesnapok Szabóné László Lilla szolgálatával. Decem-
ber 4: tisztújítás, presbiterválasztó közgyülés. December 15: Dr. Vladár Gábor dé-
kán elõadása. December 17-18: adventi hittanos hétvége és játszóház. December
18: hittanosok karácsonya, alapítványunk pályázati díjkiosztója, presbiterek eskü-
je. Mivel a lelkésznek a két gyülekezet mellett heti rendszerességgel más szolgá-
lati területei is vannak, ezért itt köszönjük meg a hitoktatásban, és az adminisztrá-
ciós munkában nyújtott segítséget. Egyházközségünkben tavaly 35 keresztelõ, 14
konfirmáció, 8 esküvõ és 12 temetés volt. Tavaly november 12-én kísértük élõ re-
ménységgel nyughelyére Kurucz Györgyné nagytiszteletû asszonyt, Sarolta nénit.
Emléke a feltámadás bizonyosságában legyen áldott.

Akiknek fontos az egyházközségünkben folyó munka és TÁMOGATNI SZE-
RETNÉK GYÜLEKEZETÜNKET, CSEKKEN MEGTEHETIK. Ha lehetséges,
az OTP-ben adják fel az adományt. Számlaszám: OTP-Balatonalmádi, 11748083-
20014184.

A Balatonalmádi Református Egyházközségért létrehozott BOLLA FERENC
ALAPÍTVÁNYUNK megköszöni mindazoknak, akik az 1 %-ot nekünk utalták át.
A 2003. és 2004. évi összegbõl egy projektort vásároltunk, amit számos egyház-
községi rendezvényen (hittanórák, ifjúsági napok, filmklubok, bibliaórák, elõadá-
sok stb.) használtunk már. A 2005. évi összeget új digitális orgonánk megvásárlá-
sakor felvett zsinati hitel törlesztésére fordítjuk. Új orgonánk már több felejthetet-
len hangversennyel ajándékozott meg bennünket, amelyekrõl CD is készült, vala-
mint az istentiszteleti éneklés is méltóbb lett általa. A törlesztés még négy évig ese-
dékes, ezért Alapítványunk a következõ években felajánlott 1 %-ot is erre a célra
kívánja fordítani. Alapítványunk adószáma: 18915617-1-19. Kérem, támogassa
továbbra is egyházközségünk szolgálatát, hitélet. Hálásan köszönjük. Alapítvá-
nyuk a múlt évben is kiírta a gyülekezetünkbõl kikerült, és egyházi gimnáziumok-
ban tanuló diákok számára a pályázati lehetõséget. Tavaly négy diák részesült ta-
nulmányi támogatásban: Bolla Péter, Kecskés Gergely, Pálinkás Anett, és Varjas
Dániel. A díjat december 18-án, istentisztelet keretében vehették át. A
Balatonfûzfõi Református Egyházközségért Alapítvány a 2000-2004. közötti 1 %
összegeket összegyûjtötte és azt 2005. elején egy notebook vásárlására fordította.

Egyéni, családi, közösségi és gyülekezeti életünkben is legyen irányadó ebben
az esztendõben az útmutatás: De én az Istenhez fordulok, Istenre bízom ügyemet,
aki hatalmas dolgokat mûvel kikutathatatlanul, csodás dolgokat, megszámlálha-
tatlanul (Jób 5, 8-9).

Steinbach József református lelkész

Ha lesz egymillió imádkozó magyar, nem félek a jövõtõl – mondta
Mindszenty József bíboros, hercegprímás. Szándékának megfelelõen az
„egymillió imádkozó magyar” engesztelõ imamozgalmat már rég szorgal-
mazza az általa létrehozott Mindszenty Alapítvány. Idén a Magyar Katolikus
Püspöki Kar is meghirdette az imádság évét. Erdõ Péter bíboros egyik
beszédében kiemelte, talán még megérjük, hogy lesz egymillió imádkozó a
magyarok között. Szõke János szalézi szerzetes, Mindszenty József és más
magyar vértanú-hitvalló, boldoggá avatásának szervezõje nyilatkozta: Az
egymillió imádkozó magyar mozgalomba eddig 920 000-en jelentkeztek. Az
atya szeretné, ha 2006. október 23-ra, az 1956-os forradalom és szabadságharc
50. évfordulójára összegyûlne az egymillió imádkozó. Kifejezett imaszöveg
nincs elõírva. Az imamozgalomba bekapcsolódhatnak napi imáikkal az egyes
közösségek, imacsoportok, bibliakörök, rózsafüzér-társulatok, papi s
szerzetesi közösségek, és minden keresztény hívõ. Jelentkezni és érdeklõdni
lehet: Magyarországi Mindszenty Alapítvány, 1125 Budapest,
Felsõsvábhegyi út 12. Tel: 1/201-0979, Fax: 1/356–8200, világháló
www.mindszenty.lapja.hu , villanyposta ungmind@vnet.hu

EGYMILLIÓ IMÁDKOZÓ
MAGYAR

A böjtrõl…
A tél végén, a tavasz közeledtével a nõi magazinok megtelnek a különbözõ mé-

regtelenítõ és fogyókúrás receptekkel. Sokan nagy szenvedések közepette próbál-
koznak a szigorú elõírások betartásával, miközben egy szép, fiatalos, vonzó külsõ
lebeg a szemük elõtt.

Nagyon hasonlít ehhez a katolikusok nagyböjtje, mely hamvazószerdától nagy-
szombatig tart. Mégis egészen más. A hívõ ember is készül a tavaszra, a megúju-
lásra, feltámadásra. Szépítkezik, de nem a külsõre, hanem a belsõre a figyel. A böjt
célja, hogy lemondjunk számunkra kedves dolgokról. Ez a hagyomány szerint a
hús, de lehet bármi más is (édesség, cigaretta, kávé vagy egy rossz szokás stb.).
Miért mondjunk le bármirõl is, amikor minden körülöttünk arról beszél, hogy ké-
nyeztessük magunkat? 

A böjt nagyon régi idõktõl létezik, már a Krisztus elõtti zsidóságnál is bevett
szokás volt a bûnbánat, megtisztulás egyik eszközeként. A böjtöt aztán maga
Krisztus szentelte meg azzal, hogy nyilvános fellépése elõtt 40 napig böjtölt ma-
gányosan a pusztában.

A böjt, a lemondás, a test kívánságainak megtagadása, a szenvedés teljesen ér-
telmetlen cselekvés, ha nem kíséri egy lelki szándék, akarat, Istennek való felaján-
lás. Minden apró kis szenvedés értelmet nyer, ha azokat tudatosan vállaljuk és fel-
ajánljuk Istennek: például valamelyik családtagért, ismerõsért vagy önmagunkért.

A nagyböjt idején az ember elsõsorban önmagáért böjtöl, engesztelésül bûnei-
ért. Így akar megtisztulni, széppé válni a legnagyobb keresztény ünnepre, a Hús-
vétra. A böjtölés tehát a lelki tökéletesedés, megtisztulás, megszépülés. (Persze a
böjtnek lehet pozitív hozadéka a test szépülése is.) Sokkal könnyebb így böjtölni
(fogyókúrázni), ha ilyen fontos és magasztos gondolatokra figyelünk.

A nagyböjt egyben figyelmeztet arra is, hogy ne a világ külsõségeivel foglal-
kozzunk. Így például ne a testünk szépségével, hiszen akármit teszünk, a test elõbb-
utóbb tönkremegy: megõszül, ráncos lesz, lassú és beteg lesz. Erre emlékeztet a
hamvazószerdai rövid mondat, amit a pap mond a híveknek, miközben hamuval
keresztet rajzol a homlokukra: „Emlékezzél, ember! Porból vagy és porrá leszel!”.

Hogy miért éppen Húsvét elõtt van a nagyböjt? Mert ekkor Jézus kereszthalá-
lát és feltámadását ünnepeljük. Vagyis azt, hogy Jézus minden ember valamennyi
bûnéért önként magára vállalta a büntetést, ezért vállalta a kínzást és a keresztre
feszítést. Ilyenkor jobban eszébe juthat a hívõ embernek, hogy maga is oka Jézus
szenvedéseinek, így próbál bûneiért maga vezekelni, engesztelni. 

De nemcsak Jézus halálára emlékezünk Húsvétkor, hanem feltámadását is ün-
nepeljük, vagyis azt, hogy legyõzte a halált, és lehetõvé tette az embernek, hogy
halála pillanatától kezdve belépjen az örökkévalóságba. 

Ezért van értelme egészen megtisztulni, megszépülni lelkileg Húsvétra és az
örökkévalóságra. Szabó Kalliopé

A megye legnagyobb autósiskolája a
TURBÓ GÉPJÁRMÛVEZETÕ-KÉPZÕ KFT
Veszprém, Ibolya út 10-12. OKÉV: 02-0027-04

Személygépkocsi, motorkerékpár, segédmotor-kerékpár
tanfolyamot indít a Györgyi Dénes Általános Iskolában

Balatonalmádiban
2006. március 16., 16 órakor

30% tandíj kedvezmény! Részletfizetési lehetõség!
Diákoknak extra kedvezmény! Gépkocsi választási lehetõség.

Egyéni idõbeosztás szerinti elméleti oktatás. Türelmes oktatók.
Jelentkezés: 06/88/564-070; 06/20/365-71-12; 06/30/644-57-94

T
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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

…Hogyne, Almádiban! Nem akármilyen látvány lehetett. S hogy milyen sza-
bad ország volt az Osztrák-Magyar Monarchia idején Magyarhon, jól példázza
Kompolthyék budija. A bécsi urak fekete-sárgájára pingálták a Veszprémi útról, a
községháza mellõl is kitûnõen látható, minden ott elhaladó magyar és nem magyar
polgár, nem polgár számára megcsodálható jókora (s egyben hatszögletû) fabudit
– tudjuk meg egy Kompolthy-unoka Új Almádi Újság-beli visszaemlékezésébõl
(amely 1992-ben jelent meg).

Kompolthy Tivadar – a hajózást némileg félbehagyva – hat telket vásárolt Al-
mádiban a Séd (avagy Remete-patak) mellett. A nagyapám által megvásárolt tel-
kek a pataknak azon a szakaszán vannak, amelyen az még az Öreghegy csererdõ-
vel sûrûn borított, meredeken emelkedõ oldala alatt kanyarog. Hat házat (télen-
nyáron lakhatókat) épített nagyapám a völgyben a patak két partján, egymástól
100-200 méter távolságra. A házak az akkori szokások szerint két vagy három, ki-
vételesen négyszobásak, mindegyik elõtt tágas, félig zárt veranda van, konyha és
éléskamra. A fáskamra, illetve egyikben a pince (borospince) különálló épületet,
létesítményt képez. Az elnevezésük szintén jellemzi nagyapámat: Szelima-lak, Re-
mete-lak, Jób-villa, Aczél-villa, Papa-kedvence, Fecskefészek.

Érdemes lenne folytatni, de csak innen-onnan idézhetünk még. A házak közül
három az emlékezõ unoka apjáé volt, mivel felépítésük költségeihez Kínából je-
lentõs összegekkel hozzájárult. (A Kína-járó Kompolthy Jób gyermeke az emlé-
kezõ!) Majd jön a nevezetes Kompolthy-budi leírása: A Szelime-lak alatti bástya-
falban volt a fáskamra. Volt azonban a ház elõtt a leghivalkodóbb helyen még egy
árnyékszék is, jól látható a községházából és a két útról is. Hatszögletû, tiszteletet
parancsoló fabódé volt, a fekete-sárga császári színekkel kifestve, tetején a kétfe-
jû sas díszlett. A világ akkoriban toleráns volt, de ha nem az, nagyapám valószí-
nûleg akkor is felállítatja a bódét, ha egyszer eszébe jutott.

A Fiuméban kiképzett kapitány (a tengerésztiszti felsõtanodát 1875-ben fejez-
te be)… Hajózási korszaka eleinte rövid, késõbb hosszabb megszakításokkal kö-
rülbelül 1885-ig tartott. Azért nem lehet a határidõt pontosan megvonni, mert mint
lányaitól tudom, nem egyszer megtörtént – már veszprémi hírlapíró korában – rap-
szodikus s romantikus természetének megfelelõen, hogy hirtelen eltûnt hazulról és
valahonnan Alexandriából vagy Rotterdamból értesítette feleségét, hogy ott van,
és néhány hét vagy hónap múlva hazaérkezik. 

Hogy mi módon került a Szepes vármegyei születésû, a világtengereket tenge-
résztisztként végighajózó Kompolthy Tivadar a magyar tenger partján fekvõ Al-
mádiba? Egyik hazaérkezésekor, 1878-ban megnõsült, asszonya Liedl Teréz, a
veszprémi székesegyházi karnagy leánya lett. Elsõ gyermekük, Jób – szintén ten-
gerészkapitány, apjához hasonlóan világjáró, szintúgy tollforgató ember – Buda-
pesten született (1879-ben), akit még négy gyermek, Bolofornes, Fatime, Szelima,
Edit követett. Tivadar, hogy hazajött, szerkesztõ lett. Megfordult Vácott is, ám leg-
inkább veszprémi kiadóként és lapszerkesztõként mûködött. 1880-ban leköltözik
Veszprémbe. Idejének egyre nagyobb részét azonban nem Veszprémben, hanem
Balatonalmádiban töltötte, végül is végleg kiköltözött Almádiba. A tó- és Séd-par-
ti faluban szerepet vállalt a fürdõvé fejlesztésben: keze munkájával, szervezéssel
és cikkeivel segített Almádit – amely a századfordulóra a víz-, levegõ- és nap-
gyógyászatban élenjáró honi fürdõhellyé vált - vonzóvá és ismertté tenni.

A jeles tengerészkapitány által ültetett séd-parti jegenyék még úgy-ahogy meg-
vannak, a hat villa közül egy a családé, emlékmû került az egyik útkeresztezõdés-
be, a róla elnevezett utca elejére. Kompolthy-kötetet viszont kézbe venni… Könyv-
tárban legközelebb (egyetlent) Veszprémben lehet, valamennyi munkája pedig csak
a Széchényi Könyvtárban tanulmányozható. Megérdemelné apa és fia, Tivadar s
Jób, hogy valaki – valahol – megjelentesse a világjárásuk, Amerika-, Kína- és vi-
lágtenger-látásuk ma is élvezetes leírásainak legjavából válogatott Kompolthy-
kötetet! Amelynek része lehetne – függelékként? – az unoka visszaemlékezése is...
A válogatásban nyilván helyet kapna Tengerész dal címû, Vácott 1879-ben közre-
adott, Dalok a tengerrõl címû kötetében megjelent költeménye, amely a magyar
tengerészek kedvelt dala lett. S bekerülhetne Hangok a szélben címû 1894-es veszp-
rémi kötetében olvasható Epilógusa, amely a pennaforgató hosszújáratú tengerész-
kapitánynak a világtengereken és a magyar hírlapírás vidéki mûhelyeiben szerzett
élményeit így foglalja össze: Tengerészbõl újságíró / Piha. – megtörtént énvelem...
/ Tudvalevõleg / keserû / A tenger és – a tinta. A könyvben egyedül a keserû szót
szedte – nyilván a szerzõ utasítására - dõlt betûvel a veszprémi nyomdász.

Szökéseivel, budi-festészetével, egynémely különleges névadásával, efféle so-
raival jelezte Kompolthy, hogy jó, jó, de annyira azért mégsem a 19. század végi,
áldott, békebeli magyar-osztrák világ? S. M.

Kis almádi irodalomtörténet

Kompolthy császári fabudija

A mennyi szó (névmás) szerepelhet egy leíró mondatban: Mennyi pipacs van
ebben a búzatáblában! Micsoda tömeg, mennyi ember! Lehet kérdõ mondatban:
Mennyi az eredmény? Ez világos, de mi a helyzet a mennyiség szóval?

A mennyiség fõnév; szinonimái: állomány, készlet, összeg, summa, kvantitás,
kvantum, volumen; esetleg adag, dózis lehetnének. Amíg a mennyi vonatkozhat
tárgyra és emberre egyaránt, addig a mennyiséget csak tárgyra használjuk. Elvileg
állatokra is mondhatnánk, de ez fölösleges: nagy mennyiségben volt az erdõben
vad – egyszerûbben sok vad volt az erdõben.

Megállapíthatjuk, hogy a mennyiség szavunkra elég ritkán van szükség. Inkább
csak ilyesféle esetekben használatos, mint: A piacra változó mennyiségben hoztak
fel burgonyát; Az olajkitermelés mennyisége csökkent stb.

A kémiában azonban gyakori a minõségi (kvalitatív) és a mennyiségi (kvanti-
tatív) kifejezés. Természetesen itt is a helyénvaló, hiszen valamilyen anyagra vo-
natkozik (például vizsgálati szempont).

De mondhatjuk-e, írhatjuk-e azt, hogy nagy mennyiségû ember jött össze a té-
ren? Ugye, nem. Inkább azt mondjuk: sok ember, nagy tömeg, tömegnyi ember,
egy sereg ember, beláthatatlan tömeg és így tovább.

Természetesen azért hozakodom elõ ezzel, mert egy újságban ez a szöveg szúrt
szemet: Nincs kellõ mennyiségû szakember, aki … A fentiek taglalása után nehe-
zen tudunk átsiklani e fogalmazás fölött. Szó sincs vétekrõl, de szívesebben hasz-
nálnánk jelen esetben a számú kifejezést. Azaz: Nincs kellõ számú szakem-
ber…még inkább: Nincs elegendõ szakember… De át is fogalmazhatjuk a monda-
tot, hogy elkerüljük a mennyiség szó használatát emberre vonatkoztatva: Hiányoz-
nak a szakemberek, akik… Nincs elég szakember ahhoz, hogy…

Talán azt tartják írásaim nyomán, hogy olykor szeretek csomót keresni a ká-
kán. Nem, szó sincs róla! Csupán szeretem finomítani a fogalmazást, kihasználva
anyanyelvünk csodálatos változatosságát, sokszínûségét.

Mert – sajnos – „nagy mennyiségben” találkozom pongyola, nem kellõen át-
gondolt fogalmazással. Rövidebben: sok a finomítanivaló…

Láng Miklós

Anyanyelvi rovat

Mennyi a mennyi?

Takács Tibor

Erõdtemplom
Erõdtemplomot építek,
a verseim köré,
oltárra állítok hitet,
ami az emberé,
hogy védelmében éljenek
a születõ szavak,
amiket gyalázni lehet,
mert ez a kordivat!
Erõdöm nyers kõbõl rakott,
ahogy Vörösberény,
a szavak örök csillagok
de halványul a fény.
Nem rontani kell, védeni,
volt itt tatár, török,
most rohamoznak kései
anglomán ördögök.
Erõdtemplomok kellenek,
a szó nem veszhet el,
a jó igék és fõnevek
jelzõk ízeivel.
Ami a mienk az legyen
ma is és holnap is,
örök kötés van nyelvemen,
ez nem lehet hamis.
Magyar nyelv, zúgó tengered
az én Balatonom,
Tihanyban itt gyökerezett,
ezt én nem adhatom!
Oly gyönyörû, ha zeng a szó,
vagy mint a penge vág,
édes, izgató, zsongító
isszuk szavak borát.
Erõdtemplomom, adj erõt,
s hozzá örök hitet,
s holtomban ne a temetõk,
szavak õrizzenek!

Vörösberény–Káptalanfüred,
2001. július 27.

Föl a zászlóval magasra,
Egész világ hadd láthassa.

(Petõfi)

Háromszinû magyar zászló,
Dicsõ jel!
Védelmezünk megfeszített 
Erõvel,
Kiemeltük a porból szent
Szárnyadat,
Röpülj elõttünk a magas 
Ég alatt! 

(Petõfi)

A hazáról
Mindegy, kik beszélnek hazád

nevében. Mindegy az is, mit monda-
nak azok, akik jogosultnak hiszik
magukat a haza nevében beszélni. 

Te hallgass hazádra! 
Mindig, mindent adjál oda hazád-

nak. A világnak nincsen semmiféle
értelme számodra hazád nélkül. Ne
várj jót a hazától, s ne sopánkodj, ha
megbántanak a haza nevében. Mind-
ez érdektelen. Egyáltalán, semmit ne
várj hazádtól. Csak adjál azt, ami
legjobb életedben.

Ez a legfõbb parancs. Bitang, aki
ezt a parancsot nem ismeri.

És ne feledd soha, hogy a világ fia
is voltál. Rokona a négereknek és a
csillagoknak, a hüllõknek és Leonar-
do da Vincinek, a Golf-áramnak és a
maláj nõknek, a földrengésnek és
Lao-cénak. Mindehhez közöd volt,
egy anyagból vagytok, egy lélek te-
remtett, ugyanaz a lélek fogad visz-
sza. Ez egészen biztos.

Márai Sándor Füveskönyvébõl
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Süssünk-fõzzünk!
- Öhlmann Ági rovata -

Humorzsák
Fû, fa -  orvosság

Vöröshagyma

Egészségmozaik

A tüdõbaj világnapja

Árvíz idején a falu apraja-nagyja áll a
töltésen, töltik, rakják egymásra a ho-
mokzsákokat. Csak Gazsi bámészkodik
zsebre dugott kézzel. 

– Hát te miért nem segítesz? – lép oda
a polgármester. – Mindenki dolgozik,
csak te állsz ott! 

– Háde’ pógármester úr, ez most köz-
ügy vagy magánügy? 

– Közügy hát! 
– Háde’ én attól öt évre el vagyok tiltva...

* 
Tanár kérdi a diákot: 
– Van házid? 
– Van, töltsek? 

* 
– Miért nincs Kubának kajak-kenu-

válogatottja? 
– Mert aki evezni tud, már az Egyesült

Államokban van.
*

(A Játékos)
Állítólag a németországi Legyen ön is

milliomos! egyik játékosa eljutott a fõdí-
jig, ráadásul még nem is használta a tele-
fonos segítséget. Egy darabig ült szótla-
nul a kérdés elõtt, aztán határozott hangon
megszólalt: 

– Hívjuk fel XY haveromat! 
Feltárcsázták a számot, a férfi föl is vette
a telefont, mondta a mûsorvezetõ a szoká-
sos szöveget, miszerint itt ül elõttem bla-
bla-bla, az ön segítségét szeretné kérni. A
játékos a következõt mondta: 

– Szia! Képzeld, megnyertem a fõdí-
jat, és azt akartam, hogy te tudd meg el-
sõnek! 

A srác nagyon boldog volt, 30 másod-
percig örültek, aztán megszakadt a vonal. 

– Akkor jelöljük meg az A-t!
– És bejött...

Csicseriborsó krém
Fél zacskó csicseriborsót egy éjszakára beáztatunk.

Szuperveges sós vízben puhára fõzzük. Egy fej vöröshagy-
mát olívaolajon megdinsztelünk. A lével együtt tur-
mixoljuk az egészet. Fehérbors, majonéz, petrezselyem-
zöld jön bele. Nagyon finom pirítós kenyérre kenve, de pu-
ha kenyéren, barna kenyéren is kiváló.

Zabpelyhes almás
Fél kg reszelt almához 10 dkg zabpelyhet keverünk. 10

percig állni hagyjuk. Hozzákeverünk 10 dkg olvasztott va-
jat. (Aki szereti, keverhet bele 10 dkg darált diót is.) Kis-
méretû tepsit (30×20 cm-est) kikenünk vajjal, tönköly
zsemlyemorzsával megszórjuk, majd a masszát beleterít-
jük. Néhány percig elõsütjük. 40 dkg hámozott almát
mikróban 6 percig párolunk. Ráterítjük a tésztára. A követ-
kezõ masszát terítjük a tetejére: 3 tojás fehérjét kemény
habbá verünk, majd 2 evõkanál Canderer cukorral verjük
még egy picit A 3 tojás sárgájához keverünk 1 dl tejfölt.
Óvatosan a habba keverjük. Végül belekeverünk 1 evõka-
nál barna rizslisztet.

Akinek nem kell diétáznia, használhat cukrot és rétes-
lisztet. Finom sütemény cukorbetegeknek, liszt-érzéke-
nyeknek, kandidásoknak.

Citromos csirke
Hozzávalók: fél kg csirkemell, 1 közepes fej vöröshagy-

ma, 1 citrom, 1 tojás sárgája, 1 dl tejföl, 1 dl fehérbor. Ke-
vés olajon megdinszteljük az apróra vágott hagymát, majd
rátesszük a felaprított csirkehúst. Megsózzuk, majd a bor-
ral megpároljuk. Aki nem kedveli a bort, vehet vizet is (az
illetõ bizonyára nem Almádiból való - a szerkesztõ meg-
jegyzése).  1 citrom héját vékonyan a húsra reszeljük, majd
1-2 kiskanál citromlét facsarunk rá. 1 tojássárgáját elkeve-
rünk 1dl tejföllel és egy pici vízzel, majd a csirkére öntjük.
Egyet forr és kész. Petrezselymes burgonya vagy rizs illik
hozzá.

Baktériumölõ hatását már Pasteur is leírta. A növény
hagymáját használják gyógyászati célokra. Kéntartalmú ve-
gyületeket, B1-, B 2-, C-vitamint, flavonoidokat, nikotinsa-
vat, vasat, jódot, káliumot, kalciumot, foszfort, szelént és
cinket tartalmaz.

A vöröshagymát külsõleg és belsõleg is alkalmazhatjuk. A
népi gyógyászatban használták hurutos és légúti megbetege-
dések, emésztõrendszeri bántalmak, magas vérnyomás keze-
lésére. A mai fitoterápiában a vöröshagyma hatóanyagainak
kivonatait elsõsorban érelmeszesedés megelõzésére, a szívro-
ham rizikójának csökkentésére használják. Nyersen fogyaszt-
va kedvezõen hat a koleszterinszintre.

A hagyma gátolja a trombózis, a vérrögképzõdés kiala-
kulását, segít megelõzni a koszorúér-megbetegedést. Jóté-
konyan hat az emésztésre, mivel fokozza az emésztõnedvek
termelõdését, enyhíti a bélgörcsöket. Kutatások megerõsí-
tették baktériumölõ hatását is. Az ellenálló képességet nö-
veli, így érdemes bármilyen gyulladás esetén több vörös-
hagymát ennünk. Külsõleg a hagyma levele gátolja a da-
rázscsípések által okozott gyulladás kialakulását. Tyúk-
szem ellen is hatásos.

A vöröshagyma enyhítheti a megfázás tüneteit, mivel
csökkenti az orrdugulást. Illóolajai a légutak nyálkahártyájá-
nak mirigyeit hígan folyó nyák termelésére késztetve föllazít-
ják a légutakban lerakódott, besûrûsödött nyákréteget. Aszt-
maellenes hatását mind laboratóriumi kísérletekben, mind élõ
szervezetben bizonyították. Vizsgálták a hagymának a rákkal
szembeni védõhatását is, mert egyes föltevések szerint kénve-
gyületei gátolhatják bizonyos tumorsejtek növekedését, bur-
jánzását. Szirupja, teája jó nyákoldó és köhögéscsillapító ha-
tású. Meghûléses megbetegedések esetén ajánlott.

Hagymástej: Vágjunk össze két kisebb fej vöröshagy-
mát, majd 1db szegfûszeggel, 1 szál kakukkfûvel, 1 teáska-
nálnyi mézzel és 1 dl vízzel forraljuk fel. Hagyjuk állni 12
órán át, végül nyomjuk át szitán. Ezt követõen forraljuk fel
2 dl tejjel. Napi 2 csészényi ajánlott belõle meghûléses meg-
betegedés esetén.

Jó tudni! Ha sok vöröshagymát eszünk, a belekben a
gáztermelés fokozódik. Szoptatós anyák kerüljék az erõsen
hagymás ételek fogyasztását, mert illóolaj-aromái átmen-
nek az anyatejbe. Ny. J. 

Március 24-e a Tuberkolózis (tüdõbaj)
Világnapja, mely felhívja a figyelmet az
egyik  legnagyobb népbetegség további ter-
jedésének veszélyeire. Robert Koch 1882-
ben e napon, Berlinben tartott elõadásán je-
lentette be a tbc kórokozójának felfedezését.

Az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) felmérése szerint a tbc több ember
életét fenyegeti a világon, mint a HIV fertõ-
zés.  A tuberkulózis (TBC, gümõkór) már az
ókorban ismert betegség volt. Ma a Föld
egyik legelterjedtebb fertõzõ betegségének
tartják számon: a világ lakosságának harma-
da fertõzött tbc-vel. Európa területén Romá-
niában van a legtöbb beteg, de a Szovjetunió
utódállamaiban is jelentõs a számuk. A fej-
lettebb országokban már-már úgy tûnt, vég-
leg sikerült felszámolni, ám a tbc az utóbbi
két évtizedben újra támadt.

A betegség nem ismer országhatárokat,
a nagy turistaforgalom, fõleg az illegális ha-
tárátlépõk idézték elõ a kór terjedését.

A 90-es évek elején Magyarországon is
nõtt a megbetegedések száma, az utóbbi
években azonban lassú javulás tapasztalha-
tó. Mégsem lehetünk elégedettek, amíg
lesznek fertõzöttek, addig nem számolható
fel ez a pusztító kór. Magyarországon a tbc-
helyzet három évtizeden át tartó látványos
javulása 1990-ben állt meg. Azelõtt a mun-
kahelyeken a dolgozók kötelezõ alkalmas-
sági-egészségügyi vizsgálaton vettek részt,
s még a félévente munkahelyet váltók sem
estek ki ebbõl a körbõl. Mikor megjelentek
a munkanélküliek és a hajléktalanok, akkor
ez a réteg kicsúszott az egészségügy ellen-

õrzése alól.  Sokan közülük maguk sem tud-
ják, hogy betegek, de a kórt terjesztik. A
rossz szociális körülmények között élõk, a
hajléktalanok között nagyobb gyakoriság-
gal fordulnak elõ tbc-s betegek. Többségük
már nagyon súlyos állapotban kerül kórház-
ba. Ez azért is veszélyes, mert egy kezelet-
len, elhanyagolt beteg évente 10-15 embert
fertõzhet meg. 

A következõ tünetekre kell felfigyelni:
tartós, makacs köhögés, állandó hõemelke-
dés, éjszakai verítékezés, indokolatlan súly-
vesztés, súlyos esetben vér megjelenése a
köpetben. Azok a személyek betegednek
meg, akiknek a szervezete valamilyen okból
meggyengült.  A kiváltó okokhoz sorolható
az alultápláltság, az alkoholizmus, bizonyos
betegségek (pl. cukorbetegség), a létbizony-
talansággal együtt járó stressz, amely meg-
gyengítheti a szervezet immunrendszerét. A
gyerekek is fogékonyabbak erre a betegség-
re, ezért is kötelezõ Magyarországon újszü-
lött korban a BCG nevû védõoltás. 

Sajnos drasztikusan lecsökkent a tüdõ-
szûrõ vizsgálatokon való részvételi arány.

Mindenkinek saját érdeke és felelõssége,
hogy megjelenjen, lehetõleg évente. A szû-
rés elmulasztása azért nagyon veszélyes,
mert a fertõzött egyén környezetére, gyer-
mekeire, szeretteire is ráragaszthatja a kórt.
Nem kell „behívóra” várni, a szûrés gyorsan
megy, a TAJ-kártya és a személyi igazol-
vány szükséges csak hozzá. Éljünk a lehetõ-
séggel!

Kállai Tünde
városi vezetõ védõnõ

Április 22. a Föld Napja, amely 1970. óta szerte a világban megmoz-
dulásokkal hívja fel a figyelmet a környezetvédelem fontosságára. Ha-
zánk 1990. óta ünnepli ezt a napot.

Balatonalmádiban élõ polgárok és közösségek közérdeke a város tisz-
tán tartása, illetve megtisztítása. Bár a környezetvédelmi szakemberek
nagyobb hangsúlyt fektetnek az üvegházhatású gázok kibocsátásának
visszaszorítására, a növényvédelemben használt legmérgezõbb vegyi
anyagok visszaszorítására, az ipari termelés szerkezeti átalakulására, tisz-
ta erdõinknek, tereinknek, utcáinknak ugyanekkora szerepet kellene tu-
lajdonítanunk. 

Érdemes lenne mérlegelnünk az önkormányzatok szerepét a „tisztál-
kodási folyamatban”. Vajon városunk önkormányzatának feladata volna-
e az általunk eldobált szemét begyûjtése, és csak a hivatal érdeke-e a tisz-
taság megléte, esztétikai, de még inkább környezetvédelmi hatása? Gyer-
mekeink elõtt is fontos példával elöl járnunk, hogy a szemetet nemcsak
eldobni nem illendõ dolog, de a földön heverve hagyni sem. Ha ligeteink,
utcáink, sétányaink tisztán tartása ugyanolyan természetes dologként
épülne mindennapjainkba, mint lakásunk takarítása, talán jobban odafi-
gyelnénk, amikor egy cigarettacsikket vagy elhasznált zsebkendõt ejtünk
a földre.

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Egy
tiszta otthonban…

Felhívás!
Tavaszi nagytakarítás címen április 8-án önkéntes hulladékgyûjtés

lesz. Városunkban a szemétgyûjtést szeretnénk rendszeresíteni, és erre
minden évben újra sort keríteni. A munka négy fõkörzetben, és azon be-
lül alkörzetekben zajlik majd:

- Vörösberény, gyülekezõ az Ady Endre utcai posta elõtt, 
- Budatava, gyülekezõ a Fórumparkolónál,
- Balatonalmádi városközpont, gyülekezõ a Wesselényi strand fõbe-

járatánál és a Hattyú Tempónál,
- Káptalanfüred, gyülekezõ a Fenyves abc-nél. 
A gyülekezés minden körzetben reggel 9 órakor kezdõdik.  Kérünk min-

den balatonalmádi lakost, hogy jelenlétével segítse a kitûzött cél eredmé-
nyességét.  Lehetõség szerint kérjük, hogy gereblyét hozzanak magukkal.

Köszönettel a szervezõ, Bíróné Mészáros Kata

Tavaszi nagytakarítás
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A kertbarát körök életébõl
Balatonalmádi Kertbarátkör 
2006. január 24. A borok kezelésérõl és az idõszerû pincemunkákról tartott elõ-

adást Söptei Géza borász Balatonalmádiban. Ugyanerrõl a témáról Vörösberényben
február 6-án Linzcmájer Tamás tartott elõadást. Mindkét elõadó visszaemlékezett
a múlt évi mostoha idõjárásra, amely a szürkepenészt és a rothadást elõidézte, va-
lamint a gyenge cukorminõséget, ami erjedési problémát is okozott. Az alacsony
cukorfoktól magas a savtartalom. A cukoradagolással 3 cukorfokot javíthatunk, de
100 l borba 3 kg-nál több cukrot ne tegyünk. Gyakori borbetegségek: barnatörés,
ami fejtéssel, feltöltéssel, kénezéssel javítható. Az ecetesedés nem javítható. Kén-
hidrogén szagot az élesztõbaktériumok okozzák: levegõs fejtéssel, kénezéssel javít-
ható. Záptojásszag: kénnel érintkezik a szõlõ vagy a must. Szellõztetéssel javítha-
tó. Az elsõ fejtést minél elõbb levegõs-fejtéssel végezzük. Ha szükséges, derítést is
végezhetünk. A kénezést fejtés után végezzük. Vörösbort is lehet mérsékelten ké-
nezni, 1 kg ként tehetünk 100 l borba. Többet nem ajánlott, mert a bor elveszti a szí-
nét. A versenyre szánt bort a verseny elõtt pár nappal töltsük üvegekbe.

Február 11-én a Balatonalmádi Kertbarátkör jól sikerült farsangi bált tartott.
Február 14-én A gyógynövények hatása, egészségünk megõrzése címmel dr.

Samu Teréz természetgyógyász tartott elõadást. Ismertette az Aloe Vera-terméke-
ket, azok alkalmazását.

Február 28-án metszési bemutató volt (kihelyezett foglalkozás). A kert-
barátkörünk tagjai vállalták, hogy egy beteg tagtársunk szõlõjét és gyümölcsösét
társadalmi munkában megmetszik.

Vörösberényi Fábián József Kertbarátkör
Február 20-án A pálinkafõzés a cefrézéssel kezdõdik címmel Csalló Jenõ tart

elõadást. Csak a jó minõségû gyümölcsbõl lehet jó cefrét készíteni. A gyümölcs-
rõl a földet jól le kell mosni, hogy fertõzésmentes legyen. Az erjesztéshez 35-36
fokos hõmérséklet szükséges. 3-4 Ph a legmegfelelõbb savasság. Az erjesztési idõ
3 naptól kb. 3 hétig tart. Kifõzetni csak saját termésû gyümölcsöt szabad! Felvá-
sárolt gyümölcsöt nem szabad kifõzetni!  A seprõ hajlamos a kozmásodásra, és azt
nem lehet kijavítani. A cefrét mindig takarjuk le, hogy minél kevesebb levegõ ér-
je! A keserû magos gyümölcs 90 %-át ki kell magozni. A pálinka tárolási ideje 7
év. Idõvel a szeszfok is változik.

Február 25-én térségi szõlész-borász találkozó volt Alsóõrsön, ahol emlékez-
tünk vörösberényi kertbarátkörünk névadójára, Fábián Józsefre. Köszöntõt mon-
dott dr. Bóka István országgyûlési képviselõ. A szõlészetben kifejtett példamuta-
tó tevékenységéért Fábián József-emléklapot kapott Farkas István, a Balatonalmá-
di Kertbarátkör elnöke, Lefler Endre, a vörösberényi  kör elnökhelyettese, vala-
mint Varga Imre kertbarát.

A két kör nevében Durst László 

Mind az egyénnek, mind pedig a társadalomnak szüksége van jól szervezett
közösségekre. Szociológusok véleménye szerint az erõs és öntudatos közösségek
létrejötte fontos elõfeltétele a demokratikus intézményrendszerek kialakulásának.
Valószínû ennek szellemében hozta létre  néhai elnökünk, Dalányi József tanár úr
a vörösberényi Fábián József Kertbarát kört, 40 évvel ezelõtt. 

Tagjaik büszkék arra, hogy önkéntes szervezetünk több alapító tagot számlál,
és egyik legnagyobb létszámú aktív civil szervezet Almádiban. Durszt Laci bácsi
fotói és az elbeszélések alapján ismerhettük meg, mi fiatalabb tagok, az akkori
közösségi életet, amely sajnos mára megváltozott. A régi közösséget az egymás
iránt érzett tisztelet, barátság és szeretet, valamint a kiskertek gondozása tartotta
össze. Tagjainkból és külsõ elõadókból szakmai elõadásokat szerveztek, ahol saját
boraikat kínálták egymásnak. Közösségi életük egymás megsegítését is szolgálta.
A tagdíj és szervezett báli rendezvények elég fedezetet nyújtottak arra, hogy szak-
mai és fürdõkirándulásokat szervezzenek. Nem kötelezték el magukat sem szpon-
zori, sem politikai körökben. A barátság, a tekintélytisztelet, a patriotizmus és a
szabad véleménynyilvánítás evidens dolog volt számunkra.

Szomorúan tapasztaljuk, hogy ez ma nincs így, sok dolog hitelét veszítette. Alig
nevezhetõ valódi közösségnek, ahol lehetõség sincs arra, hogy a közös ügyekrõl, és a
saját életükrõl konzultáljanak, ahol a panaszokat „egészséges” kételkedéseket hallat-
lanra vesznek, vagy sztereotip válaszokkal igyekeznek a „háborgókat” lecsendesíteni.
Ahol a törvényt hangoztatják, de kiskaput nyitnak egyesek állásfoglalásának kínos
döntései számára. Ahol lehetséges az, hogy a szépen megrendezett 40. évfordulón fel-
szólaló meghívott vendég elmarasztalt bennünket, hogy még mindig nem vagyunk
tagjai az Országos Kertbarát Szövetségnek. Az erre való reagálás elmaradt. Mindezt
megelõzte a korábbi közgyûlésen lefolyt szavazás, ahol a tagság elutasította az integ-
rálódást. Mindezek ellenére 2005. novemberében megtörtént az Országos
Szövetségbe való belépési nyilatkozat aláírása. A tagság elõtt ezt azzal magyarázták,
hogy nagyobb pályázati lehetõségek és anyagi távlatok nyílnak meg elõttünk. Az ügy
tisztánlátásában is korlátozva vagyunk, ezért sokan nem nyilvánítanak véleményt,
hanem a közönybe menekülnek, mint azt ma az élet egyéb területén is teszik.

Véleményem szerint, ha a közösséget az anyagi függés tartja össze, és nem
belsõ erõ, nem az azonos érdekû lelki, szakmai és baráti körökben megnyilvánuló
belsõ ragaszték, akkor abban a pillanatban, amikor az a fizikai erõ gyengül, konf-
liktusokkal lesz teli, vagy összeroppan.

Tudom, hogy a világ megváltozott. Vagy csak az ember változik? A változás
hatására magatartásunk és környezetünk is változik. Ha a kommunikációnk módja
változik, akkor a bennünket körülvevõ világnak is újjá kel alakulnia. Ezért ma
olyan világban élünk, melyben minden intézmény és szervezet inogni látszik. De
vajon hova vezet ez az út? Nem kellene elõdeinktõl erõt és hitet meríteni?

Ha a kertbarát kör hozzáköti jövõjét egy tõlünk idegen érdekeket képviselõ
szervezethez, és ettõl várja sorsának jobbra fordulását (nem pedig a belsõ és helyi
erõkre támaszkodva), akkor nagy valószínûséggel számíthatunk arra, hogy elvész
egyéni arculatunk és kultúránk, gazdasági,  sõt politikai függõségünk állandóvá
válik, mert elvárják tõlünk a szolgálatkészséget és a behódolást.  

Vajon milyen lesz a jövõnk? Csakis olyan, amilyent a jelen pillanatban rejlõ
lehetõségek meghatároznak, vagyis döntéseinken múlnak. Vajon saját eszünkkel,
segítség nélkül képesek leszünk-e megoldani a jelentkezõ problémákat? Mert ezen
fog múlani, lesz-e esélyünk arra, hogy reménykedhessünk a 40 évvel ezelõtti
összetartó szeretet visszatérõ erejében. Balikó Ferenc

Megkésett nosztalgia a vörösberényi
Fábián József Kertbarátkör

40. évfordulójára

„Mámor nélkül az élet mit sem ér, bor nélkül nem pezsdül, csak az ifjú vér,
Tudod-e mi a jó bor diadalma? Hogy a vén issza magát fiatalra,
gondról gondoskodik úgyis az élet, mi gondozzuk a venyigéket.”

Goethe

Alsóörs Község Önkormányzata, az Alsóörsi Hegyközség, Balatonfüred-
Csopak Borvidék Hegyközségi Tanácsa, és a Kelet-Balatoni Kistérség
Területfejlesztési Társulása hat éve megkezdett hagyomány folytatásaként a
Balatonfüredi Kistérség Többcélú Társulásával és az Irodalomtörténeti Társaság
Veszprém Megyei Tagozatával karöltve Fábián József emlékére Térségi szakmai
szõlész-borász találkozót rendezett Alsóörsön. A szõlõ- és borkultúra hagy-
ományai, tapasztalatai évszázados múltra tekintenek vissza e vidéken, hisz a
kistérségben feltehetõen már a kelták idején is a szõlõmûvelés sok-sok családok-
nak biztosított megélhetést. A rendezvény célja volt, a hagyományápolás mellett a
tapasztalatcsere, és a kapcsolatépítés, végül, de nem utolsó sorban felfedezni a
Balatonfüred-Csopak és a Somlói borvidék jellegzetes borait.

Fábián József életútját, munkásságát Nagy Lajos lelkipásztor idézte fel, majd
ezt követõen Hebling Zsolt, polgármesterrel megkoszorúzták az emléktáblát. Dr.
Bóka István, országgyûlési képviselõ emlékeztette a rendezvény résztvevõit a
hitéletben és az oktatásban, valamint a szõlõmûvelésben egyaránt jelentõset alkotó
Fábián Józsefre. A találkozó Pernesz György, Országos Mezõgazdasági Minõsítõ
Intézet vezetõ fõtanácsosának szakmai elõadásával kezdõdött. A rendezvény
díszvendégeként a somlói Szent Márton Kft. volt jelen. Fehérvári Károly, a Somlói
Borrend nagymestere hazánk legkisebb történelmi borvidékének rejtélyeibe kalau-
zolta el a vendégeket. Varga Zoltán, Balatonfüred-Csopak Borvidék Hegyközségi
Tanácsának elnöke, valamint Vargáné Hajda Tímea térségmenedzser Lefler
Endrének s Varga Imrének, a Vörösberényi Fábián József Kertbarátkör tagjainak,
és Farkas Istvánnak, az Almádi Kertbarátkör elnökének nyújtotta át a 2006-os év
Fábián József emléklapjait.

A népes érdeklõdõ közönségnek Rónai Gábor, a DU PONT Magyarország Kft.
területi képviselõje színes szakmai elõadásában mutatta be a növényvédelmi aktu-
alitásokat. Természetesen az est folyamán nem maradt el a környezõ dülõkben ter-
mett szõlõkbõl készített borok kóstolása sem, mely elõtti hangulatot a Tihanyi
Asszonykórus bordalai teremtették meg. A rendezvényen majdnem száz vendég
részt vett, és érezte jól magát. Ezúton szeretném megköszönni Horváth Józsefnek,
a Vörösberényi Fábián József Kertbarátkör elnökének a rendezvény szervezésében
felajánlott önzetlen segítségét.

Vargáné Hajda Tímea 

VI. térségi szõlész-borász
találkozó Alsóörsön

1. A nukleáris fegyverek elleni harc nemzetközi napja.
A polgári védelem világnapja.
Budapesten megindul a rendszeres autóbusz-közlekedés (1915).

2. Megkezdi mûködését a budavári sikló (1870).
8. Nemzetközi Nõnap - a világ dolgozó nõi nemzetközi szolidaritásának napja.
9. Erkel Ferenc Bánk bán c. operájának õsbemutatója (1861).
11. Tiszai árvíz (1879).
15. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepe és a Magyar Sajtó Napja. 

A Brutus és Cassius vezette összeesküvésben megölték Julius Caesart (i.e. 44).
Pest-Budai „nagy árvíz”, amikor a fagyos Duna elöntötte a várost (1838).

16. Hûtlenség vádja miatt lefejezték Hunyadi Lászlót (1457).
18. Elõször lépett ki orosz ûrhajós a kozmikus térbe (1965).
19. A cigányság világnapja.

Margaréta terv megvalósulása – a német csapatok elfoglalták hazánkat (1944).
21. A faji megkülönböztetés elleni nemzetközi küzdelem napja.
22. A víz világnapja. - Az Arab Liga napja.
23. Meteorológiai világnap.
24. A tuberkulózis világnapja.
27. Színházi világnap. 

Márciusi hírességek
- Kitûnõségek születésnapja a tavasz elsõ hónapjában - 

1817. 03. 02.: Arany János, költõ.
1475. 03. 06.: Michelangelo Buonarroti, olasz festõ, szobrász, építész .
1879. 03. 14.: Albert Einstein, német fizikus, gondolkodó.
1883. 03. 15.: Egry József, a „Balaton festõje”.
1881. 03. 21.: Bartók Béla, zeneszerzõ.
1676. 03. 27.: II. Rákóczi Ferenc, fejedelem.
1746. 03. 30.: Francisco Goya, festõmûvész.

Összeállította: Vincze Eszter 

Márciusi évfordulónaptár
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Lapostetõk és palatetõk

bontás nélküli javítása.
A legkorszerûbb anyagokkal, 10-12 éves garanciával

és referencia munkával, rövid határidõvel vállaljuk.

Telefonon történt egyeztetés után ingyenes helyszíni felmérés.

Tel.: 30/6323-185, 30/3856-957

Mûvészetbarátok
Egyesülete – 
balatonalmádi csoport

Márciusi mûsor
Március 23-án, csütörtökön 17 órától tartjuk legközelebbi klubösszejövetelünket a Pan-

nónia Kulturális Központ és Könyvtárban. Vendégünk Jaskó György tanár (Budapest).
Elõadásának címe: Amatõrök és profik az irodalomban és a képzõmûvészetben.
Tanár úr egyesületünk régi tagja, mûvészetpártoló, kiváló fotós. A rendezvény nyitott,

várjuk rá tagjainkat, a nyugdíjas pedagógusokat és Almádi minden érdeklõdõ polgárát!
A mûsor utáni beszélgetéshez aprósüteményt és üdítõt kínálunk, valamint aján-

dékokat sorsolunk ki a megjelentek között. Láng Miklós

BERÉNYI ESTÉK  ELÕADÁSSOROZAT
Szervezõ: VÖRÖSBERÉNYI POLGÁRI OLVASÓ KÖR

Az ember és Isten alkotta királyság viszonya a történeti Európában
címmel tart elõadást

Hajnal Gyöngyi
bölcsész tanár

a Vörösberényi Kultúrházban
2006. április 6-án csütörtökön 18 órai kezdettel.

Az elõadás ingyenes.
Adományokat tisztelettel elfogadunk.

SZEREZZEN JOGOSÍTVÁNYT HELYBEN
még 2005. évi tanfolyamdíjjal!

Az 1. sz. Gépjármûvezetõ-képzõ Munkaközösség következõ
kedvezményes elméleti tanfolyama:
(személygépkocsi, motorkerékpár, smkp)

A hétvégi tanfolyam kezdete: 2006. március 18. (szombat) 9 óra
Az esti tanfolyam kezdete (heti 3 alkalommal):

2006. március 23. (csütörtök) 16 óra
Iskolánk lehetõséget nyújt egyéni idõbeosztás szerinti elméleti oktatásra

délelõtti és délutáni órákban egyaránt.
Az elméleti tanfolyamok helye az iskola ügyfélfogadó helyisége:

Balatonalmádi, Jókai u.1. (Ipartestület-Szolgáltatóház)
Adóvisszatérítés, 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

BALATONALMÁDI
PANNÓNIA

KULTURÁLIS
KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

MÁRCIUSI KÍNÁLATA
Március 6-13., hétfõtõl egy héten át HÜLLÕKIÁLLÍTÁS. Kígyó, béka, teknõsbé-

ka, pók és rágcsálók. Helyszín: Pannónia olvasóterme. Belépõjegyes rendezvény! Szer-
vezõ: Hüllõzoo Kft. További információ: Nagy Lajos – 20/33-55-873.

FIGYELEM!!! IDÕPONTVÁLTOZÁS!!! Március 8., szerda 12 óra - Filharmónia
Hangversenyek. MENDELSSOHN KAMARAZENEKAR KONCERTJE. Mûvészeti
vezetõ és hegedûn közremûködik: Kováts Péter. Helyszín: Pannónia nagyterme. Bérle-
tes elõadás. Szólójegy: 300 Ft (megvásárolható az elõadás elõtt fél órával). 

AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC TISZTELETÉRE
SZERVEZETT VÁROSI RENDEZVÉNYEK

Március 14., kedd 18 óra - FÁKLYÁS FELVONULÁS AZ ÜNNEP ELÕEST-
ÉJÉN. Mûsort adnak a balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvû Gimnázium diákjai.
Helyszín: Öregpark – Kossuth szobor.

Március 15., szerda 11 óra - AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁG-
HARC ÉVFORDULÓJA.  VÁROSI ÜNNEPSÉG. Ünnepi beszédet mond: Steinbach
József, református lelkész. Mûsort adnak a Györgyi Dénes Általános Iskola tanulói.
Helyszín: Öregpark – Petõfi szobor. Az ünnepség  koszorúzással zárul. Kérjük a koszo-
rúzni kívánó szervezeteket, hogy legkésõbb március 13-ig, hétfõig jelezzék az intéz-
ménynek koszorúzási szándékukat. 

Március 15. szerda 16 óra - Laposa Dániel, 48-as honvéd hadnagy, vörösberényi re-
formátus lelkész síremlékénél emléktábla elhelyezése és koszorúzás. Helyszín:
Vörösberényi temetõ. Szervezõ: Vörösberényi Horváth József Honismereti Egyesület.

Március 17., péntek 17 óra - TAVASZI TÁRLAT 2006. ALMÁDI MÛVÉSZEK
KÖZÖS KIÁLLÍTÁSA. A kiállítás rendezõje: Hunyady Gábor, festõmûvész. A kiállí-
tást megnyitja: Pandur Ferenc, polgármester. Közremûködik Balatonalmádi Város
Vegyeskara. Helyszín: Pannónia kiállítótermei. A kiállítás megtekinthetõ április 9-ig,
az intézmény nyitva tartási idejében. 

Március 18. szombat 16 óra - „Balatonalmádi régi képes levelezõlapokon“. A új
könyvrõl beszélget Albrecht Sándor, Schildmayer Ferenc, Faa Zoltán. Helyszín:
Pannónia nagyterme.

IDÕSEK KLUBJA - MÁRCIUS
Március 7., kedd, 9 óra - Gyógypedikûr: Lajosfalvi Évával. Idõpont egyezte-

tés és helyszín: Idõsek klubja. 
Március 8., szerda, 14 ó. - Nõnapi tere-fere. Helyszín: Idõsek Klubja.
Március 10., péntek,  8, 30 ó. - Gyógymasszázs: Kissné Laár Eszterrel. Hely-

szín és idõpont egyeztetés: Idõsek klubja.
Március 14., kedd, 14 ó. - „Nótás kedvû volt az apám”. Vidám dalos délután a

magunk örömére. Helyszín: Idõsek Klubja 
Március 16., csütörtök, 10.30 ó. - Tavaszi séta az Öregparkban.
Március 16., csütörtök, 15.30 ó. - Jogi tanácsadás Dr. Szabó Miklóssal. Hely-

szín: Idõsek klubja.
Március 21., kedd, 14 ó. - Dr. Farkas Miklós elõadása: Mit tegyek, mit ne te-

gyek, ha baj van?! Helyszín: Idõsek klubja. 
Március 23., csütörtök, 13.30 ó. - „Régi idõk mozija” videó filmvetítés. Hely-

szín: Idõsek klubja. 
Március 28., kedd, 13.30 ó. - Czuczor Sándor elõadássorozata. Utazásaim történe-

te képekben 5. rész. Írország: Kelta – Magyar kapcsolatok. Helyszín: Idõsek klubja.
Március 29., szerda, 14 ó. – Klubdélután. Helyszín: Idõsek klubja.

Örömmel olvastam a februári számban az óvónõk cikkét. Nagyon jónak tartom
az együttgondolkodást gyermekeinkrõl, hisz mindnyájunknak az õ jövõjük a leg-
fontosabb.

Az óvodából az iskolába lépnek a gyerekek. Segítsünk otthon, hogy ez az átmenet
zökkenõmentes legyen! Az iskoláról szépet és jót meséljünk nekik! Soha ne
fenyegessünk az iskolával! Kézen fogva vezessük és ne engedjük el a kezét késõbb se!

A legfontosabb a tanító segítségével megismerni gyermekünk képességeit. Ha jó
képességû, de lusta a gyermekünk, követeljünk többet! De ha nem a legjobbak a
képességei, tudjuk elfogadni, és segítsünk neki. Ne tegyük tönkre lehetetlen elvárásokkal!

Nagyon fontos a szoktatás. Ha elsõ osztályban rászoktatjuk a kötelességeire,
késõbb könnyebb lesz a gyermeknek és a szülõnek is. Fontos, hogy a másnapi
órarend szerint bepakolják a szükséges tanszereket. Nagyon rossz a gyermeknek,
ha hiányzik a szükséges felszerelése. Nem tud dolgozni, papírra ír, azt elhagyja stb.
Jön a lemaradás, s azt nehéz pótolni. A házi feladat arra szolgál, hogy a tanuló
gyakorolja az órán megtanult anyagot.

Ha nem tud haladni a többivel, nem fogja szeretni a tanulást, rendetlenkedik az
órán és halmozódnak körülötte a gondok. Hogy ezt elkerüljük, szoktassuk rendszeres
tanuláshoz, rendhez gyermekünket! Hogy ezt meddig kell tennünk, gyermeke válo-
gatja. Van, aki már elsõben is önállóvá válik, de van, akinek felsõben is segíteni kell.

Ne abból álljon az ellenõrzés, hogy megkérdezzük, tanultál-e, hiszen a gyer-
mek legtöbbször azt válaszolja, igen. Ez nem ellenõrzés. Naponta találkozunk
ezzel a gonddal. Ha nem is érti a szülõ a leckét, de meg tudja nézni a füzetben,
hogy mi volt a feladat, és kész-e? Így a gyermek látja, hogy a szülõt érdekli az õ
iskolai dolga. Jó, ha ki is kérdezzük a szóbelit. Sok gyermek nem tud tanulni, mert
csak olvassa az anyagot, de elmondani nem tudja.

Ha kiskortól ki tudjuk alakítani gyermekünkkel ezt a jó kapcsolatot, sokkal
boldogabb lesz a gyermek és a szülõ is. Ebben a rohanó világban próbáljunk meg
picit megállni és legféltettebb kincsünkre figyelni! Hallgassuk meg kiskorban, mit
akar mesélni, hogy majd kamaszkorban is õszinte legyen!

Egy gyakorló pedagógus

A tanár szemszemszögébõl

Gondolatok gyermekeink
nevelésérõl

Olvasónk írja

Anyanyelvi rovatunkról
Az Anyanyelvi rovat legutóbbi cikkét (Pont, pont vesszõcske...) olvasva

kérem Láng Miklóst, hogy folytassa még az írásjelek helyesírásának ismertetését.
Gyakori hiba, hogy a stb. elé vesszõ kerül, ahogy most is történt a cikke végén.
Ha feloldjuk a rövidítést (és a többi), belátható, hogy felesleges a vesszõ. 

A szerkesztõnek pedig üzenem, hogy a nagykötõjelet/gondolatjelet legegy-
szerûbb a Ctrl és a jobb felsõ sarokban levõ mínuszjel egyidejû lenyomásával
elõvarázsolni.

Üdvözlettel olvasójuk
S. Novotny Júlia
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Almádi horgásznapló
Ugyan februárban a Balaton nagy részét jég borította, az elmúlt hetekben lehetett ta-

lálni a mólónál egy kis jégmentes foltot, amit partról is biztonságosan meg lehetett hor-
gászni. A hónap vége felé, amikor az idõ kicsit melegebb volt, szinte minden nap akadt
egy-két vállalkozó szellemû horgász, akik finom szerelékkel, minimális etetéssel, egy-
két szem csontival sikeresen horogra kerítettek néhány kisebb-nagyobb keszegfélét. Ezen
felbuzdulva a hónap utolsó hétvégéjére én is horgászatot terveztem, de az ismét bekö-
szöntõ szeles, csapadékos idõ miatt csak egy rövid sétát tettem a kikötõben. Mikor kiér-
tem, örömmel tapasztaltam, hogy a szél és az enyhe idõ hatására már egész nagy felület-
rõl eltûnt a jég, ami növekvõ lehetõségeket nyújt a horgászok számára. Március elejére
teljesen felszabadulnak a partszéli vizek, és ezzel kezdetét veszi az idei horgász idény.

Februárban már az új vezetõség is megkezdte mûködését. Mint ahogy arról az egye-
sületi tagok értesítést kaptak, február 4-én tartotta az egyesület éves közgyûlését. Saj-
nos a több mint 300 tagból csak valamivel több mint százan jelentek meg. Az éves be-
számolókon kívül új vezetõség választására is sor került, tekintve, hogy az 5 éves veze-
tõségi ciklus lejárt. Horváth György, aki 40 évig vállalta az elnöki szerepet, nem jelöl-
tette magát a választáson. Az egyesület megköszönte Gyuri bácsi munkáját, és további
jó egészséget kívánt neki. 

Sajnos a választás nem volt zökkenõmentes. Kisebb félreértések, és jogi viták elõz-
ték meg a szavazást. Végül titkos szavazással az alább következõ vezetõség kezdhette
meg munkáját: elnök Keõ Ferenc, alelnök Tolnai György, titkár Dr. Szenthe Zsolt. Ve-
zetõségi tagok: Dr. Réti György, Szenthe László, Pásztai Ferenc, Lovas József, Halász
István, Herczeg László. A fegyelmi bizottság elnöke Dr. Szûcs Sándor, a felügyelõ bi-
zottság elnöke Rõth Antal. Az elsõ vezetõségi ülésen határozat született arról, hogy
Gönczy György megbízottként fog közremûködni a vezetõség munkájában.

Az új vezetõség azonnal elkezdte munkáját. A horgász idény kezdetéig fontos fel-
adatokat kell ellátniuk, mint a szabályzatok szükség szerinti módosítása, a horgászta-
nya éves tervei és a költségvetés. A költségvetéshez meg kell említeni, hogy az egye-
sület kezelésében lévõ horgásztanya és csónak kikötõ ugyan a Balaton egyik legszebb
ilyen létesítménye, de az ezzel járó kötelezettségek is nõttek a fejlesztés arányában, ami
komoly terheket ró az egyesületre.

Keõ Ferenc elnök kérdéseimre elmondta, hogy elsõdleges szempontnak tekintik a
tagok érdekeinek megfelelõen a horgásztanya és csónak kikötõ, továbbá a budatavai
csónakkikötõ mûködtetését. Az új vezetõség tervei között kiemelt helyen szerepel az if-
júság nevelése, melyet terveik szerint áprilistól kezdõdõen hétvégente, délutáni fogla-
kozásokkal kezdenének. A foglalkozásokon a gyermekek megismerkedhetnek a Bala-
ton környezetével és élõvilágával, annak védelmével, és mindenekelõtt a horgászat rej-
telmeivel. A részletes programokról késõbb adnak tájékoztatást.

Számfira Balázs

Az egyesület közleményei
Tagdíj és engedély befizetés rendje: az eddigi gyakorlat megszûnik, az új szabály-

zat március 1-tõl lép életbe. A tagdíj befizetését Pásztai Ferencnél a Pannóniában kell
igazolni szerdán és pénteken 13,00-16,00 közötti idõben, csak és kizárólag postai  fel-
adóvevénnyel. A feladóvevény beszerezhetõ a horgásztanyán a fenti idõszakokban. A
vezetõségi ülések jegyzõkönyvei megtalálhatóak a horgásztanyán, így mindenki bete-
kintést nyerhet a vezetõség munkájába. A fontos határozatok esetében a tagokat a mé-
dián keresztül is értesíti a vezetõség. Vezetõség

A kerek évfordulók mindig kiemelt jelentõségûek. Amikor a Balatonalmádi
Szociális Alapszolgáltatási Központ Idõsek Klubja 10. évfordulójának megünnep-
lésére készülõdtünk sokáig törtük a fejünket, mikortól is számíthatjuk a klub élet-
re hívását. A klub már 1995. december 31. elõtt is mûködött, mielõtt a képviselõ-
testület úgy határozott, hogy a gondozási központ létrehozásával önkormányzati
intézményként mûködteti e szolgáltatást. Ebben a formában a hivatalos megnyitót
tartották 1996. február 15-én, z akkori lelkes csapatot Trosits András igazgató fog-
ta össze. A régi tagok közül nagy örömünkre ma is klubtagjaink többek Tkálics Fe-
ri bácsi, Matolcsi Istvánné Rózsika néni, Kurucz Pista bácsi, Szecsõdi Jenõ bácsi
és felesége Magdus néni. Az egykori munkatársak és tagok, aki közül jelenleg is
nálunk dolgozik Makai Jánosné Csilla, a kezdeti idõszakot örömteli hõskorszak-
nak tekintik. Nagy jelentõségû és az egykori, Kerényi László vezette képviselõ-tes-
tület idõsek iránti elkötelezettségét is jelzi, hogy ennek a szolgáltatásnak a mûköd-
tetése Balatonalmádiban nem volt kötelezõ önkormányzati feladat. Mégis létre-
hozták és a programokra, mûködésre jelentõs anyagi fedezetet biztosítottak. 

Ma az idõsek nappali ellátásának keretében mûködõ klub fenntartása a szociá-
lis törvény rendelkezései szerint már kötelezõ. Sajnos, az önkormányzatok meg-
csappant állami támogatása a mi klubunkra is hatással van. De talán büszkén mond-
hatjuk, hogy ennek ellenére az elhelyezés körülményein a jelenlegi testület jelentõ-
sen javított a Györgyi Dénes utcai épületbõl a Pannónia Kulturális Központba köl-
töztetéssel, aminek egyetlen fájó pontja talán a zöld kert hiánya tavasztól õszig.  

Sok-sok kirándulást, elõadást, tanácsadásokat, közös ünnepléseket rendezünk.
A vendégeink között orvosok, gyógytornászok, természetgyógyász, várostörténe-
tet kutató, rendszerezõ, világ-és természetjárók, jogász, rendõr, civil szervezetek
képviselõi, önkormányzati képviselõk és pszichológus, mûvész és kézmûvesek
fordultak meg. Pályázati forrásokat is sikerült szereznünk. Tagjaink száma az en-
gedélyezett létszámnál magasabb. Bízunk benne, hogy ezt a népszerûséget sikerül
megtartanunk. Kérjük önöket, hogy folyamatosan ostromoljanak bennünket kíván-
ságaikkal, ötleteikkel, amelyeket együttesen megvalósíthatunk. A közös ünnepet
a Vörösberényi Általános Iskola Vékonyné Purger Henriett tanítónõ által felkészí-
tett 2. A. osztályos tanulók táncos, verses fellépése, valamint a Szolládi Ferenc cuk-
rászmester által készített óriástorta tette emlékezetessé. 

Ez úton szeretnék köszönetet mondani az elsõ tagoknak kitartásunkért, az újon-
nan belépõknek közremûködésükért, jelenlegi és egykori munkatársaknak,
Makainé Csillának, Bakonyváriné Radványi Ilonának, Himáné Matula Klárának,
Trosits Andrásnak, elõadóinknak, a képviselõ-testületeknek, akik nélkül ez a klub
nem lenne ilyen. Kívánom, hogy erõben és egészségben, jókedvvel és az élet sze-
retetével együtt ünnepelhessük a következõ 10 esztendõt is!

Sajtos Ildikó intézményvezetõ

Tud róla, hogy…
A Veszprém Megyei Önkormányzat Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelõintézet

pályázata segítségével mûködtetett Egészség mesterfokon – Együtt könnyebb! élet-
mód klub ebben az évben is szeretettel várja az egészségükért tenni akarókat, 9-99
éves korig. Változatos programok, elõadások, térítésmentes szobakerékpár, chi-
gép használat, vérnyomás- és vércukormérés. Folyamatosan várjuk az érdeklõdõ
klubtagokat, a tagság ingyenes, bárki bekapcsolódhat. Jelszavunk: Hozd magad
formába! Kérjük, figyeljék a plakátokat, szórólapokat. Bõvebb felvilágosítás:
88/430-274 (Melnecsukné Judit, Szászné Ibolya) munkaidõben.

A Családsegítõ hírei

10 évesek lettünk

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete ezúton mond köszönetet minda-

zoknak, akik 2005-ben adójuk 1%-nak az egyesület javára ajánlásával támogatták
munkánkat. Az így befolyt összeg 220.014 forint volt, melyet az alapszabályban
meghatározott céljaink elérésére fordítottunk. Kiemelten szerepelt ezek között a
közösségépítés. Tisztelettel kérjük Almádi polgárait, hogy adójuk 1%-ának
javunkra adásával ezután is támogassák a nagycsaládosokat. Adószámunk:
18916357-1-19. Tisztelettel az egyesület elnöksége

Vörösberényi Nyugdíjas Klub 

Márciusi, április eleji
rendezvények

Március 8-án 16 órakor zenés nõnapi ünnepség.
15-én a nemzeti ünnep alkalmából koszorúzás.
22-én 16 órakor vezetõségi ülés és klubnap (kártya, sakk stb.).
29-én 17 órakor zenés születésnapi rendezvény.

Április  5–én 16 órakor klubnap (kártya, sakk, kötetlen beszélgetés).
12-én 16 órakor tea-délután, Egészségünk védelmében címmel elõadás.
16-án 19 órakor locsolóbál.

Boros Gyula elnök
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VÁSÁROLJA MEG TÜZELÕJÉT NÁLUNK!
25 q felett INGYENES házhozszállítás - PONTOS MÉRÉS

Tel.: 06/30/9565-660
TÜZIFA

KONYHAKÉSZ KUGLI
BÜKK, GYERTYÁN, CSER, TÖLGY 1450,- Ft/q 1350,- Ft/q
AKÁC 1650,- Ft/q 1550,- Ft/q

SZÉN
Fûtõérték KJ/Kg ÁR

Tisova dara /cseh/ 14665-15500 1990,- Ft/q
Tisova dió /cseh/ 14665-15500 2040,- Ft/q
Sokolovi kocka /cseh/ 14665-15500 1890,- Ft/q
Ledvicei dara /cseh/ 18000-19000 2250,- Ft/q
Ledvicei dió /cseh/ 18000-19000 2390,- Ft/q
Oroszlányi dara /magyar/ 17460-20460 2250,- Ft/q
Oroszlányi dió /magyar/ 17460-20460 2390,- Ft/q

PÉTA-COOP KFT ZIRC, VASÚTÁLLOMÁS
A fenti árak Zirc 50 km-es körzetében érvényesek.

SZEREZZEN JOGOSÍTVÁNYT HELYBEN!

Baksai Autósiskola
Idõt és útiköltséget takarít meg, ha helyben tanul! Ingyenes tankönyvhasználat!
Azonnali 30%-os tandíjkedvezmény! Diákkedvezmény! Részletfizetési 
lehetõséggel. Számítógépes oktatás, és számítógépes vizsgára való felkészítés!

Tanfolyamnyitó: 2006. 03. 13. 18.00 óra
a Magyar-Angol Tannyelvû Gimnáziumban. Tanfolyam igény szerint

délelõtt, délután vagy hétvégén. Gépkocsiválasztási lehetõség.
Érd.: Baksai Gábor, Balatonalmádi, Lehel út 27. 

Tel.: 06-30/916-3286, 06-30/500-7695, 88/430-107

T

HITEL
Szabad felhasználású jelzáloghitelek. Lakásvásárlási hitelek THM 5,9%-tól.

Személyi kölcsönök. Vállalkozói hitelek.
Kedvezõtlen kamatozású hitelek kiváltása kedvezõbbre!

A legnagyobb hazai bankok ajánlataiból helybeni ügyintézéssel.
Segítünk a választásban!

Irodánk költségeit megelõlegezi. Ingyenes tanácsadás és elõzetes hitelbírálat.

KÖNYVELÉS
Vállalkozások könyvelése, bérszámfejtése teljes körû ügyintézéssel 

vagy felügyeleti jelleggel.

PROFIT PLUS PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ IRODA
Balatonalmádi, Szabolcs u.19. (Fórumnál)

Idõpont egyeztetés: 30/444-7376, Németh Krisztina pénzügyi szakközgazda.

ÚJ ÁRUKÉSZLET ÉRKEZETT!
AKCIÓ:

Farmer nadrágok 
500 Ft/db

B Á L A  B U T I K
Balatonalmádi - Martinovics üzletház

Martinovics u. 2. (a piacnál)

A Fanni cukrászda
teljes berendezéssel kiadó!

Cím: Balatonalmádi, Jókai u.7.

(Szolgáltatóház)

Érd: 88/426-301, 20/ 511-61-88, 30/ 634-85-86

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A SAL-X Kft. -  mint a Balatonfûzfõ-Tobruk önkormányzati strand
üzemeltetõje - vizibicikli- és  sportszerkölcsönzés szolgáltatói
tevékenységek ellátására jelen nyílt pályázati felhívást teszi közzé. 

A szerzõdés idõtartama:  3 év

A pályázati kiírás Balatonfûzfõ-gyártelep, Szállás u. 8. sz. alatti
irodánkban 5.000.-Ft pénztári befizetés ellenében személyesen vehetõ át.
A pályázatok beérkezési határideje:   2006. március 27.  10. óra
A pályázatok bontása és értékelése:   2006. március 27.  12 óra 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A SAL-X Kft. - mint üzemeltetõ - jelen pályázati felhívással keresi azt
a befektetõ-bérlõt, aki adott szerzõdéses feltételekkel vállalja
Balatonfûzfõ Tobruk Strandon egy 15 m2-es üzlet megépítését,
üzemeltetését. 

A szerzõdés idõtartama:  15 év
Üzlet profilkötöttsége: strandcikk, ruházati cikk, bijou, ajándéktárgy.

A részletes pályázati kiírás Balatonfûzfõ-gyártelep, Szállás u. 8. sz. alatti
irodánkban 5.000.-Ft pénztári befizetés ellenében személyesen vehetõ át. 
További információval személyesen vagy a 20/943-6037-es telefonon
szolgálunk.

A pályázatok beérkezési határideje:   2006. március 27.  10. óra
A pályázatok bontása és értékelése:   2006. március 27.  12 óra


