
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”

XVIII. évfolyam, 2006. április

BALATONALMÁDI VÁROS LAPJA

Kovács Piroska Rózsa felvétele

Janus Pannonius

EGY DUNÁNTÚLI MANDULAFÁRÓL

Herkules ilyet a Hesperidák kertjébe’ se látott,

Hõsi Ulysses sem Alkinoos szigetén.

Még boldog szigetek bõ rétjein is csoda lenne,

Nemhogy a pannon-föld északi hûs rögein.

S íme virágzik a mandulafácska merészen a télben,

Ám csodaszép rügyeit zuzmara fogja be majd!

Mandulafám, kicsi Phyllis, nincs még fecske e tájon,

Vagy hát oly nehezen vártad az ifju Tavaszt?
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TELEPÜLÉSTÖRTÉNET
KÉPES LEVELEZÕLAPOKON

Öreghegy képe a Balatonról 1900-ban Öreghegy képe 1940 körül

A közelmúltban a balatonparti településekhez
hasonlóan Balatonalmádiban is régi képes levele-
zõlapokat tartalmazó kiadvány jelent meg, az
Ágenda Natura kiadó jóvoltából. Mint ismeretes,
az emberek tekintélyes része gyûjt valamit a ke-
rámia teáskannától, a könyveken át a festménye-
kig. Egyik, manapság nagyon kedvelt gyûjtési te-
rület a képes levelezõlapok gyûjtése. Hozzá kell
tenni, hogy nem mai keletû ez a szenvedély, ha-
nem a XIX. század végén, a képes levelezõlapok
megjelenésével egy idõben a gyûjtésük is meg-
kezdõdött. Akkoriban még nem volt elterjedve a
fényképezés, ezért képes levelezõlapokat vásárol-
tak, ebbõl alakultak ki nagyszüleink gyûjtemé-
nyei. Ennek az eredménye, hogy 100-110 év el-
múltával is találkozunk teljesen ép, használatlan
lapokkal.

A képes levelezõlapokon látható témák, tájak,
épületek, városképek és településrészek jellegük-
ben településenként mások. Ilyen szempontból a
hegyvidéki település sokkal több lehetõséget
nyújt, mint egy síkvidéki. Almádiról kiadott la-
pok nagy száma egyrészt domborzati viszonyok-
ból, másrészt üdülõhely jellegébõl következik. A
képes levelezõlapok gyûjtésének és közreadásá-
nak legnagyobb haszna és jelentõsége a település
történetének feldolgozásában rejlik, természete-
sen az idõsebb korosztály részérõl némi nosztal-
giával fûszerezve.

Tekintsük át a most kiadott könyvet, mennyi
adatot hordoz a város történetébõl és milyen jól il-
lusztrálja, például az Öreghegy beépülésének fo-
lyamatát. Sajnos ez mára olyan méretet öltött,
hogy az egykor domináns és ma még létezõ épü-
letek, alig fedezhetõk fel a hegyoldalon mutatko-
zó sûrû városszövetben.

Forgassuk tisztelettel eleink munkájának ránk
maradt emlékeit, mint a város történetének kicsi,
de meghatározó részét.

Schildmayer Ferenc

Öreghegy képe a park bejáratától 1910 körül

Öreghegyi részlet 1932 körül
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BELGIUM, OH BELGIUM
Belgium félúton van hazánk és Wales között,

talán ezért is járhattam arrafelé többször.  Tanít-
ványaimmal, barátaimmal, sõt küldöttséggel is.
Tavaly télen a Generation Europe [Európai Nem-
zedék] alelnökeként kaptam lehetõséget, hogy
egyenesen odarepüljek. Mivel az áprilisi szám-
ban senkit sem szeretnék untatni az Európai Unió
Civil Fórumának izgalmas eseményeivel, ezért
most inkább a saját fésületlen emlékeimet idéz-
ném fel.

Eleddig csak autóbusszal meg autóval szel-
tem át ezt a dunántúlnyi országot, ahol viszont
2005-ben már többen voltak, mint mi, magya-
rok. Alig kétszázezerrel, de akkor is többen. A
hivatalosan háromnyelvû ország igazándiból
kétnyelvû, mert a németet csak a legdélibb ré-
szeken beszélik. A flamand és a vallon nyelvha-
tár viszont valahol az ország közepén húzódik és
a fõváros, Brüsszel hovatovább 25 nyelvû, ha
nem több. Aki még nem tudná, ebben az ország-
ban egyedül belga nyelven nem lehet beszélni,
mert olyan nincs.  Flamandul és a vallon nyel-
ven viszont igen, bár a rosszmájúak azt rebesge-

tik, hogy az elõbbi „szúette holland”, az utóbbi
pedig „penészes francia”. Ez persze több mint
erõs túlzás, bár a bennszülöttek még vadabbakat
is mondanak.

A belgák (akik állítólag nincsenek) Brüsszelt
Brussel vagy Bruxelles néven emlegetik, de
ugyanúgy ejtik, ahogy mi, attól függõen, hogy
fõvárosuk Belgie vagy Belgique területén talál-
ható. Annyi nyomasztó vicc van már errõl a bel-
ga témáról, hogy bölcsebb dolog egy valódi bel-
gát idézni. Jules Destrée, ismert író és politikus
1912-ben azt írta a királyának: ”Felség, belgák
nincsenek”. Gyanítom, hogy ezt nem csupán írói
minõségében tette, mert szellemes szállóige lett
belõle. A kevébé választékosak úgy határozzák
meg magukat, hogy igazi belga az, aki avatáskor
a hajót vágja a pezsgõsüveghez. Talán nem vé-
letlen, hogy vicceikben még egymást sem kímé-
lik. Egy belga felkereste az indiai csodagurut, aki
sokféle csodát véghezvitt már életében és érdek-
lõdéssel fogadta a flamand pácienst is. Meg is

kérdezte tüstént, hogy mi a baja. „Flamand va-
gyok!” – szólt az elcsigázott belga. Mire a guru:
„Akkor én sem tudok rajtad segíteni”. Gondolom
sejtik, hogy ennek a viccnek a befejezését észa-
kon teljesen másként mesélik…

Észak felé utazva minden két nyelven van, csak
az elsõ vallon, a második pedig flamand nyelven,
dél felé ugyanígy, csak fordított sorrendben. Ezért
jobb, ha mindkét változatot megtanuljuk, és akkor
kevesebbszer tévedünk el. Brussel, Bruxelles,
Anvers-Antwerpen, Ostend-Oostende még meg-
jegyezhetõ, de székely góbé legyen a talpán, aki
Mons és Bergen vagy Tournai és Doornik nevét
habozás nélkül azonosítja. Képzeljenek el egy
buszrakomány diákot, valamint két – fõleg ma-
gyarul beszélõ – sofõrt egy sötét éjszaka kellõs kö-
zepén a belgiumi utakon, amint a híres
Hanzavárost keresik Gent néven. A tábla jelezte,
hogy Gand jön, amikor meg elhagytuk, akkor
Ghent volt mögöttünk. Hosszú unszolásra és elég-
gé kelletlenül visszafordultak és lássanak csodát:
Gentben találtuk magunkat. Talán ez volt az egyik
legcsodásabb séta, amikor tarthattam egy hajnal-
ba hajló, rendhagyó történelemórát a középkori
katedrálisról, a posztókészítõ manufaktúrákról,
meg a németalföldi szabadságharc nemezisérõl.

Alig pár évvel késõbb Veszeli Lajos barátun-
kat hoztuk haza Llangollenbõl és Belgium még
Walesnél is esõsebb volt. Felváltva vezetve szel-
tük a kilométereket, de még mindig messze vol-
tunk Balatonalmáditól. Ilyenkor jön rá az ember-
re a nosztalgia, ifjúkori hõstetteit kezdi mesélget-
ni, és festõmûvész barátommal építõtábori emlé-
keinket ecsetelgettük. Ahogy belemerültünk a
mezõgazdasági vízelvezetõ ároknak álcázott
tankcsapdák ásási rejtelmeibe, egyre inkább
rádöbbentünk, hogy mindketten Szentgotthárdon
védtük a béketábort, ráadásul ugyanazon a tik-
kasztó nyáron. Hiába voltam akkor még keszthe-
lyi diák, õ meg szombathelyi, de ugyanaz volt
reggeli ébresztõ slágere [Speedy Gonzales],
ugyanott énekelték a pápai diákok kánonban a
mozgalmi indulót [erõsen zanócos állapotban] és
ugyanaz volt a szakácsnõ, aki mindkettõnket pat-
ronált. Lajos viszont nem állt ki ellenem a sakk-
bajnokságban, mert akkor volt a kosármeccse.
Szóval egy esõs Belgium kellett ahhoz, hogy
mindez felidézõdjék.

Repülõgépen persze még az utazás is egészen
más, példának okáért rövidebbnek véli az ember.
Hétfõ kivételével biztosan így is van, mert ezen
a napon általában az uniós küldöttek térnek visz-
sza állomáshelyükre. Nem is velük volt baj, mert
õk pártállásuktól függetlenül aranyosan olvas-
gattak vagy  beszélgettek a VIP váróteremben,
hanem azokkal, akik miatt másfél órát késett a
brüsszeli gép. Történt ugyanis, hogy az egyik mi-
nisztérium nagyon ifjú küldöttsége ugyanezzel a
géppel akart utazni, de késtek, méghozzá dereka-
san. Nem elég, hogy mindenkit megvárakoztat-
tak, de elsõnek szálltak be az elsõ osztályra, be is
töltötték, majd rajtuk keresztül vonult a pórnép
jóval késõbb. Az még fel sem tûnt volna, hogy
egy mezei igazgató végigvonszolja csomagjait
közöttük, de egy uniós biztos, pár bizottságveze-
tõ, meg közismert politikusok is ugyanezt te-
gyék, az már kicsit snassz volt. Morgott is min-
denki rendesen a másodosztályon, amit diploma-
tikusan turistaosztálynak neveznek. 

Alig fészkelõdtünk el a helyünkön, amikor
még hátrábbról egy almádi öregdiák rikkantott
nagyot, hogy engem is itt lát. Mozogni nem lehe-
tett, így aztán félig üvöltve beszéltük meg, hogy
több volt diákom dolgozik Brüsszelben, sõt Jó-
zsinak éppen most született gyermeke. Hogy me-

lyik Józsi, azt csak sejtem, de már csak gratulál-
ni tudtam, mert felbúgott a hajtómû és az utaskí-
sérõk szállták meg a szûk folyosót. Brüsszelbe
megérkezve mindenki úgy húzott kifelé, mint a
méhek a kaptárból, a repülõtéren meg autóbuszo-
kat kajtatott boldog-boldogtalan.

A  konferencián nem is az úniós vezérkar le-
pett meg legjobban, hanem az egyik szinkrontol-
mács, aki angol, magyar, lengyel és arab nyelven
tárgyalt. Martin Russell tanár úr öt évig angol
anyanyelvi lektorként itt élt Balatonalmádiban
lengyel feleségével együtt, majd a  Brunei Szul-
tánságban dolgozott, mielõtt Brüsszelben kötött
volna ki. Majdnem ennyire meglepõdött õ is,
majd arról panaszkodott, hogy megkopott a ma-
gyar tudása, Bruneiben ugyanis nem nagyon gya-
korolhatta. 

Ilyenkor sóhajt fel az ember, Belgium, ó Bel-
gium! Sok minden csodálatos a belga csokoládé-
tól a brüsszeli csipkén át a pisilõs kisfiúig – ame-
lyekrõl oldalakat lehetne írni –, de a soknyelvû-
ség a legcsodálatosabb. Erre talán az a belga vicc
az egyik legjobb illusztráció, amit nem csak a
belgák mesélnek:

Öt belga egy Audi Quattróban érkezik a ro-
mán határhoz. A vámos kikapja õket a hosszú
sorból, mert szerinte a Quattro azt jelenti, négy,
abban tehát tilos öt embernek utazni. A belga so-
fõr lazára veszi a figurát és nevetve mondja a ro-
mán határõrnek, hogy csak a kocsi neve Quattro,
de a forgalmiban öt személyre van hitelesítve.
Igen morcos lesz a román határõr és nem engedi
beetetni magát. Odahív egy másik határõrt, hogy
együtt letartóztassák a belgákat. A belga sofõr
kétségbeesetten követeli, hogy inkább a fõnökét
hívja, mert ez a helyzet teljes képtelenség. „Nem
lehet!” – mondja még zordabban a határõr. „Az-
zal a két hollanddal van elfoglalva, akik Fiat
Unoval jöttek…”

Czuczor Sándor
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A Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatunknak megfelelõen legutób-
bi testületi ülésünkön tárgyaltuk a
hozzám 2006. február 13-án, több
mint 500 aláírással ellátott 2005. no-
vember 14-i dátumú beadványt.

Ennek tartalma: „Balatonalmádi
lakosként arra kérem a Képviselõ-
testületet, hogy újítsa fel a tárgyalá-
sokat a Magyar Kolping Szövetség-
gel a volt Váci iskola szakiskolaként
történõ mûködtetésérõl, s mielõbb
kösse meg vele az errõl szóló megál-
lapodást.”

A napirend vitája után két határo-
zatot hoztunk. Az elõterjesztéshez
csatolt javaslatot elfogadva döntöt-
tünk, hogy a volt Váci iskola (Bala-
tonalmádi, Verseny u. 1. sz. ingatlan)
térítésmentes átadásáról és mûködte-
tésérõl nem kíván tárgyalásokat foly-
tatni és megállapodást kötni a Képvi-
selõ-testület.

A Gazdasági Bizottság elnöke az
ülésen felolvasott, majd kiosztott ha-
tározati javaslata az volt, hogy az in-
gatlan használatba adását zártkörû
versenytárgyalással bonyolítsuk le,
melyre hívjuk meg a Kolping Szö-
vetséget is. Az errõl szóló felhívás
szövegszerû megfogalmazását 3 bi-
zottsági elnök készítse el. 

A vitában Felber Gyula a nyilvá-
nos hasznosítás mellett érvelt, én pe-
dig javasoltam: minden bizottság ve-
zetõje vegyen részt az elõkészítés-
ben. Továbbá, hogy elsõ ütemben
dolgozzák ki a hasznosítás módoza-
tait a májusi ülésre, majd az akkor ki-
választott formára és funkcióra júni-
usra készüljön el a nyílt versenyfelhí-
vás. A szakiskolai tevékenység mel-
lett, (amely nem kötelezõ helyi ön-
kormányzati feladat) javasoltam idõ-
sek otthona (melyre nagy igény van
az állandó lakosság körébõl) létesíté-
sét az ingatlanon. Továbbá megfon-
tolásra a valamennyiünket érintõ
egészségügyi alap- és szakellátás hi-
ányzó, mintegy 350 m2 alapterületû
rendelõinek megépítését és a strand-
rekonstrukció folytatását, melynek
fedezetét az ingatlan esetleges érté-
kesítésébõl befolyó vételár biztosít-
hatná.  

A hónap közepén a város nevében
elköszöntem és „Miért szép Balaton-
almádi” c. könyvet adtam át Árus-
Kovács Gábor és Imre Zoltán káplán
atyáknak, akik településünk római
katolikus plébániáján eltöltött szolgá-
latuk után Márfi Gyula érsek atya
döntése alapján a megye más telepü-
lésein végzik tovább munkájukat.

A Kelet-Balatoni Kistérség, vala-
mint a felvidéki Nyitra megyei
Zoboroljai Kistérség együttmûködé-
sének létrehozásában, majd több,
mint 10 éven át történõ vezetésében
végzett tevékenysége elismeréseként
testvértelepülésünk Nyitragerencsér
polgármestere Finta Rudolf barátunk
nemzeti ünnepünkön a Veszprém
Megyei Önkormányzat Elnökétõl
PRO COMITATU elismerésben ré-
szesült.

Balatonalmádi, 2006. április 3.
Pandur Ferenc

polgármester

Néhány sor
a 41. hónapról
a Városházán
2006. március

Önkormányzati hírek
A képviselõ-testület márciusi ülésén napirend elõtt többen

kértek szót. Dr. Hoffmann Gyöngyi képviselõ a március 15-i ün-
nepség rossz hangosítását tette szóvá. Az ünnepség méltóságát
rontja el a rossz minõségû hangosítás. Továbbá kérte, hogy a vi-
rágosítás során Vörösberény településrészen is történjen virágok
kiültetése, elsõsorban a Veszprémi út mentén. A polgármester
válaszában megjegyezte, hogy az eddigi virágágyások beül-
tetésre kerülnek és az anyagi lehetõségek függvényében a
Városgondnokság bõvíti a virágosítást a város minden részén.
Kutics Balázs képviselõ a Baross utca átépítése során az általa
ültetett fákkal kapcsolatosan tett fel kérdést. A terv szerint ha-
gyományos gömbakácok kerülnek telepítésre. 

Pandur Ferenc polgármester ismertette a legutóbbi ülés óta
történt eseményeket, majd Grúber Sándor, városunk rendõrkapi-
tánya adott tájékoztatást a közbiztonság helyzetérõl. Sorozatjel-
legû betörésekrõl adott számot, amely szerint egy nyaralót fel-
törve, azt bázisnak használva követik el a további betöréseket.
Az ittas vezetés, mint bûncselekmény, négy esetben fordult el,
amit helyi lakosok követtek el. Változatlan elõfordulnak az úgy-
nevezett trükkös lopások, elsõsorban idõsebb polgártársaink
megkárosításával.

Hosszasan tárgyalta a testület a lakossági aláírásokkal meg-
erõsített beadványt, amely a volt Váczi Mihály Iskola hasznosí-
tására, azaz a Kolping Szövetség által mûködtetett szakmunkás-
képzõ iskola számára történõ térítésmentes átengedésére vonat-
kozott. A vita során Bálint Sándor gazdasági bizottság elnöke ál-
tal benyújtott határozati javaslatot, pontosításokkal és kiegészí-
tésekkel, fogadta el a testület. Ennek értelmében versenytárgya-
lás útján kerül sor az intézmény hasznosítására. A feltételek meg-
fogalmazására, Bálint Sándor vezetésével, a négy bizottság elnö-

keibõl álló munkabizottságot hozott létre a testület. Meg kell em-
líteni, hogy az idõközbeni törvényi változás értelmében, 20 mil-
lió forintnál értékesebb létesítmény bármilyen formában történõ
hasznosítása csak versenytárgyalás útján lehetséges.

A testület nyilvános pályázatot írt ki a Napközi Otthonos Óvo-
da vezetõje, valamint a Kósa György Városi Zeneiskola igazga-
tója munkakörének betöltésére, miután mindkettõjük megbízatá-
sa rövidesen lejár. A helyi civil szervezetek mûködtetésének és
programjainak támogatására is pályázatot írt ki a testület, a költ-
ségvetésben biztosított 1,2 millió forint keretösszeg terhére. 

Jóváhagyta a képviselõ-testület a központi orvosi ügyelet tá-
mogatásának módosításáról szóló elõterjesztést, amely az OEP fi-
nanszírozás emelkedése következtében 33,- Ft/lakos/hó összegre
csökkent. Megtárgyalta a testület 2006. évi idegenforgalmi idény-
re való felkészülés részletes anyagát, amelyrõl megállapította,
hogy mindenre kiterjedõ, részletesen összeállított, gazdag prog-
ram és reményét fejezte ki a sikeres megvalósításra. Megállapí-
tásra került a strandbelépõk ára, amely egységesen 300 forint a
káptalani kisstrand kivételével, ahol 250 forint.

Vitát váltott ki a tervezett Graffiti Fesztivál címû rendezvény
tervezete. Tekintettel a várható, illegális folytatásra, az elõterjesz-
tés azon változatát fogadta el a testület, amely szerint a vasúti alul-
járó megtisztítása és fehéren tartása a cél. Elfogadták az Öregpark
védõövezetének koncepciója, mint a rendelettervezet alapja, vala-
mint a környezetvédelmi program felülvizsgálatáról szóló elõter-
jesztés. Részletesen megtárgyalta a testület a Panoráma Klub bér-
beadására érkezett pályázatokat, amelyek közül egy volt a felhí-
vásnak megfelelõ, azaz érvényes. Végül a testület úgy döntött,
hogy indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítja a pályázatot.  

SF

Balatonalmádi 2006. évi költségvetése
A Balatonalmádi Város Önkormányzata

2006. február 23-i ülésén a 3/2006. (III.01.)
sz. önkormányzati rendeletével állapította
meg a város 2006. évi költségvetését. A költ-
ségvetés bevételeit és kiadásait a következõ
táblázat (2006. évi költségvetés mérlege)
mutatja be ezer forintban. 

A bevételek részletezése (kiemelt bevé-
teli csoportok szerint)

Mûködési bevételek: az intézményi be-
vételek (3,5%-os) növekedése nem jelentõs,
az emelkedést a bérleményeknél a szerzõdé-
seknek megfelelõ növekedés eredményezi. 

A helyi adók összege az elõzõ évihez vi-
szonyítva kb. 10%-kal növekedett. Építmény-
adónál növekedés, míg az iparûzési adó vonat-
kozásában csökkenést mutatott a költségvetés. 

A személyi jövedelemadó bevételnél az
SZJA központi adó kiegészítés több mint 40
millió forinttal haladja meg az elõzõ éve át-
engedett összeget. A feladat mutatókhoz kö-
tött normatív támogatás összege több mint
20 millió forinttal kevesebb az elõzõ évinél.  

A szennyvízcsatorna hálózat beruházás-
hoz 76 millió forint fejlesztési célú támogatást
és 197 millió forint támogatás értékû bevételt
tartalmaz a költségvetés. A beruházáshoz a
Csatorna Társulattól 193 millió forint átvéte-
lével számol a költségvetés.

Tárgyi eszköz értékesítésbõl (ingatlan
értékesítés) közel 45 millió forint került ter-
vezésre. A 2006. évi költségvetés mûködési

bevételeibõl 75,8 millió forintot a felhalmo-
zási (beruházási) kiadások fedezetére lehet
fordítani, ez több mint 30 millió forinttal
több az elõzõ évi lehetõségnél. 

Kiadások 
A kiadásokat a költségvetés 3 kiadási

összegre bontja. Mûködési kiadásokra a költ-
ségvetés 1,2 milliárd forintot irányoz elõ. 

A mûködési kiadások 60%-át teszi ki a
személyi juttatások (bérek stb.) és járulékai.
Az Önkormányzatnál és intézményeinél a
dologi kiadások az elõzõ évhez viszonyítva
nem emelkedtek, kivéve az élelmezési kiadá-
sok elõirányzata, ahol a tényleges árváltozás-
sal számol a költségvetés. Dologi kiadásokra
(intézmények dologi kiadásaira, város üze-
meltetésre, kommunális feladatokra) 30%-
ot, segélyekre 3,3%-ot közel 40 millió forin-
tot, támogatásokra kb. 23 millió forintot, mû-
ködési céltartalékra 4,5%-ot, kb. 55 millió fo-
rintot tartalmaz a költségvetés. 

A mûködési kiadásokból az alsó fokú
oktatásra – óvoda, általános iskola, zeneis-
kola – 379,4 millió forintot biztosít a terve-
zet, ami a mûködési kiadás 31%-a. Az al-
só fokú intézmények fenntartására biztosí-
tott összeg több mint 82% bér és járulékai.
A fennmaradó összeg a fedezet az intézmé-
nyek mûködtetésére (fûtés, világítás, kar-
bantartás stb.).

A Pannónia Kulturális Központ és
Könyvtár, Szociális Alapszolgáltatási Köz-

pont, és a Tourinform Iroda mûködésére 141
millió forintot irányoz elõ a költségvetés. 

A Városgondnokság részére 140 millió
forintot, egyéb kommunális feladatokra –
utak, hidak, saját és bérelt ingatlanok, víz-
kárelhárítás, mûszaki feladatokra, közvilá-
gításra, település vízellátására, szennyvíz-
elvezetésre – 93 millió forintot biztosít a
költségvetés. A költségvetés természetesen
várospropagandára, rendezvényekre is tar-
talmaz a lehetõségekhez mérten összeget.  

Felhalmozási-beruházási kiadásokra
tervezett összegek:

A beruházási kiadások esetében nem
csak az új beruházások szerepelnek, hanem
a már az elõzõ évben megkezdett beruhá-
zások 2006. évi áthúzódó részének fedeze-
tét is tartalmazza. Szennyvízcsatorna beru-
házásra 453 millió forintot, önerõs útépí-
tésre 27 millió forintot (lakossági hozzájá-
rulással), kisebb beruházásokra – gáz pót-
bekötés, szennyvízcsatorna pótbekötés,
közterület szabályozás, strandi beruházás –
12,9 millió forintot, új óvoda tervezésére
10 millió forintot, míg az új intézmény
(Városgondnokság) eszközbeszerzésére
35,6 millió forintot biztosít a költségvetés. 

Felújításokra 24,5 millió forint összeget
tartalmaz a terv, ebbõl a Baross G. út és Sza-
badságkilátó út felújítására 19,7 millió forintot. 

A felhalmozási céltartalékban szerepel
többek között 27 millió forint pályázati ön-

rész, mely összeg biztosítja a
beruházásokra kiírt pályázatok
önrészét. Az intézmények fel-
újítására 4,5 millió forintot, a
Polgármesteri Hivatal számítás-
technikai eszközeire 10 millió
forintot, egészségügyi mûszer-
beszerzésre és akadálymentesí-
tésre 2,8 millió forintot. Vala-
mint a képviselõi keretek terhé-
re – a költségvetésben nem sze-
repel polgármesteri és képvise-
lõi keret, errõl a Testület lemon-
dott – 2,4 millió forint, mely fel-
használásáról késõbb lesz dön-
tés. 

A költségvetés 41,7 millió
forint hiteltörlesztést tartal-
maz: japán hitel 25,1 millió fo-
rint, befejezett szennyvízcsa-
torna beruházáshoz felvett hitel
törlesztésére 3,6 millió forint,
és közvilágítás korszerûsítésre
13 millió forint.  

Szabó Jenõ
pénzügyi bizottsági elnök
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Betörések, ittasság

Rendõrségi hírek
Veszprémvármegye

Ünnepi közgyûlés és sajtónap március idusán
A Veszprém Megyei Önkormányzat közgyûlése az 1848/1849-es forradalom és sza-

badságharc évfordulóján március 15-én ünnepi közgyûlést tartott. Ezt követõen a Sza-
bad Sajtó Napja alkalmából rendezett fogadást rendezték meg a Megyeháza Szent Ist-
ván termében, köszöntõt Kuti Csaba közgyûlési elnök mondott, mûsort határon túli
(révkomáromi és sepsiszentgyörgyi) magyar fiatalok adtak. A sajtónapi fogadáson – a
hagyományoknak megfelelõen – Almádi is képviseltette magát.

Veszprém és Kovászna együttmûködése 
A két megye együttmûködése mind szorosabb - hangsúlyozta Demeter János

Kovászna Megyei Tanácsának elnöke azon a sajtótájékoztatón, melyet a megállapodá-
sok újbóli megerõsítése alkalmából tartottak a Megyeházán. Az elmúlt másfél évtized-
ben számos területen mûködött együtt Kovászna és Veszprém megye. A márciusi talál-
kozón a megyék vezetõi az elmúlt év eredményeit elemezték, illetve meghatározták a
következõ év együttmûködésének irányait. A teljesség igénye nélkül sorolták fel az
eredményes területeket: a  Petõfi Színház és a Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház
együttmûködését, a két megyei könyvtár és múzeum tapasztalatcseréjét, vagy az okta-
tás területén a támogatást a Kovászna megyei európai uniós képzés központjának létre-
hozásához. Sokat számított az is, hogy 2005. évben a Veszprém megyei közgyûlés 10
millió forintot különített el a határon túli magyarok támogatására. A sajtótájékoztatón
– melyet Kuti Csaba a Veszprém megyei közgyûlés elnöke, illetve Demeter János a
Kovászna megyei Tanács elnöke tartott – kiemelték, hogy Árkoson a kastély felújítása
befejezés elõtt áll, ehhez Veszprém megye 3 millió forinttal járult hozzá. 5 millió forint
jutott az árvízkárosultak megsegítésére, a Vöröskereszt, a Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság, a Jeruzsálemi Templomos Lovagrend aktív közremûködésével természet-
beni segítség küldésére is alkalom nyílt, melynek értéke több mint 4 millió forint volt.  

Bakony-Balaton Geopark
A 2000-ben négy taggal megalakult, mára 25 tagot számláló Európai Geoparkok Há-

lózatának tagja szeretne lenni a Balatoni Nemzeti Park területén szervezõdõ Bakony-Ba-
laton Geopark, amely a Fõkajár-Fenyõfõ-Keszthely háromszög földtani különlegességeit
bemutató helyek hálózata lesz – hangzott el a minap Csopakon a természetvédelmi szerve-
zet Csopaki-séd parti tájékoztatóján. A ’földtani kert’ fõ bemutatóhelyét Hegyestûnél ter-
vezik kialakítani, s a hosszabb távú elképzelések közt az iharkúti õshüllõ-kert (dinopark)
létrehozása is szerepel. A térség érintett önkormányzati és egyesületi vezetõinek tartott tá-
jékoztatón Almádi neve is elhangzott, hiszen a pihenõhellyé alakított öreghegyi kõfejtõ is
bevonható lesz az idegenforgalmi és ismeretterjesztési célokat egyaránt szolgáló vállalko-
zásba. A bakonyi-balatoni földtani bemutatóhely-hálózat keleti kapuját Csopakon, nyuga-
ti kapuját Tapolcán alakítják ki. A Bakony és a Balaton-vidék közös földtani bemutató-há-
lózatának kialakításához mindegy kétmilliárd forint értékû fejlesztésre lenne szükség. 

Rendezvények támogatás nélkül?
A Balatoni Szövetség elnöksége az illetékesekhez fordult, miután értesülése szerint

2006-ban a Tó és környéke a költségvetés veszedelmes méretû hiánya miatt semmilyen
címen nem juthat hozzá a nagy nyári rendezvények megtartásához szükséges központi tá-
mogatáshoz – hangzott el a Balatonfüreden tartott sajtótájékoztatón. Miközben egy föl-
mérés szerint ma már a víz és a környezet mellett a vonzó rendezvény csábít a legtöbb em-
bert a Balaton-partra, idén a jelek szerint éppen arra nem lesz pénz. A rendezvényeket tá-
mogató pályázatokból azon a címen zárta ki a kormányzat a balatoniakat, hogy a fejletlen
térségeknek kell segíteni. Ez is mutatja, milyen fontos mégiscsak létrehozni a balatoni tér-
ség érdekeit következetesen képviselõ önálló régiót – tájékoztatott Bóka István, a Balato-
ni Szövetség elnöke, füredi, és Balázs Árpád siófoki polgármester. A két tóparti önkor-
mányzati vezetõ azt is kifogásolta, hogy a DRV Rt. 2006-ban a pénzromlás mértékénél
nagyobb arányban, 10 százalékkal emeli a víz (és a csatornahasználat) díját, s ezzel a mé-
regdrága balatoni vízdíj az eddigieknél is elviselhetetlenebb terhet ró a lakosságra. 

Száz évet élt
Századik születésnapján, március 27-én hunyt el Almádi legidõsebb polgára, Piedl

Lajos. Városunk matuzsálemi kort megérõ lakója 1944-ig Fûzfõgyártelepen, a
Nitrokémiánál, majd nyugdíjazásáig az almádi Mélyépítõ Vállalatnál dolgozott - írja a
veszprémi Napló, amely arról is hírt ad, hogy a születésnapon meglátogatta és az almá-
diak nevében köszöntötte a száz éves férfit Pandur Ferenc polgármester.

Bár számszerûségében jelentõsen megnövekedett az ismertté vált bûncselekmények
száma, mégis azt állapíthatjuk meg, hogy jellegében és leginkább szerkezetében jelen-
tõsen megváltozott. Abban nincs változás, hogy a vagyon elleni bûncselekmények je-
lentik még mindig a legnagyobb részt. 

Az elmúlt egy hónapban 8 lopásról, betörésrõl érkezett bejelentés. Az Erkel F. utca, a
Batthyányi utca, valamint a város belsõ területéhez tartozó Óvári F. utcában is történtek
ilyen bûncselekmények. Három gépkocsi-feltörésrõl, illetve rongálásról is érkezett beje-
lentés, mely bûncselekmények során két esetben a jármûben hagyott nagy értékû mûsza-
ki cikket (laptopot), illetve autóstáskát, benne készpénzt, bankkártyát, személyes iratokat
vitt el az ismeretlen elkövetõ. Nagyon rossz szokás, hogy a bankkártyák PIN kódját egy
helyen, adott esetben, egy tárcában tartják, az említett esetben is ez történt, így a tettes ki-
használva a tulajdonos könnyelmûsége során keletkezett lehetõséget, további 300.000 fo-
rintot emelt le az ismertté vált PIN kód segítségével bankszámlájáról. Egy esetben úgy-
nevezett motiválatlan rongálást követett el valaki, s okozott több tízezer forintos kárt a
gépjármû tulajdonosának, ugyanis valamilyen hegyes, éles eszközzel végigkarcolta a ko-
csi karosszériáját. 

Külön fejezetet lehetne nyitni az alkohol motiválta bûncselekményekrõl, amelyek
két bûncselekmény-fajta esetében érhetõk tetten, az ittas vezetés, és az ilyen állapotban
elkövetett garázdaság, súlyos testi sértés elkövetése eseteinél. Az elõbbinél, úgy tûnik
számomra, megvalósult az egyenjogúság, hiszen a négy ittas vezetõ közül kettõ a szeb-
bik nemhez tartozik. Mindegyikük esetében egyébként gyorsított eljárásban úgyneve-
zett bíróság elé állítással fejeztük be az eljárást. A másik a garázdaság, a testi sértés, me-
lyek elkövetése során, szinte minden esetben az eseményeket kiváltó okok között ott
van az alkohol, mely feloldja a gátlásokat, felszínre hozza a régi sérelmeket, és a követ-
kezmények felmérése tekintetében könnyelmûvé teszi az elkövetõt. 

4 lopás is történt, amelyek során személyes tárgyak, gépek, mûszaki cikkek tûntek
el, többnyire lakásokból, de volt olyan eset, amikor a kerti munkát végzõ sértett kiakasz-
tott kabátjából vitték el a pénztárcát. Trükkös lopás is történt. A késõbbi áldozathoz két
fiatalember állított be azzal, hogy különbözõ kérdéseikre választ kapjanak, és a beszél-
getés során, elterelve a figyelmét, egy polcról ellopták a pénztárcáját, benne személyes
irataival, készpénzzel. Régen történt területünkön, ha emlékeim nem csalnak, a tavalyi
év elején Balatonfûzfõn, ilyen jellegû bûncselekmény, melynek során a közterületen ál-
ló jármûrõl leszerelték mind a négy kereket. Ezúttal a káptalanfüredi városrészben tör-
tént ilyen bûncselekmény. 

A bûnügyi krónikát ezzel be is zárhatom. Több olyan esemény is lenne, amelyek  ta-
nulságait elemezni kellene, de csak a leglényegesebbnek tartott jellemzõkre tudok ki-
térni. Nagyon fontos, hogy számos bûncselekmény elkövetését sikerült megelõzni az-
zal, hogy a város közterületein, útjain rendõri ellenõrzést folytattunk, s a leglényege-
sebb dolog e tekintetben, hogy aktívan dolgozik, és nagyon jó hatásfokkal a polgárõr
egyesület. Különösen a város nyaralóövezetében, a jelenleg még lakatlan ingatlanok vé-
delmében tettek nagyon sokat. Külön köszönet illeti Õket azért is, hogy a város iskolái
elõtti útszakaszon teljesítenek szolgálatot Segítik a gyermekek közlekedését, az iskola-
kezdést megelõzõen enyhítik jelenlétükkel a veszélyes keresztezõdések okozta gondo-
kat. Velük együtt, és a rendõri erõkkel sikerült a Györgyi Dénes Általános Iskola kör-
nyékén is elérni, hogy a jármûvek közlekedése, illetve parkolása biztonságosabb felté-
telek között történjen. Az elõttünk álló idõszakban, különösen elõször a hétvégeken,
szinte robbanásszerûen megnövekszik majd a közúti jármûforgalom. Sokan vesznek
részt a közlekedésben olyanok is, akik a téli idõszakban nem használták jármûveiket, és
ezért kevesebb gyakorlattal fognak közlekedni. Annak érdekében, hogy megelõzhessük
a baleseteket, nagyobb türelmet kérek mindenkitõl. Inkább segítsük a láthatóan bizony-
talanul, esetleg az indokoltnál sokkal lassabban közlekedõ autók vezetõit, mint sem tü-
relmetlenségbõl esetleg komoly veszélyhelyzetbe sodorjuk ezeket az embereket. 

Mire ez a lapszám az Önök kezébe kerül, már nagyon közel lesznek a Húsvéti Ünne-
pek. A mellett, hogy a kollégáim és a magam nevében kellemes ünnepeket kívánok min-
den Újságolvasónak, engedjék meg, hogy a húsvéti locsolással együtt járó alkoholfogyasz-
tásról is szóljak. A szabályok nem fognak megváltozni ezen a különleges napon! Kérem,
gondolják meg, hogy milyen állapotban kezdik meg a vezetést. 

Grúber Sándor r.alezredes
rendõrkapitány

Pályázatot nyújthatnak be:
A nem sporttevékenységet végzõ civil szervezetek, egyesületek és alapítványok,

valamint civil közösségek, amelyek megfelelnek a Civil Koncepcióban rögzített
feltételeknek, s legalább a pályázati felhívást megelõzõen 2 éve folyamatosan mûködnek.

Pályázati kategóriák:
A. Mûködési célú támogatás elnyerése
Cél: a civil szervezetek és közösségek mûködésének és saját programjainak támogatása

Pályázni lehet: minden, a szervezet alapszabálya szerinti tevékenységével összefüggõ költ-
ség és kiadás, valamint a szervezet gondozásában megvalósuló, nem városi jelentõségû
program költségeinek részfinanszírozására (pl. bérköltség, irodabérlet, utazási költség,
telefonköltség, papír-írószer, eszközbeszerzés, könyvelési díj, tiszteletdíj, fogyóeszköz
vásárlás, szolgáltatás igénybevétele, stb.) 

Elvárt önrész: a költségek minimum 30 %-a
Támogatás formája: megelõlegezett (számadási kötelezettséggel)
B. Pályázati önrész elnyerése 
Cél: a civil szervezetek által a nem balatonalmádi pályáztató szervezetekhez benyújtott

pályamunkáik önrészének kiegészítõ jellegû megelõlegezése (preferált tevékenység 2006-
ban: városi jelentõségû rendezvények)

Pályázni lehet: a megvalósítandó tevékenység vagy program pályázati önrészének
készpénz formájában történõ elnyerésére. 

Elvárt önrész: nem szükséges 
Támogatás formája: A nyertes pályázók számára az önkormányzat úgy biztosítja az

önrészt, hogy azt akkor adja át a pályázónak, amikor az elnyeri a program megvalósításához
szükséges támogatást és ezt a támogatási szerzõdés bemutatásával igazolja.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat kizárólag a pályázati ûrlap kitöltésével, illetve az abban foglalt irány-

mutatások szerint lehet benyújtani. A pályázatokat 1 példányban, nyomtatott formában a
Polgármesteri Hivatal (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) címére kell eljuttatni. A
borítékra írják rá, hogy „CIVIL ALAP PÁLYÁZAT“.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2006. április 28.
A pályázatok elbírálása:
Az 1.200.000,-Ft felosztásáról 2006. május 25-én dönt a képviselõ-testület. A

pályázati döntéseket az önkormányzat nem indokolja, illetve nem fogad el azokkal kap-
csolatos panaszt.

A támogatás igénybevétele:
A nyertes pályázókkal a támogató támogatási megállapodást köt. A támogatások fel-

használásáról a támogatottaknak 2007. január 31. napjáig számlákkal alátámasztott pénzü-
gyi elszámolást kell készíteni az önkormányzat számára.

A részletes pályázati kiírás és a pályázati ûrlap a város www.balatonalmadi.hu
honlapjáról letölthetõ, vagy a Polgármesteri Hivatal Titkársági és Humánpolitikai
Osztályán átvehetõ.

TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSRÓL
Balatonalmádi Város Önkormányzata pályázatot hirdet

a nem sporttevékenységet végzõ civil szervezetek és közösségek mûködésének és programjainak támogatására
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Ünnep ez a nap Balatonalmádiban! 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Barátaim!
A mai ember számára talán hihetetlennek tûnik

az a tény, hogy naptárunk a Kozmosz történései, a
csillagok, a Nap, a Hold tevékenysége alapján ké-
szült – vagyis a naptár az égi rend tükre. Az idõszá-
mítás ma is élõ rendszer, ami nemcsak földrészen-
ként, nemzetenként, hanem szinte településenként
változó, különösen az ünnepnapok tekintetében. 

E sokunk lelkét melengetõ, immár hagyomá-
nyos Tavaszi Tárlat lángját 1990-ben gyújtották
meg. Annakidején 9 helyi alkotónk állította ki mû-
veit, nyitott teret mûvészeti életünk kibontakozá-
sának. Emlékeztetve a kezdetekre, s mára e naggyá
terebélyesedett kiállításra, a házigazda örömével
és szeretetével köszöntöm kedves mindnyájukat.
Köszöntöm a kiállító mûvészeket és valamennyi
kedves vendégünket. Külön köszöntöm a távolban
is az ötletgazdát, Gróf Tibort és Veszeli Lajost, va-
lamint az alapítókat. Nagy öröm, hogy Lajos mû-
tétje után újra alkot. Innen is jó egészséget kívánok
neki. 

Az ünnepek lényegét – az olyan ünnepét, mint
amilyen a mi közösségünk számára több mint 1 év-
tized óta a Tavaszi Tárlat – akkor értékelhetjük iga-
zán, ha szembeállítjuk a tevékeny, alkotó hétköz-
napokkal. Jól tudjuk, hogy az ünnep már külsõsé-
geiben is eltér más napoktól: díszesebb, pompá-
sabb, némelyik ételben-italban is gazdagabb, de ál-
talában más az emberek öltözködésében is.  És ami
mindannyiunk számára legfontosabb jellemzõ,
hogy az ünnep gondolati, érzelmi síkon emelkedett. 

Kiszabadíthatjuk magunkat a rossz testi-lelki,
szellemi állapot fogságából és erõt meríthetünk –
erõt kell merítenünk egy teljesebb, örömtelibb
élethez. Ahogy érzésvilágunkat egyre inkább bék-

lyózza a mindennapi stressz, a megfelelni vágyás,
egyre erõteljesebb az érzés: kellenek olyan napok
– és a mai nap is ilyen –, amikor a tekintetünket a
horizont fölé emelhetjük, számba vehetjük, hogy
honnan indultunk és hova megyünk. Honnan in-
dult e tárlatunk és hova jutott napjainkra!? Roska-
dozó lelkünket kell és érdemes hát ilyen alkalmak-
kor hittel és energiával feltölteni, amely aztán va-
lódi értelmet ad a közösségben betöltött szerepünk
kiteljesedésének. 

Igen, ünnepnap az almádiak számára a Tavaszi
Tárlat! Márai Sándor mondja egy helyütt az ün-
neprõl: „Legyen benne virág, tánc…, s mindenek-
fölött legyen benne valami a régi rendtartásból. A
7. napból, a megszakításból, a teljes kikapcsoló-
dásból, legyen benne áhítat és föltétlenség. Az ün-
nep az élet rangja, felsõbb értelme”. És hol tartunk
ma? Talán már észre sem vesszük? 

Rohanó világunkban sajnos már a 7. nap, a va-
sárnap megtartása is veszélyben van a gazdasági
élet, az üzleti világ diktálta tempó miatt. Sok mai
ember a vasárnapi templom- és múzeumlátogatás,
a közös családi programok helyett a szupermarke-
tekben keresi az „igényes” minõségi élet szimbó-
lumait. A közösség gondoskodó figyelme, annak
szeretetébõl fakadó örömérzés helyett a legújabb
sampon és az akciós mosópor nyújt rövidke bol-
dogságérzetet. Ezért is van szükségünk minél több,
maihoz hasonló alkalomra. 

Most, a 17. Tavaszi Tárlat méltatásaként jó ér-
zéssel mondhatom el: ilyenkor városunk a messzi
tájékokról is érkezett vendégeivel együtt ünnepel.
E változatos látványt-élményt kínáló tárlatnak
nemcsak hagyománya, hanem méltán kiérdemelt
rangja, ismertsége, vonzása van. Olyan kitekintés,
ami fényt vet a hely és a tágabb régió múltbeli ér-

tékeire, jelenére. Ebben látom küldetésének a jö-
võbemutató lényegét is! 

Tisztelt Mûvészetbarátok! 
Több kiállítónknak fölnevelõje e szûkebb pátria.

Akár egyetlen mûvükben is ott sûrûsödik a kerek
egész. Ott tündököl az almádi arculat, vagy éppen a
balatoni világ. A hozzánk sok finom szállal kötõdõ
alkotókat is idevalónak tekintjük. Hazánk e szépsé-
ges tájékának szép arcát rajzolják meg õk is. Való
igaz: valamennyi kiállítónk hozzáteszi a maga érté-
keit a mi mindennapjainkhoz. Ezzel ünnepnapokat
teremtenek nekünk. Mûveikkel tanúsítják, hogy
megállnak az idõ folyamában. Avagy megállítják az
idõt magát! Figyelemmel, szívós érdeklõdéssel, di-
csérettel és kritikával veszik számba a körülöttünk
és a magukban föllelhetõt. Életünk, otthonunk sok-
színûségét, hangulatát, derûjét, szellemét, e tündök-
letes Föld darab emberét, szorító aggodalmait
akár… Felelõsséggel a máért és a holnapért!

Ezek az itt kiállított mûvek – köztük figyel-
münkre érdemes életmûvek – számunkra beszédes
igazodási pontok. Hûséggel megélt vallomások.
Életünk érzelmekben bõvelkedõ, örömökkel és
gondokkal is tarkázott színterén körbemutatnak.
Sajátos hanggal, jobbító szándékkal, egyéni véle-
ménnyel – a közlésmód sokféleségével. Erõsítik
bennünk azt az alapigazságot, hogy a mûvészet
legnemesebb feladata, hogy boldoggá tegye az em-
bert. Kívánom, hogy a mûvészet okozzon nekünk
még sok ünnepnapot.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A 17. almádi Ta-
vaszi Tárlatot Önökkel együtt megnyitom. Kérem,
tekintsük meg a kiállítást. Pandur Ferenc

polgármester
(A tárlat március 17-én nyílt meg és április 9-ig

volt látható a Pannóniában.)

A TAVASZI TÁRLAT MEGNYITÓJA

Almádi legújabb képesalbuma
Egy város arculatát a kultúrája mutatja meg. Épített értékei, szellemi kin-

csestára, emberei. Mindaz, ami látható és átérezhetõ… Ami visszaragyog a
múltból, és kicsendül a jelenbõl. Nos, ezt öleli fel idõrendben és helyhû sze-
retettel A régi Balatonalmádi képes-levelezõlapokon címû színes fotóalbum.

Schildmayer Ferenc, a helység történetének avatott kutatója képes leve-
lezõlap gyûjteményének válogatásából szerkesztette e szép könyvalakba
foglalt város-vallomást 1898-tól 1945-ig. Benne megelevenedik, egyszers-
mind megõrzõdik a mindnyájunknak oly kedves almádi látkép. A Balaton-
part, a víz tükrén ringó Öreghegy és a dombok örökszép karéja, az évtize-
dek során emelt hajlékok, kedves üdülõlakok, pazar villák sokasága. A va-
laha volt erdõk, szõlõk, szántók helyét átformáló, mára fölöttébb kiszíne-
sedett, híressé vált fürdõélet.

Lapozgatván – a szorgos gyûjtõmunka jóvoltából – e remekbe szabott
albumot, fölring, ránk int, szinte megkondul emlékeinkben a múlt. Eleink,
elöljárók, közszolgák, történelemalakító hazafiak, példaadó személyisé-
gek „lépnek elénk” a múlt ködébõl. Munkájukat, tisztességüket, derûjüket
hagyták ránk a fényteli tájékban. Kezük nyoma: arány, mérték, eredendõ
formaérzék érint bennünket. A föld, a kõ, a víz tudós mesterei üzenik, nem
elég csak emlegetni, tudni is kell jól szeretni a hazát. Ezt a hazán belüli
szûkebb pátriát, Almádit.

Erre a tájra õsidõktõl a Nap olvadt arany lávája csordogál. Napnak ki-
tárt földdarab, ahol az idevaló ember lelkében is több a fény. A kiadók tán
éppen ezért is örökítették meg idejekorán ezt a kivételes panorámát. Auer,
Krausz, Pósa, Karinger, Divald, Monostory, Pallas, Studium... Fölvétele-
iken a Véghely-, a Kiss Jancsi-villa, a Zsák vendéglõ, az Óváry-kilátó, az
éppen kikötõ Baross-gõzös. A parti korzó bájos, szép hölgyeivel, a
légfényfürdõzõk, Örökmécs és sóhajok hídja, templomaink és a vasútál-
lomások, a Hattyú vendéglõ és az Abbázia Szálló, panziók, a Horthy-
kilátó... Fogva tartó emlékek!

Nem csoda, hogy a tündökletes északi part e szépséges darabjáról immár
ez az ötödik képes album. Kis híján háromszáz korabeli, eredeti képes le-
velezõlapra örökített fölvételt tesz közzé Schildmayer Ferenc, szerkesztett
történelmi áttekintésben. A gyûjtemény tartalmi értékeihez illeszkedõ igé-
nyes munkával társult a Faa Produkt Kft. veszprémi nyomda is. A közvé-
lemény elismerését kiváltó tucatnyi hasonló albumainak sorában elõkelõ
helyen áll az almádi!  A szöveg és a forma, a papír és a kötés minõsége, a
színhûség és egyáltalán az album összhatása maga a kellemes szépségél-
mény. A tartalmi és nyomdai értékek együttese ezúttal is a régi tételt iga-
zolja: a könyv valamennyiünket gyarapító jó barát! Albrecht Sándor

(A könyv megvásárolható a Pannónia könyvtárban és a könyvesboltokban.)

Szeretnénk bemutatni néhány mondatban a városban mûködõ óvodáinkat.
Óvodáink egy vezetés alatt, három épületben fogadják a gyermekeket. A Bajcsy-

Zsilinszy  úton két, a Mogyoró úton egy épület áll a gyermekek rendelkezésére. Udvara-
ink tágasak, jól felszereltek, a játékeszközök megfelelnek az Európai Unió biztonsági elõ-
írásainak. Itt remekül kielégíthetik gyermekeink az életkori sajátosságaikból adódó moz-
gásigényüket. Gyakorolhatják az elemi mozgásokat: mászás, kúszás, csúszás, futás, ug-
rás. Versenyezhetnek, fejleszthetik állóképességüket, ügyességüket, gyorsaságukat.
Esõs, hideg idõben mindezeket a mindkét óvodában meglevõ tornateremben tehetik. 

Óvodáink a D. O. B. – azaz a Differenciált Óvodai Bánásmód – módszerével dol-
goznak, helyi programunkat is ennek szellemében készítettük el. Ennek lényege rövi-
den: a hozzánk kerülõ gyermekeket alapos megismerés után, egyénileg fejlesztjük, jut-
tatjuk el a következõ fejlõdési zónába. Ehhez jól képzett szakember-gárda áll rendel-
kezésre, akik rendszeres résztvevõi a továbbképzéseknek, az ott hallottakat széleskö-
rûen alkalmazzák munkájukban. 

Mivel jól tudjuk, hogy a 3-6 éves gyermekek fõ tevékenysége a játék, ezért erre he-
lyezzük a legnagyobb hangsúlyt. Szakmai szempontok szerint kiválasztott játékeszkö-
zökkel várjuk õket nap mint nap. Arra törekszünk, hogy lehetõleg ne sértsük meg a
gyermekek játszáshoz való jogát, vagyis ne kelljen megszakítaniuk a játékidõt egyéb
tevékenységek miatt. Biztosítjuk az elmélyült játszás lehetõségét. Mindemellett cé-
lunk, hogy az óvodáskor végén iskolaérett, tanulásra képes gyermekeket adjunk át az
elsõ osztályba. Az ehhez vezetõ utat nem a korán rákényszerített tanulásban, hanem a
játékos módszerekkel, szinte észrevétlen képességfejlesztésben látjuk.

Nagyon fontos partnernak tekintjük a szülõket, akikkel együttgondolkodva tehetünk
a legtöbbet gyermekeinkért. Óvodáinkban segítõ szakemberek is dolgoznak: logopé-
dus, fejlesztõ pedagógus, õk a délelõtti órákban foglalkoznak a rászoruló gyermekek-
kel. A fenti magas színvonalú szakmai-nevelési szolgáltatásainkon túl egyéb progra-
mokkal is színesítjük gyermekeink életét (például gyalogos–buszos kirándulások, lá-
togatások, bábelõadások, ünnepeink és hagyományaink). A nagycsoportosok részére
10 órás úszótanfolyamot indítunk minden évben, ez szintén délelõtt van. Ezen kívül az
óvó nénikkel dalosjátékokat, mese- és vershallgatást, barkácsolást-kézimunkát, testne-
velési játékokat gyakorolhatnak, ismerkedhetnek a szûkebb és tágabb környezetünk-
kel, közös beszélgetések, nyelvi játékok során fejlõdhet beszédkészségük. Tanulási ké-
pességeiket – gondolkodás, figyelem, emlékezet stb. – többek között társasjátékokkal
fejlesztjük. Nagyon fontos feladatunknak tekintjük gyermekeink szocializálását, azaz
tanuljanak meg odafigyelni egymásra, elfogadni a másik gyermeket, alkalmazkodja-
nak egymáshoz. Mindezekhez természetesen 3 illetve 4 év áll rendelkezésünkre. 

Ezen túlmenõen rendszeresen védõnõ, gyermekorvos, fogorvos ellenõrzi egészségi
állapotukat. Élõ kapcsolatokat ápolunk az iskolákkal, a nevelési tanácsadóval, a gyer-
mekjóléti szakszolgálattal, a gyámhatósággal, a Pannóniával, valamint más szakmai és
segítõ szervezetekkel.

ÓVODÁINKRÓL
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TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSRÓL 

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Oktatási és Kulturális Bizottsága
„A helyi közmûvelõdésrõl szóló 13/2004.(VI.07.) sz. rendelete 16.§/6./”pontja alapján

pályázatot hirdet
Balatonalmádiban élõ polgárok és közösségek

közérdekû kulturális tevékenységének támogatására.
Pályázhatnak: önkormányzati intézményhez gazdaságilag, szervezetileg nem

kapcsolódó nem sporttevékenységet végzõ civil szervezetek, egyesületek és
alapítványok, valamint civilközösségek, alkotó közösségek, mûvészeti csoportok,
magánszemélyek.

A pályázat témakörei:
A./ kategória: helyi kulturális esemény, rendezvény szervezése, ami a város vagy

városrész kulturális kínálatát gazdagítja és közérdeklõdésre tart számot.
B./ kategória: önkormányzati intézményektõl független almádi mûvészeti együttesek,

csoportok, egyéni alkotók mûködésük támogatására.
A pályázat benyújtásának feltételei:
Az Oktatási és Kulturális Bizottságnak címzett pályázati leírás /a tervezett rendezvény,

vagy tevékenység leírása 1-3 oldalon, pályázati adatlap, költségvetési lap kitöltése min-
imum 25% saját erõforrás megléte./

A pályázat részletes kiírása, ill. a benyújtáshoz szükséges nyomtatványok a
Polgármesteri Hivatal Titkársági és Humánpolitikai Osztályán szerezhetõk be, a 

www. balatonalmadi.hu  városi honlapról letölthetõk.
A pályázat elbírálása:
Az Oktatási és Kulturális Bizottság az 1.500.000 ft.  rendezvényi keret és 500.000

ft. mûködési támogatási keret  felosztásáról szabadon dönt  a pályázati határidõig
beérkezett pályamunkák ismeretében.

Nem adható támogatás: ingatlanvásárlásra, berendezésre, technikai felszerelésre, vál-
lalkozás, vagy alapítvány létrehozására és támogatására. A pályázati támogatás tovább nem
osztható. Az önkormányzat a sikeres pályázókkal szerzõdést köt az elnyert összeg fel-
használásáról és elszámolásáról. A kapott támogatás magánszemélyek esetén önálló
tevékenységbõl származó jövedelemnek minõsül. Felhasználását számlákkal kell igazolni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2006. április 28.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatalba /8220. Balatonalmádi Széchenyi sétány 1./

kell benyújtani.
A pályázatról bõvebb információ: Kovács Piroska  88/430-254, Rásky Mihályné

88/438-400
A pályázat elbírálásának határideje: 2006. május 15.

TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSRÓL

Balatonalmádi Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottsága pályázatot
hirdet a sport céljára 2006. évben rendelkezésre álló támogatás elnyerésére.

A pályázaton azon sportegyesületek, diáksport egyesületek, civil szervezetek és
közösségek vehetnek részt, 

- akik a város tanulóifjúsága és felnõtt lakossága számára sportrendezvényeket kíván-
nak rendezni;

- akiknek Balatonalmádi székhelyû szabadidõsport-szakosztálya mûködésének fen-
ntartásához megfelelõ anyagi eszköz nem áll rendelkezésre;

- akiknek egyéni spor tolója és diákcsapata kiemelkedõ eredményt ér t el, és
szervezetüknek a nagy jelentõséggel bíró sporteseményeken való szerepeltetéséhez
megfelelõ anyagi eszköz nem áll rendelkezésre.

A pályázat határideje: 2006. április 28.
A pályázatokat egy példányban kell benyújtani az oktatási és kulturális bizottsághoz.

A pályázathoz szükséges nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal Titkársági és
Humánpolitikai Osztályán szerezhetõk be, valamint a város honlapjáról (www.balatonal-
madi.hu) letölthetõk.

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Oktatási és Kulturális Bizottsága

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODAI, ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATÁS  RENDJÉRÕL
Az óvodai beíratás idõpontja: 2006. április  24. (hétfõ)   8-16 óra

2006. április  25. (kedd)   8-17 óra
Helye: 1.sz. Napköziotthonos Óvoda:

Balatonalmádi Bajcsy-Zs. u. 31. Tel: 88/593-900 e-mail: ovibalmadi@invitel.hu
1/A sz.Mogyoró –úti Óvoda:
Balatonalmádi Mogyoró u. 1. Tel:88/438-341 e-mail: ovibalmadi@invitel.hu

Az óvodai beíratással kapcsolatos tudnivalók
Óvodásunk lehet:   aki már betöltötte a 3. életévét,

aki szobatiszta,
aki orvosa szerint egészséges, közösségbe jöhet.

Óvodába kell járnia: (törvényi elõírások alapján) aki a 2006/2007. nevelési évben
betölti az 5. életévét.

Kérjük, szíveskedjenek a beíratásra elhozni: gyermekük Születési Anyakönyvi
kivonatát, a gyermek ill. a szülõk hivatalos adatait tartalmazó okmányt.

Személyi és tárgyi feltételeink azonos színvonalon nyújtják az óvodáinkba járó gyer-
mekek számára a fejlõdés lehetõségét, számunkra a szakmai munka hátterét.

A gyermekek csoportbeosztásánál figyelembe kívánjuk venni a gyermekek érdekeit,
és szakmai szempontjainkat.

Csak azon szülõk kéréseit tudjuk érdemben figyelembe venni, akik a fent megjelölt
idõpontban íratják be gyermeküket intézményünkbe.

Az óvodák nevelõtestülete

Az elsõ osztályos tanulók beíratásának idõpontja: 2006. április 24. ( hétfõ) 8-16 óra
2006. április 25. (kedd) 14-18 óra

Helye:Györgyi Dénes Általános Iskola: Balatonalmádi Bajcsy-Zs. u. 30
Tel: 88/438-352 e-mail: cifabian@freemail.hu
Vörösberényi Általános Iskola: Balatonalmádi Thököly u.1. 
Tel: 88/594-230 e-mail: iskolaberenyi@freemail.sulinet.hu
Az iskolai beíratással kapcsolatos tudnivalókról az érintettek személyre szóló

értesítést kapnak.

Megtisztulva várja városunk lakóit az I. világháború emlékére emelt
csodálatos emlékmû.

A Baross utca hossztengelyének végében álló monumentális vörös
homokkõbõl készült emlék Györgyi Dénes építészmérnök alkotása. A hely-
beli bányákból kitermelt köveket az almádi kõfejtõ és kõfaragó mesterem-
berek munkálták meg és építették fel, most is megállapíthatóan alapos munká-
val. Avatására 1935-ben került sor. Ünnepi beszédet József fõherceg mondott,
verset szavalt Laki Éva, és a jobboldali szárnyon szentmisét celebrált Almádi
elsõ katolikus plébánosa, Deák János.

Azóta bõ 7 évtized telt el. Az emlékmû állja a sarat, sõt sikerült ide telepíteni
az általam siratófalnak nevezett bástya falára a II. világháború áldozatainak,
az 1848-as szabadságharcnak, az aradi vértanúknak, az 1953-as esztendõben
összeesküvés vádjával kivégzett Ungár Józsefnak, majd az 1956-os for-
radalomnak az emléktábláját is.

A bõ 70 év után most sikerült az emlékmûvet és környékét, a faragott
vörösköveket, lépcsõt a rátelepedõ moha, zuzmó és egyéb szennyezõdéstõl
megszabadítanunk. Mostantól régi fényében ragyog ez az országosan is jelen-
tõs, permi homokkõbõl készült emlékünk.

Bartl Kálmán barátunk jó munkát végzett, köszönjük. A továbbiakban a
hiányossá vált fugázásokat, valamint a kõfelületek algamentesítését is szor-
galmi feladatként el fogja végezni.

Az emlékmû a közelgõ évfordulóra készen áll.
Majbó Gábor

Megtisztulva…Szülõk Iskolája
- avagy: Gondolkozzunk együtt gyermekeinkért -

2006. március 21-én került sor a Szülõk Iskolája rendezvénysorozat elsõ alkal-
mára, mely az Óvodai Szülõi Szervezet és az almádi óvodák közös
kezdeményezésére jött létre, és amely Balatonalmádi kultúrájának fejlesztéséért
kiírt pályázaton nyert támogatásból valósulhatott meg. Dr. Hûvös Éva pszicholó-
gus A korlátok biztonsága, a biztonság szabadsága címmel tartott elõadást, melyet
beszélgetés követett.

A szervezõk célja az együttmûködés, a párbeszéd erõsítése a gyermekekkel
foglalkozó intézmények munkatársai, városunk gyermekeket is érintõ intézkedé-
seinek felelõs döntéshozói és a szülõk között, gyermekeink szebb, jobb jövõje
érdekében. Ahhoz, hogy szülõként, pedagógusként, döntéshozóként minden
lépésünkkel közelebb jussunk e cél felé, nem elég a jó szándék, az együttgondo-
lkodás. Szükségünk van olyan alapvetõ lélektani ismeretekre, amelyek gyer-
mekeink természetét, igényeit, fejlõdésének állomásait nem rohanó, önzõ világunk
által elferdített formában, hanem a maga eredeti valóságában tárja elénk. Ebben,
és a párbeszéd elindításában volt segítségünkre dr. Hûvös Éva pszichológus. 

A technika vívmányai, a korlátlan utazási lehetõség és az információ-áradat
hihetetlenül felgyorsították életünket. Az emberi idegrendszer azonban nem tudott
alkalmazkodni ehhez a változáshoz, és a minket elárasztó feldolgozatlan
hírtömeghez. Minden azt sugallja körülöttünk: gyorsabban! Nincs rá idõ! NINCS
RÁD IDÕM! Nem csoda hát, hogy nincs egyéni ritmus, egy a lényeg: a teljesít-
mény. Gyermekeink ebben a rohanásban próbálják megtalálni helyüket, kicsikarni
azt, amire leginkább vágynak: teljes figyelmünket, odafordulásunkat, feltétel
nélküli elfogadó szeretetünket.

Megdöbbentõ, és talán bele sem gondolunk, mit okozunk azzal, hogy már cse-
csemõkorban ott van ez a siettetés, az egyéni idõigény figyelmen kívül hagyása: a
mozgások gyakoroltatásában, fejlõdésük gyorsítani akarásában. Igényeink, sür-
getésünk, a nyílt vagy burkolt hasonlítgatás másokhoz óriási, és sokszor helyre-
hozhatatlan törést okoz gyermekünk fejlõdésében. Hová lesz például a természetes
gyermeki kíváncsiság, a világ megismerésének olthatatlan vágya 10-12 éves
korra? Jobb esetben marad a megfelelni akarás, a jó osztályzat és az elismerés utáni
óhaj, de a gyermekek többségénél érdektelenségbe, unalomba csap át. 

Kérdezhetnek-e tõlünk gyermekeink? Van-e idõnk válaszolni? Van-e türelmünk
egyazon  napon a századik „miért”-et is komolyan venni? Adunk-e lehetõséget
arra, hogy az új ingereket, élményeket feldolgozzák, vagy csak hajszoljuk a
következõt? És késõbb az iskolában van-e arra idõ, hogy az új ismeret beérjen?
Sok iskola azzal a vonzó ígérettel kecsegtet, hogy karácsonyra megtanul írni-olvas-
ni az elsõ osztályos! Ki várja el tõlük: mi szülõk, vagy a pedagógus - vagy netán a
környezõ világ oltotta belénk ezt is? Hisz állandóan attól rettegünk, hogy
lemaradunk valamirõl: olcsó mosóporról, szenzációs filmrõl, életünk nagy hitelle-
hetõségérõl, soha vissza nem térõ alkalomról, utazásról, akcióról… Közben
megfeledkezünk arról a bölcs magyar közmondásról, miszerint: „türelem rózsát
terem.” Rózsát, mely évezredek óta az élet és a szeretet jelképe.

Súlyos felelõsségünk, hogy e rohanó világ által sugallt csillogó, hamis értékek
– siker, érvényesülés, anyagi jólét, a fogyasztás mindenek fölé emelése – helyett
gyermekeinket olyan úton indítsuk el, ahol az egymásra figyelés, a másik ember
és a teremtett világ megismerése, megértése, tisztelete és szeretete a legfõbb érték.
Szeretnénk, ha ez az induló párbeszéd folyamatos együttmûködéssé válna nem
csak szülõk és pedagógusok, hanem intézmények között is.

Nádasné Varga Katalin
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Március 15.

Ünnepi beszéd a városi ünnepségen
Tisztelt Ünneplõ Jelenlévõk!
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc elõz-

ményeit, eseményeit, hatását mindannyian jól ismer-
jük. Évrõl évre felidézzük az eseményeket. Most is
megtették ezt az iskola diákjai. A ’48-as események
értékei, vívmányai ma is elevenen élnek bennünk.
Mégis, azóta sok idõ telt el és megváltozott körülöt-
tünk a világ, benne hazánk is új kihívások és lehetõ-
ségek, korlátok és távlatok közé került. 

Ebben az összefüggésben mit jelent ma a ’48-as
események legfontosabb vívmánya, a szabadság. Er-
rõl szeretnék néhány gondolatot megosztani a jelen-
lévõkkel. Ezek a gondolatok szándékosan általánosak
és tovább-gondolandóak.

Mielõtt bármit mondanék, a szabadságot azonnal
összekapcsolom egy másik fogalommal, a szeretet fo-
galmával. A szabadságot csak a szeretet kötelékében
lehet megvalósítani, egyébként szabadosság és káosz
lesz belõle, így önmagát emészti fel.

Ilyen értelemben a szabadság ma három dolgot je-
lenthet nekünk: Hazaszeretetet, emberszeretetet, és
életszeretetet.

HAZASZERETET
1. HOL A HAZA? A Haza az a hely, ahol szület-

tünk, ahol megtanultunk beszélni, ahová kötnek a
gyermekkori emlékek, az elsõ meghatározó élmé-
nyek, az elsõ barátságok; ahol a szüleink felneveltek;
ahol megéltük az elsõ sikereket és kudarcokat, ahol
formáltak a tanáraink; ahol elõször rácsodálkoztunk a
világra, ahol kérdezünk, gondolkodunk, véleményt
formálunk, kultúrát alkotunk, jövõt álmodunk, hi-
szünk; ahol családot alapítunk és gyermekeket neve-
lünk – ott a hazánk. 

Ezért a haza kitörölhetetlen az ember életébõl.
A Szózat sorai fejezik ki ezt igazán: Itt élned, halnod

kell. Ez a „kell” nem külsõ kényszer, ma különösen
nem az, hanem belsõ, mindent meghatározó irányítás,
az egyetlen lehetõség. Mert itt vagyunk otthon, itt va-
gyunk nem idegenek, ezért csak itt lehetünk szabadok.
Egy kitáruló világban különösen hangsúlyos ez.

2. Aztán ez a szabadság jelenti a SZÛKEBB HA-
ZA SZERETETÉT, jelen esetben Balatonalmádi sze-
retetét. Mi Magyarországon belül itt vagyunk otthon.
Itt szeretünk, itt akarunk élni. Itt akarunk lehetõsége-
ket, kibontakozást, jövõt, nyugodt-békés életet, ma-
gunknak és gyermekeinknek; mégpedig minél keve-
sebb szerep, ámítás és hazugság nélkül.

A szabadság azt is jelenti, hogy szabadon érezhet-
jük, kimondhatjuk, hogy számunkra –hangsúlyozom,
számunkra - a világ legszebb helye a Balaton északi
partja, azon belül városunk, Balatonalmádi. Valóban
a szabadság érzését tapasztalja meg az, aki lesétál ide
a partra. Nekem személy szerint hála van a szívem-
ben, hogy ilyen szép helyen élhetek családommal. 

3. A szabadságból fakadó hazaszeretet pedig jelen-
ti azt, hogy felismerjük és képviseljük ÉRTÉKEIN-
KET, tágabb és szûkebb hazánk értékeit!

Szánalmas az un. magyar „kisebbségi komplexus”
és az ebbõl fakadó „megalománia”. Mi mindig bizo-
nyítani akarunk a világnak, hogy vagyunk, fontosak
vagyunk, tehetségesek vagyunk, miközben saját érté-
keinket nem becsüljük meg eléggé.

Erre csak egy példát mondok. Itt van a mi Balato-
nunk, a Magyar Tenger, Közép-Európa legnagyobb

édesvizû tava, amelyrõl Vörösmarty azt mondta,
hogy a legtisztább szem, amely valaha az egekbe te-
kintett. És sírni tudnék, amikor a saját hazájában a Ba-
latont sokan koszos pocsolyának mondják, miközben
disérnek tengereket. 

Szabaddá lenni azt jelenti, hogy észrevesszük, ér-
tékeljük azt, ami a miénk, és közösen teszünk érte.

EMBERSZERETET
1. Aki szabad, az mindig szereti és tiszteli a MÁ-

SIK EMBERT. Akárki is az a másik ember. Ha más-
ként is gondolkodik, ha más is az álláspontja, meglá-
tása, vallása, kultúrája. Nem hamis toleranciát hirde-
tek itt, hanem annak fontosságát, hogy „szeretni a má-
sik embert”!!! Az emberen van a hangsúly. Észreven-
ni a másikban az embert. Szeretetünkkel segíteni,
hogy a másik is emberré lehessen. Az Evangélium
legnagyobb üzenete is az, amely egyetemes érvényû,
hogy az élõ Isten annyira szerette az embert, hogy
Krisztusban emberré lett, hogy megváltsa, megszaba-
dítsa, szabaddá tegye az embert; többek között a má-
sik ember szeretetére.

2. Persze lehetséges a másik emberrel „nem egyet-
érteni”, lehet vele beszélgetni, vitázni, meggyõzni. És
nagy dolog, ha közben tudom, ki vagyok, és hûsége-
sen az maradok, aki vagyok (megõrzöm identitáso-
mat). De még nagyobb dolog, ha kölcsönösen formál-
juk egymást, ha átgondoljuk egymás érveit. 

A legnagyobb dolog pedig az, ha úgy tudunk vitáz-
ni, nézeteket ütköztetni, hogy közben nem hidegül
meg bennünk a szeretet, hanem továbbra is tisztelem
és szeretem a másik embert, az embertársamat. Aki
ugyanolyan alapvetõ problémákkal küzd, mint én, aki
ugyanolyan gyarló, mint én, aki sokszor ugyanúgy ki-
zárólag az érdekeit nézi, mint én, de aki ugyanúgy
szenved ettõl, mint én. 

3. Ott soha nem lehet szabadság, ahol gyûlölet van,
ahol lebonthatatlan falak épülnek ember és ember kö-
zé. Ott nincs szabadság, ahol kizárólag a pénz az Úr.
Ott nincs szabadság, ahol a legkisebb közös ügyben
sem értenek egyet. Ott nincs áldás, haladás, jövõ, és
elõbb-utóbb haza sincs. Jézus Krisztus azt mondta:
Ha valamiben egyet értetek itt a földön, azt megadom
nektek. Ha valamiért szeretetben össze tudtok fogni,
azt megáldom.

ÉLET-SZERETET 
1. Miért indultak el 1848. március 15-én az ifjak a

Pilvaxból, miért nyomtatták ki a nemzeti dalt és a 12
pontot: ismerjük a történészek szakszerû válaszát. De
azt a választ is adhatjuk erre a kérdésre, hogy azért in-
dultak meg akkor az ifjak, mert boldogan, szabadon
szerettek volna élni, egy szabad hazában, mert meg
akarták tapasztalni az élet teljességét. 

2. AZ ÉLET A LEGNAGYOBB ÉRTÉK, Isten
ajándéka. Amikor végigsöpört Európán a forradalom
hulláma, Petõfi a világszabadság hatalmas látomását
fogalmazta meg. Mert van egy mindennél nagyobb
értékünk, az élet, és ennek színtere ez a föld, a legtá-
gabb értelemben vett hazánk. Szabaddá lenni azt is je-
lenti, hogy szeretem és óvom az életet, és annak szín-
terét, földünket, világunkat. Szentgyörgyi Albert ver-
se ezt a szabadságból fakadó élet-szeretetet így for-
málta versbe: Uram! Hatalmasabb vagy, mint a világ,
amit Te alkottál. A mindenség a Te otthonod. Uram!
Azzal dícsérlek, hogy szebbé teszem a Teremtés
rámesõ zugát. Hogy fénnyel, meleggel, jóakarattal és
örömmel töltöm meg világomat. Uram! Ne hagyd,
hogy leromboljam az élet templomát! Engedd, hogy
hasznomra váljék a tudás, és hasznossá lehessek ál-
tala! Adj méltóságot rövid napjaimnak!

3. Ehhez azonban nekünk is változni kell. Egyen-
egyenként. Az Evangéliumban azt olvassuk: Aki meg
akarja tartani életét, elveszti azt, és aki elveszti az éle-
tét énérettem, megtalálja azt. Nem elég a siker, a karri-
er, az önmegvalósítás, hanem meg kell tanulni adni,
szolgálni, szeretni, alázatban lemondani is. El kell sajá-
títani bizonyos helyzetekben az „alulmaradás képessé-
gét”. Ez az igazi szabadság, ez az igazi nagyság, ez az
igazi gyõzelem. Ez gazdagít meg igazán. Ebbõl fakad a
valódi hazaszeretet, emberszeretet és életszeretet.

*
Persze ehhez alapvetõ dolgokat kellene újra átgon-

dolnunk. Mindenekelõtt talán önmagunkon kellene

kezdeni ezt a megújulást? Nagy kérdés, hogy van-e
ehhez erõnk és bátorságunk? Szándékosan ezzel a
nyitott kérdéssel fejezem be beszédemet. További szí-
vet, lelket, családot, közösséget, életet, hazát megújí-
tó ünneplést kívánunk.

Steinbach József, református lelkész

14-i fáklyás fölvonulás 

Diák-köszöntõ
Tisztelt Ünneplõ Közönség! 
A mai napon Balatonalmádi az 1848. március 15-ei

forradalomról, és az azt követõ szabadságharcról em-
lékezik. 

1848. március 15-e fordulópont Magyarország tör-
ténetében. A nemzet egységes kiállása függetlenségé-
ért, szabadságáért példaként szolgált Európa népei szá-
mára, a nemzeti öntudat kialakulásában mérföldkõnek
számított. Egy nap, amikor megmutattuk a világnak,
hogy megvan bennünk az akarat, a tehetség és a vágy
céljaink eléréséhez. Egy nap, amikor népünk felül-
emelkedve a mindennapi élet néha már-már elviselhe-
tetlen gondjain, összefogott a közös cél érdekében; ösz-
szefogott az ország szabadságáért és függetlenségéért.

Az események fõszereplõi között nagy számban vol-
tak a fiatalabb nemzedék képviselõi. Petõfi, Vasvári, Jó-
kai az önbizalmat, a változás iránti vágyat, és a fiatalos
lendületet vitték a forradalomba. Nekem, mint a fiatal-
ság képviselõjének mindenképpen elsõsorban az Õ sze-
repükrõl kell beszélnem. Az õ példájuk nekünk, mai fi-
ataloknak még 150 év távlatából is követendõ. Megmu-
tatták, mit jelent magyarnak lenni és európainak. 

A Márciusi Ifjak 12 pontja, a magyar nemzet köve-
telései egyetemes európai értékeket is tartalmaznak.
A Felelõs Minisztériumot Buda-Pesten és az éven-
kénti Országgyûlést Pesten pontok a szabad választá-
sokról, felelõs kormányról, a parlamentáris demokrá-
ciáról szólnak. A törvény elõtti egyenlõség minden
ember elidegeníthetetlen joga. A Nemzeti Bank illet-
ve a nemzeti õrsereg minden ország szuverenitásának
a feltétele. A demokrácia alappillérei, kiemelten a
véleménnyilvánítás és a sajtó szabadsága, a nyugati
civilizáció egyetemes értékei. Jelentõségük ma sem
kérdõjelezhetõ meg.  

A mi nemzedékünk feladata Magyarország helyét
megtalálni az európai nemzetek közösségében. 1848
üzenete: merjünk magyarnak lenni s európainak. Csak
összefogással tudjuk megvalósítani céljainkat. A
múlttal foglalkozni kell, a múltra méltón emlékezni
kell. A nemzet történelmének fájdalmas eseményei
azonban nem szabad, hogy a megosztottságot erõsít-
sék. Felül kell emelkednünk régi sérelmeinken. Biza-
lom az emberekben, bizalom a jövõben. 1848-ban az
egyszerû származású Petõfi és a középnemesi Kossuth
összefogott egy közös eszme érdekében. Bebizonyí-
tották, nem minden társadalom a csoportok közötti ál-
landó harcról szól. A forradalom és szabadságharc
eseményei szabad emberek történelmi tettei, akik a kö-
zösség érdekében mertek cselekedni. Enélkül ’48 nem
érte volna el az Európa-szerte csodált sikert. Élni, dol-
gozni, cselekedni egymással, egymásért. Beszédemet
egy József Attila idézettel zárom: „s rendezni végre
közös dolgainkat, ez a mi munkánk és nem is kevés”.

Kovács Kristóf, gimnazista



92006 - ÁPRILIS

Laposa Dániel negyvennyolcas honvédtiszt, vörösberényi református lelkész
sírján március 15-én emléktáblát avatott a Horváth József Honismereti
Egyesület. (Fazekas Ferenc felvétele.)

Sírod szélén félve,
iszonyattal üldögélve,
ó – mekkora vád gyötör,
mardos, majdnem összetör:
mily látás a kétkedõnek,
törvény ellen vétkezõnek,
hogy üres a sírgödör.

Nyitott sírod szája szélén
sóhajok közt üldögélvén
szemlélem bús, elvetélt
életemnek rút felét
s jaj, - most olyan bánat vert át,
mily Jacopo és Szent Bernát
verseibõl sír feléd.

Nincs gonoszabb, mint a
hitvány
áruló és rossz tanítvány,
ki az ördög ösvényén
biztos lábbal, tudva mén:
szent kenyéren nõtt apostol,
aki bûnbe kóstol, -
Krisztus, ilyen voltam én./…/

Ó, ha tudnám, megbocsátasz,
s országodba bebocsátasz,
mint szurnám ki két szemem,
mint vágnám le két kezem,
nyelvem húznám kések élén
s minden tagom elmetélném,
amivel csak vétkezem. /…/

S közben dalolok az égrõl,
pálmás, örök dicsõségrõl,
vonszolván földdel rokon
testemet a homokon
s így ujjongván, nem is érzik,
hogyan sajog, hogyan vérzik
rögbe horzsolt homlokom.

Mert az égi útnak elve:
kúszva, vérzõn, énekelve,
portól, sártól piszkosan
menni mindig, biztosan…
S kopjék térdig bár a lábam,
tudom, az ég kapujában
utólérlek, Krisztusom!

Dsida Jenõ  

Húsvéti ének
az üres sziklasír mellett

A hazáról és az államról
Nevelhetünk-e valakit hazaszeretetre? Mintha azt mondanám: „Korbáccsal és

szöges ostorral kényszerítlek, hogy szeresd önmagadat.” A haza nemcsak föld és
hegy, halott õsök, anyanyelv, õseink csontja a temetõkben, kenyér és táj, nem. A
haza te vagy, szõröstül-bõröstül, testi és lelki mivoltodban; õ szült, õ temet el, õt
éled és fejezed ki, mind a nyomorult, nagyszerû, lángoló és unalmas pillanatok-
ban, melyek összessége életed alkotja. S életed a haza életének egy pillanata is.

Hazaszeretetre nem tudlak megtanítani; õrült az, aki önmagát tagadja. Hazád a
történelmi méretekben megnagyított és idõtlenített személyiség. A haza a végzet,
személyesen is. Nem fontos, „szereted”-e vagy sem. Egyek vagytok. De úgy látom
és tapasztalom, hogy te – szóval, ünnepélyesen, írásban és a dobogókon – inkább
az államszeretetrõl teszel bizonyságot és hitvallást. A hazától ugyanis nem lehet vár-
ni semmit. A haza nem ad érdemrendet, sem állást, sem zsíros kenyeret. A haza csak
van. De az állam ad finom stallumot, csecse fityegõket szalonkabátodra, príma kon-
cot, ha ügyesen szolgálod, ha füstölõvel jársz körülötte, ha - férfiasan, kidüllesztett
mellel – megvallod a világ elõtt, hogy te szereted az államot, akkor is, ha kerékbe
törnek. Általában nem törik ezért kerékbe az embert. Éppen ezért minden államsze-
retet gyanús. Aki az államot szereti, egy érdeket szeret. Aki a hazát szereti, egy vég-
zetet szeret. Gondolj erre, mikor hörögsz a dobogókon és melled vered.

(Márai Sándor Füveskönyvébõl)

„Nép, melynek erszénye mások zsebében
van, soha nem lehet szabad...“ 

(Kossuth Lajos)

Jó reggelt, jó reggelt!
Friss, jó egészséget!
Kérek a gazdától
Engedelmességet.
Nemcsak a gazdától,
Egész családjától,
Mert itt van egy rózsa,
El akar hervadni,
Tessék hát mondani,
Szabad-e locsolni?

x

Húsvét másodnapján
Az jutott eszembe
Egy üveg rózsavizet
Vettem a kezembe.
Elindultam véle
Piros tojást szedni.
Adjátok hát, lányok,
Ha nem sajnáljátok,
Licskes-lucskos facsarós
Víz lesz a ruhátok.

E háznak van egy rózsája,
A rózsának egy bimbója,
Én a rózsát megöntözöm,
A pár tojást megköszönöm.

x

Az éjjel azt álmodtam,
Rózsa nyílt az ablakomban,
El akart hervadni,
Szabad-e locsolni?

Húsvéti locsolóversek
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„Békesség nektek” (János evangéliuma 20,19)

ÁLDÁS - BÉKESSÉG
Mi, almádi reformátusok

Húsvéti alkalmaink
„Ez most nyilvánvalóvá lett 
a mi üdvözítõnk, Krisztus Jézus megjelenése által, 
aki megtörte a halál erejét, 
és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet” 

(2Tim 1,10)

Minden kedves Testvérünknek Áldott Húsvéti Ünneplést kívánunk, élõ hit-
tel, a fenti bibliai Ige soraival, és egyben mindenkit szeretettel hívogatunk hús-
véti alkalmainkra.

Húsvétra, ÚRVACSORÁRA ELÕKÉSZÍTÕ ALKALMAK április 3-5 között
(hétfõtõl szerdáig) lesznek: Balatonfûzfõn a templomban tartjuk 16.00 órától,
Balatonalmádiban a gyülekezeti teremben 17.30 órától.

VIRÁGVASÁRNAP (április 9.) a megszokott idõben tartjuk meg istentisz-
teleteinket: 8.00 órakor Fûzfõgyártelepen (az Idõsek Napközi Otthonában),
9.00 órakor Balatonfûzfõn, 10.30 órakor Balatonalmádiban.

NAGYPÉNTEKEN (április 14.) Balatonfûzfõn 16.00 órától, Balatonalmá-
diban 17.30 órától tartunk istentiszteletet. Azért délután, mert nagypéntek
munkanap, és az aktív dolgozóknak is lehetõséget kívánunk adni a nagypén-
teki istentiszteleten való részvételre.

HÚSVÉT ELSÕ NAPJÁN (április 16.) 8.00 órakor Fûzfõgyártelepen (az
Idõsek Napközi Otthonában), 9.00 órakor Balatonfûzfõn, 10.30 órakor Bala-
tonalmádiban lesz istentisztelet úrvacsoraosztással.

HÚSVÉT MÁSODIK NAPJÁN (április 17.) 9.00 órakor Balatonfûzfõn,
10.30 órakor Balatonalmádiban lesz istentisztelet legátus szolgálatával.

Nagyhéten és a húsvét utáni kedden hittanórák és bibliaórák külön nem lesz-
nek. A legátus számára és az úrvacsorára hálás szívvel fogadunk el adományokat.

Steinbach József lelkész

Almádi elsõ temploma 1885-ban épült, akkor még a szõlõk közé Kurcz Ru-
dolf és neje, Scharnpek Alojzia jóvoltából. Az eredeti kis kápolnában 16 ülõ-
hely volt a padokban, jelezve, hogy csak igen kevesen laktak a környéken,
akiknek lelkipásztori ellátását az õsi vörösberényi plébánia végezte.

A XX. század elsõ felében a balatoni idegenforgalom beindulásával nem-
csak a nyaralók, hanem az állandó lakosok lélekszáma is egyre gyarapodott,
olyannyira, hogy szükségessé vált egy igazán nagy templom építése is. Így
épült fel Almádiban 1930-ban a Szent Imre templom; majd pedig négy év múl-
va megalapíttatott az önálló plébánia, saját plébánossal.

A templomépítés már az építkezés elsõ pillanatától fogva viták kereszttü-
zében állt. Nem a szükségességet, hanem a helyszínt kifogásolták sokan; tud-
niillik már akkor látható volt, hogy meglehetõsen a település szélén helyezke-
dik el. Jóllehet azóta körbeépült már a Szent Imre templom házakkal, de az az
érv, hogy nem a település központjában van – mint ahogy az általában meg-
szokott - továbbra is érvényes, hiszen az azóta kialakult és véglegesnek tûnõ
településközpont jóval beljebb helyezkedik el. 

Nyilván központibb elhelyezkedése miatt maradt meg a Szent Margit ká-
polna, mûködõ kápolnaként; illetve az ellátás lehetõsége is folyamatosan biz-
tosított volt. Gondoljuk meg, Pintér atya csak Almádiban teljesített szolgála-
tot. Vörösberény önálló volt, Káptalanfüred pedig Alsóörshöz tartozott. Az el-
látás lehetõsége Pintér atya halála után is megmaradt, hiszen idõközben Al-
mádiba került Lénárd atya, aki hosszú éveken át, mint „saját kis plébániáját”
vezette a kápolnát, még Csoma János atya megbízásából. 

A helyzet azonban mára gyökeresen megváltozott. Lénárd atya elhunyt; fo-
lyamatos kápláni ellátásra Almádi pedig nem számíthat. Egy papnak kell meg-
oldania egész Almádi lelkipásztori ellátását. Így jutunk el a többek számára
nyílván fájdalmas lépéshez: a kis kápolna funkciójának és építészeti megol-
dásának, s vele környezetének átalakításához.

Átalakítást írok, mert nem bezárásról van szó! Funkcionálisan szeretném,
ha a kápolna állandóan nyitva lévõ szentségimádási hellyé változna (egy-egy
elsõ-csütörtöki szentmise lehetõségével; vasárnap ezt ezentúl már nem tudom
biztosítani). Építészetileg az eredeti állapotot szeretném visszaállítani, lebont-
va a hetvenes években hozzáépített és mára megroggyant, veszélyessé vált tol-
dalékokat. A kápolna aljazatában pedig egy megfelelõen kialakított urna-te-
metési lehetõségben gondolkodom, mellyel kapcsolatos igények jelzését szí-
vesen venném.. 

De mi lesz a misével? – hangzik a kérdés. 
Almádi egész területén jelenleg öt vasárnapra szóló szentmise van. Ez egy

kétszer ekkora városi plébániának is „becsületére” válna. Valljuk meg õszintén,
ez különösen télen túlzás. Az összes szentmisén résztvevõk kevesebb szentmi-
sén is elférnek. Továbbá a templomok, kápolnák igen közel vannak egymáshoz,
kivéve talán Káptalanfüred, az ottani szentmise viszont tavasztól õszig oly láto-
gatott, hogy elhagyhatatlan: nyáron a templom kertben kell tartani!

Bár tudom, a korban elõre haladva, fájós lábbal minden „méter”, minden lé-
pés számít, mégis azt kérem, hogy próbáljunk megbarátkozni a változások
gondolatával. Egymást segítve, egymásra odafigyelve, a családban a szom-
szédok, barátok, ismerõsök között megszervezve biztos vagyok benne, hogy
akár gépkocsival is eltudunk jutni vagy a vörösberényi, vagy az almádi plébá-
nia templomba.

Fontoljuk meg továbbá azt is, hogy a plébániatemplomban több idõ és 
több lehetõség van arra, hogy igazán ünnepélyes és bensõséges szentmiséken,
liturgiákon vegyünk részt. Továbbá a Szent Imre templomnál vár bennünket
kincsünk és ékességünk, a Szent Jobb kápolna is.  

Kérem mindnyájukat, hogy megértéssel és támogatással álljanak mellém e
feladat megoldásában.

János atya

Plébánosi tájékoztató

A Margit-kápolnáról

Felhívás 
Almádi 1956-ban - régi
fényképeket keresünk

Almádi 1944-1956 közti jeles eseményeit, az almádi emberek küzdel-
meit s mindennapjait megörökítõ érdekes, kifejezõ régi fényképeket kere-
sünk! A felhívásra az ad alkalmat, hogy idén ünnepeljük az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc ötvenedik évfordulóját. A város emlékkiállítást
tervez a Pannóniában, az Új Almádi Újság pedig (képekkel szemléltetett)
külön összeállítással készül részt venni a méltó megemlékezésben. 

Várjuk a közösség számára is fontos, érdekes fényképeket, esetleg írá-
sos emlékeket (például háborús katonai behívót, tábori levelezõlapot, be-
szolgáltatással összefüggõ iratot, az 1956. októberi-novemberi napokban,
illetve napokról készült följegyzéseket), amelyeket az említett módon
használunk föl. A családi fényképalbumokban tán még meglévõ fénykép-
fölvételeket s egyéb kordokumentumokat a városi könyvtár (nyitvatartási
ideje alatt) gyûjti. A képeket és írásos emlékanyagot a fölhasználást kö-
vetõen a könyvtár a tulajdonosoknak – igény szerint - visszaszolgáltatja. 

Balatonalmádi Tourinform Iroda a 2006. évi nyári idényre is megjelenteti
a vendégek és helybéliek által egyaránt hasznosnak ítélt

Balatonalmádi Információs Füzetet.

Fontosnak tartjuk, hogy a közérdekû információk mellett 
városunk vállalkozói szolgáltatásukat abban megjelentessék,

hogy az mind a város lakosságát,
mind a hozzánk érkezõ vendéget széleskörûen tájékoztassa .

A hirdetési bruttó áraink az elõzõ évivel azonosak.
Kérjük, amennyiben Ön ebben partnerünk, s élni szeretne a hirdetés lehetõ-

ségével, megrendelését mielõbb, de legkésõbb április 10-ig adja le 
a Tourinform Irodába.

88/594-081
Balatonalmádi, Városháza tér 4.

A részletes felhívás és megrendelõ nyomtatvány az Irodában kérhetõ.

ÁLDOTT HÚSVÉTI
ÜNNEPEKET KÍVÁN

A LAP MINDEN KEDVES
OLVASÓJÁNAK

A SZERKESZTÕSÉG
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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

A Bözsi tanító nénivel egyenesen az udvar fái felé tartottunk, ahol a diófa alatt,
a kõasztal mellett ült egy fekete nadrágos, kopaszodó, szemüveges ember: a köl-
tõ, amit akkor én még nem tudhattam róla.

- Dezsõ bátyám! Elhívtam ezt a gyereket, akirõl már beszéltem – mondta az üd-
vözlõ szavak után. - Dicsértessék! – köszöntem én is. Az úriember becsukta a köny-
vét, de csak úgy, hogy a mutatóujja a lapok közt maradt. A tanítónõ a szatyrából
elõvette a rajzlapokat és az asztalra tette. - Ezeket õ rajzolta, nagyon ügyes. 

Megfordult és felment a kastélyba. Az úriember felállt, és érdeklõdve rakosgat-
ta a rajzaimat egymás mellé. Ezekrõl kérdezett kimért lassúsággal: hogy miért az
udvart, és miért a sast festettem? Ismerem-e Badacsonyban Egryt, a festõt? Azu-
tán a versekre váltott. Már hogy ki a kedves költõm? Arany János – válaszoltam.
- Tudnál tõle valamilyen verset is? 

Zavaromban a Toldiból idéztem: „Ég a napmelegtõl a kopár szík sarja, tikkadt
szöcskenyájak legelésznek rajta; nincs egy árva fûszál…” Itt félbeszakított. 

- Így kezdõdik a Toldi trilógia. Látod ez nagyon szép természeti kép a magyar
Alföldrõl. Választékos kifejezések: napmeleg, kopár szik, tikkadt… Gazdag a ma-
gyar nyelv. 

Arról beszélt, hogy ezeket a sorokat lehetetlen lefordítani más nyelvekre, mert
elveszítik színességüket, nyelvi varázsukat, azt, amitõl igazán Arany, igazán ma-
gyar érték Európa nyelvei között.

Mély benyomást tett rám ez a találkozás. Késõbb is találkoztunk többször, mert
a nyarakat a mi falunkban töltötte. Amikor a hatvanas években a kezembe került a
balatoni ihletésû verseskötete, Bartha László festõmûvész színes reprodukcióival
– akkor már túl voltam az elsõ önálló kiállításomon, ahol Bartha zsûrizett –, fel-
élénkültek bennem az elsõ találkozás emlékei. Letenni sem tudtam a könyvet, míg
el nem olvastam. Kerestem a választékos kifejezéseket, hogy tovább él-e nyelvünk
szépsége, magyarossága egy nemzedékkel késõbb. Keresztury nemcsak beszélt a
költészet gyönyörûségérõl, de tette is a dolgát költõként, akadémikusként, majd
vallás- és közoktatási miniszterként. Számba vettem, hogy a vulkánok koszorúja
által ölelt Balaton-menti pannon táj mennyi tehetséget adott a hazának. Mûvészis-
merõseim közül Bartha László festõ, Marton László szobrász Munkácsy-díjat,
Borsos Miklós szobrász, Egry József, Udvardy Erzsébet festõk Kossuth-díjat,
Keresztury Dezsõ költõ József Attila-díjat, az utóbbi Herder-díjat is kiérdemelt,
munkásságukkal gazdagítva a magyar kultúrát.

Dacolva a múló idõvel, az asztal ma is ott áll árván, a szellemi nagyság megkövült
emlékeként, amin az õszi szél végigpörget egy-egy megsárgult, zörgõ falevelet. Ha
Nemesgulácson járok, hálásan emlékezem a találkozásra, mert akkor idõt és érdeklõ-
dést fordított rám, egy kisiskolásra Keresztury, az ünnepelt költõ.

Szöllõsi Máté

Költészet napja

Keresztury, a költõ
A Mendelssohn Kamarazenekar

hangversenyérõl
A Filharmónia Budapest és Felsõ-Dunántúl Kht. rendezésében a jelen

mûvelõdési évben három bérleti hangversenyre került sor Balatonalmádiban
a Pannóniában. Az elsõ kettõ a kamarazene jegyében zajlott, novemberben a
Trio Lignum, januárban pedig a Jávorkai fivérek és Falvai Katalin
közremûködésével.

Március 8-án a Filharmónia diákhangverseny sorozatában különleges alka-
lomra került sor. Veszprémbõl a Mendelssohn Kamarazenekar látogatott hoz-
zánk, hogy kivételes tehetségével kápráztasson el bennünket. Az együttes
mûvészeti vezetõje, Kováts Péter hegedûmûvész által felvezetett összeállítás
eltért a szokványostól, a hagyományos zenetörténeti jellegû tematikától, hisz
a világhíres Mozart slágermûvétõl, a Kis éji zenétõl Telemann egy
„ismeretlen” szvitjén át Astor Piazzola tangózenéje, sõt még az európai
klezmer zene is helyet kapott a gazdag mûsorban.

Kezdetnek mindjárt a Mozart-mû fanfárszerû indítását hallottuk, majd az
egész elsõ tételt. Abban, hogy az együttes játékában az „elcsépelt” alkotás
mintegy életre kelt, a tempó lendülete és a dinamikai árnyalatok finomultsá-
ga játszotta a fõszerepet. Kuriózumként hatott a barokk szerzõ, Telemann Don
Quijote szvitje. A nyitány vezette tételsor igazolta a Bach-kortárs barokk
zeneszerzõ egyre növekvõ népszerûségét. A bevezetést a tragikomikus lovag
szélmalomharcának, szolgája és a maga „paripájának” jellemzõ karakterképei
követték, zenei eszközeikkel megvilágítva a „tárgyak” uralkodó tulajdonsá-
gait. A sort a szereplõk elvonulásának képe zárta. Ez utóbbi fokozatos
halkulással vált kifejezõvé.

Ezt követõen „nagy ugrással” folytatódott a mûsor: a „mai” dél-afrikai zene
kiváló képviselõjének, Astor Piazzolának az alkotása került sorra. A mûvet
mintegy összehasonlító módszerrel, Vivaldi Négy évszak címû hegedû-
versenyével párhuzamosan mutatták be vendégeink. Ennek során vált vilá-
gossá, hogy egyazon zeneféleség más-más dinamikai és tempóbeli tálalásban
milyen jelentésbeli különbségeket hoz létre. A hangszeres együttes kvalitását
jelzi, hogy minden stílusban és mûfajban elhivatott. Külön érdekesség, hogy
közöttük két fiatal muzsikus, Kovács Zsuzsanna és Füke Ákos személyében
almádi tagoknak is örvend a zenekar.

Befejezésként klezmer zenét hallottunk, részleteket a szórványban élõ
zsidóság zenéjébõl, közöttük is a Hegedûs a háztetõn címû musicalból, meg-
bizonyosodva, hogy nincs komoly és könnyû zene, csak jó és rossz zene van,
hogy a legkülönfélébb forrásból táplálkozó zenék is megférnek egymás mel-
lett, egyetlen együttes egyszeri repertoárjában is.

A hangversenyen megcsodálhattuk a zenekar összjátékát, egységes
hangzását, amelyet most is karmester nélkül, egyetlen „felelõs” személy
közremûködésével hozott létre. A primárius Kováts Péter arra is gondot fordí-
tott (s ez nagy pedagógiai tapintatra vall), hogy a karmesterkérdést kiélezve
megvezényeltessen egy arra vállalkozó gyermeket, ezáltal is hangsúlyozva a
kamarazenekari játék lényegét.

A diákközönség nagy tapssal jutalmazta az együttest.
Szelényi Pál

Idei fürdõjegy-árak
Belépõ megnevezése 2006. évi jegyárak/Ft 
Felnõtt napi belépõ 300

16.00 -19.00 óra közötti kedvezményes 150
„Káptalanfüredi „“kis“„ strandon

felnõtt napi belépõ 250
16.00 -19.00 óra közötti kedvezményes 100

Felnõtt heti bérlet 1500
Felnõtt idénybérl.helyi lakos 2 000
Felnõtt idénybérl.nem helyi lakos 7 000
Gyermek, diák, 70 év feletti,

nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezõ napi belépõ 200
16.00 -19.00 óra közötti kedvezményes 100

„Káptalanfüredi „“kis“„ strandon
Gyermek, diák, 70 év feletti,
nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezõ napi belépõ 150
16.00-19.00 óra közötti kedvezményes 100

Gyermek, diák, 70 év feletti,
nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezõ heti belépõ 1000

Gyermek, idénybérl.helyi lakos
(14 év alatti) ingyenes

Gyermek, diák (14 év feletti), 70 év feletti,
nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezõ idénybérlet - helyi lakos 1000

Gyermek, diák , 70 év feletti,
nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezõ idénybérl. - nem helyi lakos 4500

Ingyenes belépés 6 év alatt
Bérlet pótlása 600
Kabinárak
A kabinjegyek  csak a kabin használatára,  belépésre  nem jogosítanak.
3.személyes kabin     -  napi: 300

-  heti: 1 800
-  idény: 9 000

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

Hangosbemondó 200
Reklámszöveg bemondása 1500/perc/alkalom

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.
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Süssünk-fõzzünk!
- Öhlmann Ági rovata -

Humorzsák

Fû, fa -  orvosság

Petrezselyem

Egészségmozaik

Hogyan védekezzünk a tavaszi fáradtság ellen?
Jó és rossz hír
A túlélési gyakorlaton, háromnapos
éhezés után az õrmester bejelenti:
- Van egy jó hírem és egy rossz hí-
rem. A rossz az, hogy ma csak gilisz-
ta van ebédre. A jó, hogy nem jut
mindenkinek!

Félreértés
Kovács õrmester izgatottan állít be a
rendõrségi ügyeletre. A fején hatal-
mas púp éktelenkedik.
- Valaki a fejemre dobott egy dobozt
az erkélyrõl - panaszolja a kartársá-
nak.
- És mi volt benne?- tudakolja az
ügyeletes rendõr.
- Semmi.
- A dobozra gondoltam, nem a fejed-
re...

Gyógykúra
- A férjének nyugalomra van szüksé-
ge. Jót tenne egy kis utazás - javasol-
ja az orvos.
- Én utazzam el, vagy a férjem?
- Az teljesen mindegy, asszonyom...

Régi megfigyelés, hogy napfényes idõben jobb a ked-
vünk, élénkebbek, felszabadultabbak, vidámabbak va-
gyunk. A tavaszi fáradtságot, valamint az ezzel együtt já-
ró kedélyállapot-változást az egészséges emberek, a fia-
talok általában meg sem érzik, hisz a szervezetük jól tud
alkalmazkodni a változásokhoz. A napfény az idegpályák
közvetítésével mélyreható befolyást gyakorol ébrenléti
állapotunkra, szellemi és fizikai teljesítõképességünkre.
Ezért több az alvásigényünk télen és kora tavasszal, mint
nyáron, amikor korán reggel már besüt a szobánkba a nap. 

Ahogy hosszabbodnak a nappalok, úgy csökken foko-
zatosan a tavaszi fáradtság. Sietteti az elmúlását az is, ha
sokat tartózkodunk a friss levegõn, vidám környezetben
töltünk néhány órát, vagy egy-egy kellemes mozi-, szín-
házi élménnyel gazdagodunk szabad idõnkben. Az ellen-
álló képességet jelentõsen rontja a helytelen táplálkozá-
si szokások miatt kialakuló vitamin- és ásványi anyag-
hiány.  

A C-vitamin hiánya étvágy- és munkakedv csökkenés-
sel jár. Ilyenkor a szervezet kevésbé ellenálló a fertõzõ
betegségekkel szemben, romlanak a fogak, fokozódik a
gyulladásra való hajlam, érzékennyé válik a szem kötõ-
hártyája és a foghús. Ezt a sok kellemetlenséget meg le-
het elõzni a megfelelõképpen összeállított étrenddel, a
korszerû ételkészítéssel. A szervezet C-vitamin szükség-
letét folyamatosan kell pótolni, mivel a bevitt fölösleget
nem tudja tárolni a szervezet, kiürül a vesén keresztül. Ez
a legérzékenyebb tápanyagunk, mivel bomlását a hõkeze-
lés (fõzés), de a napfény, a levegõ oxigéntartalma (táro-

lás) is elõidézi. Sõt, az egészségtelen életmód is akadá-
lyozza a hatásukat. Például egyetlen cigaretta 30 ezer
mikrogram C-vitamint tesz tönkre, ami a napi igény felé-
nél is több! Emiatt a dohányosoknak különösen oda kell
figyelniük a C-vitaminban gazdag ételek fogyasztására!

A salátaféléket ajánlatos feldarabolás után azonnal
összekeverni a savanyú salátalével, mert savas közegben,
cukor jelenlétében jelentéktelen lesz a C-vitamin veszte-
ség. A savanyú káposzta, retek, lila- és póréhagyma után
a tavasz jellemzõ zöldségei: a saláta és a snidling. A pa-
rajt és a sóskát általában fõzeléknek, mártásnak készítjük
el, pedig nyersen, vékony metéltre vágva tartármártással,
fõtt tojással különlegesség. Fogyasszuk, mert jelentõs a
vitamin- ásványi anyag tartalmuk!

Sokan úgy gondolják, hogy a természetes zöldfélék
helyett egészségesebb a patikából vásárolni vitamin-ké-
szítményeket, pedig még a vízben oldódó, a szervezetbõl
hamar kiválasztódó C-vitamin is veszélyes lehet egyesek,
például a vesebántalmakban szenvedõk számára. A zsír-
ban oldódó A-, D-, E- és K-vitamin pedig felgyülemlik a
szervezetünkbe, ezért életveszélyessé is válhat, ezenkívül
kölcsönösen „sakk-mattot” adnak egymásnak, ha túl so-
kat fogyasztunk belõlük.

Étkezzünk tehát mértékletesen, fogyasszunk sok nyers
zöldséget, gyümölcsöt, éljünk kiegyensúlyozottan, mo-
zogjunk sokat a szép tavaszi napsütésben, így jobb erõn-
létre és több örömforrásra számíthatunk!

Kállai Tünde
városi vezetõ védõnõ

Dobostorta
Mi így készítjük ezt a finom és különleges tortát.
Mivel hat lapot kell sütni, ezért hosszú tortát sütünk. A sze-

letelésnél jön ki a dobos szelet. Gáztepsi hátát megkenjük zsír-
ral, majd liszttel megszórjuk.

3 tojás fehérjét keményre verünk, majd 3 evõkanál cukorral
még keményre verünk. Óvatosan belekeverjük a 3 tojás sárgá-
ját és 3 evõkanál lisztet. A tepsi hátoldalára kenjük és megsüt-
jük. Picit szárítjuk. Ezt még egyszer ugyanígy megsütjük.
Mindegyik lapot 3 egyenlõ részre vágjuk. Így kapjuk meg a 6
lapot.

Krém: 25 dkg kristálycukrot 2 dl gyenge feketekávévak, va-
níliával szálasra fõzünk. (Két ujjunk közé véve szálasra szét
tudjuk húzni.) 25 dkg Rámára 2 evõkanál kakaót szitálunk,
majd az elõzõ masszát forrón ráöntjük, és simára keverjük. Ha
kihûlt, hûtõbe téve kifagyasztjuk, majd géppel habosra kever-
jük. 5 evõkanál kristálycukrot kislábasban addig melegítjük,
míg aranysárga folyós lesz. Kiválasztunk egy lapot, ráöntjük
és a kiskanállal elterítjük a cukrot. Mikor kezd dermedni, de
még nem szilárdult meg a cukor, kés hátlapjával dobos formá-
ra benyomjuk. Ha megkötött a cukor, a kés élével elvágjuk a
szeleteket. A krémmel megkenjük a lapokat, a tetejére rárak-
juk a doboslapokat.

Sajtos keksz
Nagyon egyszerû, sokáig frissen eltartható, zománcos fa-

zékban tartom, mert több adagot sütök belõle. 
25 dkg liszt, 8 dkg Ráma, kis kanál só, 1 egész tojás. Tejföl-

lel rugalmas tésztát gyúrunk. 2 cipót készítünk. Vékonyra so-
dorjuk. Gáztepsi hátára tesszük, megkenjük tojással, megszór-
juk reszelt sajttal, megszórjuk pirospaprikával. Derelyevágó-
val kockaformára vágjuk. Forró sütõbe tesszük, majd mérsé-
keljük a tüzet. Világosra sütjük picit szárítjuk. Ha pikánsabb
ízt szeretnénk, vegyünk füstölt sajtot vagy parmezánt.

Kínai kel saláta
Fél kg kínai kelt vékony csíkokra vágjuk, enyhén sózzuk. 10

perc állás után összekeverjük másfél dl majonézzel, 3 dl kefír-
rel, 1 evõkanál mustárral,2 gerezd zúzott fokhagymával, fehér
borssal, 10dkg zabpehellyel. Fél órára hûtõszekrénybe tesszük.
Ízlés szerint sajttal ízesíthetjük. (Dudás Mariann kolléganõm
receptje.)

A petrezselyem gyökere és levele egyaránt tartalmaz értékes hatóanyagokat: a gyökér illóola-
jat (legfeljebb 0,5 %), flavonoidokat, poliineket. A levél szintén tartalmaz illóolajat, csak vala-
mivel kevesebbet (0,3 %), valamint flavonoidokat és vitaminokat, ami fõleg C-vitamin. 

A petrezselyem gyökerét és levelét is általában vizelethajtásra használják, mely segít megelõzni a
kövek kialakulását a vesében, és azok távozását a húgyvezetékbõl. Fájdalmas vizelés esetében, és ha
zavaros a vizelet – ami a vizeletkiválasztó rendszer gyulladására utalhat –, igen hatásos lehet a petre-
zselyem, medveszõlõlevél és orvosi ziliz egyenlõ arányú keverékébõl készült tea, amit naponta több-
ször fogyasszunk, és ülõfürdõt is készíthetünk belõle. Hólyaghurutnál, felfázásnál is nagyon hatásos
ez az összeállítás. 

Tisztítókúráknál a petrezselyem az egyik fontos alkotórésze a nyers zöldséglé-keveréknek,
amely zellerbõl, sárgarépából, céklából és a már említett petrezselyembõl áll. 

Fogínyvérzés, ínysorvadás esetében is hasznos lehet a petrezselyem zöldjének rágcsálása. Se-
gít a szájbûz megszüntetésében, és elveszi a fokhagyma jellegzetes illatát is. 

Izületi fájdalmak esetében, ha a petrezselyem gyökerét lereszeljük, forrásban lévõ vízbe téve
pár percig fõzzük, és az így kapott fõzetbõl dunsztkötést teszünk a fájó testrészre, gyorsan eny-
híti a fájdalmat és csökkenti a gyulladást. 

A tea elkészítése: általában a gyökeret használják, melyet finomra aprítva (körülbelül két
gramm) forrásban lévõ vízzel le kell önteni (körülbelül másfél deciliter), majd tíz-tizenöt percig
állni kell hagyni, azután szûrni. Napjában kétszer-háromszor fogyasszuk.

Ny. J.

A Számfira Rendezvényszervezõ
Iroda áprilisi mûsorából

Április 29., 15 óra: a homokfoci pálya ünnepélyes átadása. Bemutató mérkõzések. Április 30.,
elõ-MAJÁLIS 10 órától - sörivó, virsli evõ verseny, Almádi legerõsebb embere (nõi-férfi
kategóriában) SZKANDERVERSENY Szász György világbajnok közremûködésével, nevezés
a helyszínen; BOGRÁCSFÕZÉS. 15 órától szórakoztató színpadi programok, utcabál a Viktória
együttessel. 

Május 1., 9 órától Május 1. Kupa kispályás focitorna, nevezés április 30-ig a Sport Büfében,
információ: 30/376-1793, BOGRÁCSFÕZÉS.
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A Magyar Shidokan Karate és Thai-Box Szövetség, valamint az ABKA
Sportegyesület szervezésében, idén áprilisban is megrendezésre kerül a
Shidokán Balaton Váltó. A rendezvény résztvevõi a Balatont körülvevõ bicik-
li úton folyamatosan futják körbe a tavat. A csoportok egymást váltva össze-
sen négy szakaszt futnak. A közbülsõ idõkben alkalmuk nyílik az újabb táv
lefutásához szükséges pihenésre és felkészülésre, de a majd 24 órán át tartó
esemény, még így is komoly megmérettetést jelent. A két budapesti illetõsé-
gû egyesület ezzel az akcióval kívánja felhívni a fõváros és a többi település
fiataljainak figyelmét arra, hogy hasznosan és egészségesen, gyönyörû tájakat
bejárva, illetve befutva, is el lehet tölteni a szabadidõt.

Bár mindkét szervezet alaptevékenységére a harcmûvészetek népszerûsíté-
se a jellemzõ, de a rendszeres testedzésen, szellemi fejlõdésen túl a hivatásos
küzdõsportokra is komoly hangsúlyt helyeznek. A heti háromszori, vagy akár
mindennapos edzéseken kívül, rendszeresen tartanak edzõtáborokat, verse-
nyeket itthon és külföldön, támogatják a tehetséges sportolókat. Az szövetség
tagjai, tíz évestõl ötven éves korig, nemcsak az edzõtermekben fejlesztik tu-
dásukat, képességeiket. Szabadidejüket is közösen szervezik. Rendszeresen
tartanak, kirándulásokat, télen sítábort, nyáron vízi túrákat  A Balaton körbe-
futásával szintúgy hagyományt szeretnének teremteni, mint a többi, évek óta
rendszeresen megrendezett sporteseményeinkkel.

A 210 km-es távon a csoportok összesen 21 km-t futnak majd végig. A 10
csoportban kicsinyek és nagyok egyaránt szerepelnek. Ez a 21 km fél mara-
tonnyi távnak felel meg, melyet a résztvevõk 4 részletben teljesítenek. A csa-
patok váltóban futnak, egyszerre kb. 5300 métert. Az egyesület, illetve a szö-
vetség tagjai közül kb. 40-50 futóra számítanak (ebben a gyermekek is benne
vannak, akik természetesen alkatukhoz és nagyságukhoz mérten kevesebbet
futnak), így senkinek sem kell majd egyedül teljesítenie a kimért távot. A fu-
tókat természetesen kerékpáros, illetve motoros kíséri. A váltás helyére busz-
szal szállítják a résztvevõket. Terveik szerint Sóstóról indulnak 2006. április
28-án éjfélkor és körülbelül 21 óra múlva ugyanoda térnek vissza. Az utolsó
szakaszt a sportolók együtt fogják megtenni, így közösen érkeznek a célba. 

A Magyar Shidokán Karate Szövetség alapszabályában benne foglaltatik,
hogy a szövetség nemcsak a harcmûvészet mûvelõit kívánja támogatni, ha-
nem az ifjúság nevelését is fontos feladatának tekinti. Így a szövetség tagjain
kívül minden olyan érdeklõdõt szeretettel várnak, akik szívesen mérnék fel
erejüket, kitartásukat Magyarország egyik legszebb tavának közelségében.

Kertész Kata

Körbefutják a Tavat

III. SHIDOKÁN BALATON VÁLTÓ A téli hónapokban talán kevesebben jártak a Balaton partján, ám akik hódolva téli
szenvedélyüknek korcsolyát húztak a Négyméteres környékén, jelentõs munkálatokat
láthattak a Sportpálya területén. Az elmúlt év márciusától Számfira István helyi vállal-
kozó által üzemeltetett létesítmény már eddig is szemmel látható átalakuláson ment ke-
resztül, s a tervek szerint még korántsem fejezõdött be az átfogó felújítás. 

Elsõ ütemben a Magyar Strandfoci Szövetség vezetõinek biztatására elkészül egy
nemzetközi mérkõzések lejátszására is alkalmas homokfoci pálya, amelyen már idén
nyáron is láthatjuk a hazai profik mezõnyét. Azt tudni kell e fejlõdõ sportágról, hogy –
nagypályás testvérével ellentétben – a magyar válogatott huzamosabb ideje Európa leg-
jobbjai között szerepel, ezért sem tûnik utópiának, hogy az öreg kontinens bajnokságát
a közeljövõben éppen Balatonalmádiban rendezzék. Mindenesetre az üzemeltetõ pénzt,
energiát nem sajnálva küzd ezért, koronázza siker törekvéseit! 

Persze nem csak a nyári sportok kedvelõi tapasztalhatják majd a pálya korszerûsíté-
sét, a létesítményt használó diákság, a megyei II. osztályban szereplõ futballisták és nem
utolsó sorban az egyéb rendezvényeken résztvevõ közönség is érzékelheti a változást.
Eredményes pályázat esetén még ebben az évben megújul az atlétikai pálya, ennek kö-
szönhetõen jelentõs iskolai versenyeket fogadhat Almádi. A nézõket szolgálja majd a
megszépülõ lelátó, az olcsó áraival és kitûnõ konyhájával remélhetõleg hamarosan köz-
kedveltté váló Sport Büfé, ahol a kerékpárúton túrázó drótszamarasokat egyéb kedvez-
mények is megilletnek majd a jövõben. 

A hazai aranylábúak mellett még napjainkban is kitartó szurkolóknak már az elsõ baj-
nokin feltûnhet, hogy az „évszázados” rozsdás reklámtáblákat egységes megjelenésû
hirdetések váltják fel. Nem is kevés, több mint harminc. A Számfira Rendezvényszer-
vezõ Iroda kezdeményezésére ennyi helyi vállalkozó vállalta, hogy évi húszezer forint-
tal támogatja a foci utánpótlást. Meg is érdemlik a segítséget, hiszen tehetségük, s nem
utolsó sorban a bajnoki táblázaton elfoglalt helyük – az egyesület vezetése szerint –
szép, s ami még fontosabb, eredményes jövõt predesztinál. 

Apropó egyesület. A közelmúltban megtartott közgyûlésen a leköszönõ elnököt, Kiss
Tibort a mai napig aktív sportoló Németh Tibor váltotta, a négytagú elnökségbe Ács At-
tilát, Csepely Miklóst, Gróf Tibort és Nagy Zoltánt választotta a tagság. Nincs könnyû
helyzetben a vezetõség, de ha az elõbb említett módon mások is támogatják a klubot, és
a szakmai munkának is beérik a gyümölcse, elérhetik céljukat. Mert azt egységesen ál-
lítják, hogy egy zömében helyi fiatalokból álló gárdának a közeljövõben eggyel maga-
sabb osztályban kell rugdosni a gólokat. 

Az elmúlt nyáron több ezer helyi és távolabbról érkezõ vendég is tapasztalhatta, hogy
érdemes a létesítményt a sport mellett egyéb szabad idõs rendezvényekre is igénybe ven-
ni. A Balatoni Halászléfõzõ Verseny és a kutyakiállítás látogatottsága arra bátorította a
Számfira Rendezvényszervezõ Irodát, hogy az elmúlt év tapasztalatait felhasználva – a
hibákat kijavítva – még több színvonalas mûsorral szórakoztassa városunk polgárait és
a remélhetõleg nagyszámú turistahadat. A rendezvények április 29-én a strandfoci pálya
avatásával kezdõdnek, majd a 30-i elõ-majálison – az eszem-iszom mellett – egész na-
pos eseménysorozat várja az érdeklõdõket. A sportlétesítményben zajlanak majd a Hor-
gászpünkösd kísérõ mûsorai is, csak úgy, mint a hagyományos kispályás focitorna, aho-
vá az egész országból várják a nevezõket. Mint tudjuk, júniusban labdarúgó világbajnok-
ság lesz Németországban. A majdnem 120 jelentkezõ versengésébõl Balatonalmádi az
egyik település, ahová eljut az a rendezvény, amelynek keretében 32 m2-es kivetítõn él-
vezhetjük az adott nap mérkõzéseit. Az elõzetes latolgatások alapján az olasz, a  horvát,
a spanyol és az ukrán válogatott csatáját figyelhetik az érdeklõdõk június 26-án.

A rendezõk garantálják, hogy a II. Halászléfõzõ versenyen mindenkinek jut bõséggel
az elkészült ételbõl július 8-án, ám aki elmulasztja a gasztronómiai bemutatót, augusz-
tus 5-én kárpótolhatja magát. A Balatoni Lakodalmas várhatóan látványos színfoltja lesz
a nyári  kínálatnak. A rendezvényszervezõ iroda meghívására felvidéki testvértelepülé-
sünk, Nyitragerencsér, az erdélyi Zetelaka, a kárpátaljai Tiszaújlak, valamint három ha-
zai tájegység csapata mutatja be szemkápráztató lakodalmas mûsorát, hogy aztán a kö-
zönséggel együtt valódi lakodalmas hangulatban mulasson hajnalhasadtáig. Szeptember
elsõ hétvégéjén a kutyakiállítással zárul a szabadtéri rendezvények sora, átadva a terepet
ismét a sportolóknak. (Valamennyi program helyszíne a Sportpálya - Véghely D. u. 10.).

Ezek tehát a Számfira Rendezvényszervezõ Iroda idei tervei, s mint tudjuk, amit na-
gyon akarnak, valóra is válik. Szurkoljunk nekik, a magunk örömére is.

G. T.

JÖVÕKÉP A SPORTPÁLYÁRÓL

Gyalogos teljesítménytúra kiírás
Tihanyi Gejzíritek 

2006 április 29. szombat
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Európa-díjas, földtani természeti
értékekben bõvelkedõ, különleges, utóvulkáni képzõdményeket bemu-
tató túra. Hagyományos teljesítménytúrázás, kötött nyitva tartású
ellenõrzõ pontokkal. Védett, helyenként fokozottan védett területen
vezetõ útról letérni, növényeket, állatokat és kõzetet gyûjteni kizárólag a
Nemzeti Park Igazgatóságának engedélyével lehet! 

TIHANYI GEJZÍRIT 33
Indítás: Örvényes vasútállomás, 8 – 10:15 óráig.
Útvonal: Örvényes vá. – Pécsely – Zádorvár – Nagy-Pécsely – Aszófõ – Apáti
templomrom – Nyereg-hegy – Tihany, Aranyház – Átjáró bg. – Gejzír-mezõ
– Csúcs-hegy – Aszófõ. Emelkedõ: 1100 m. 
Menetidõ: max. 9 óra

TIHANYI GEJZÍRIT 20
Indítás: Aszófõ vasútállomás, 8 – 10 óráig.  
Útvonal: Aszófõ vá. – Apáti templomrom – Nyereg-hegy – Rátai csáva –
Kiserdõ-tetõ – Futballpálya – Óvár – Barátlakások – Visszhangdomb –
Aranyház – Átjáró bg. – Gejzír-mezõ – Csúcs-hegy – Aszófõ. Emelkedõ: 700 m.
Menetidõ: max. 5,5 óra.

Mindkét túra része az Észak-Dunántúli Kupának!
Hozzájárulás a rendezési költségekhez: Április 20-áig elõzetes nevezéssel
200 Ft/fõ, a helyszínen mindenkinek 400 Ft/fõ. Kizárólag helyszínen,
érvényes MTSZ, TTT, MSTSZ, DIÁK igazolvány és a Magyar Turista Kártya
felmutatása esetén engedmény: 100 Ft/fõ. Elõzetes befizetés postautalványon
az egyesület címére, vagy a Balatonalmádi OTP, Bauxitkutató TSE
11748083-20015264 számra. Sportorvosi engedély nem kell, de a túrán min-
denki saját felelõsségére indul. A rendezõ szervektõl, ill. a rendezõségtõl
kártérítés semmilyen címen nem igényelhetõ. Az indulók útvonalvázlattal
ellátott ellenõrzõ lapot, a teljesítõk kitûzõt kapnak. 
Egyéb: Csomagszállítás a rajtból (Örvényes vá) a célba 100 Ft/csomag. 

KISTÉRSÉGI KISPÁLYÁS
LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG

Balatonalmádi Város Önkormányzata kiírja a 2006. évi Kelet-Balatoni
Kistérségi Kispályás Labdarúgó Bajnokságot.

Szabályok:
- a csapatok létszáma: 5+1 fõ;
- játékidõ: 2x20 perc;
- a mérkõzéseket játékvezetõ irányítja.
A mérkõzések helyszíne a Budatavai Sporttelep, idõpontja péntek délután

16.30-tól folyamatosan (nagy számú jelentkezõ esetén szombat délelõttönként
is lennének mérkõzések).

Az elsõ játéknap: április 28.
Nevezni lehet 2005. április 20-ig a sportszervezõnél, Molnár Péternél (tele-

fon: 06-30-4746498, email: peter@veszcart.hu). NEVEZÉSI DÍJ NINCS!
A sorsolást április 21-én küldjük meg a nevezett csapatok számára.
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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

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

kedvezményes elméleti tanfolyama:
(személygépkocsi, motorkerékpár, smkp)

2006. április 20. (csütörtök) 17 óra
(Heti 3 alkalommal az esti órákban.)

Iskolánk lehetõséget nyújt egyéni idõbeosztás szerinti elméleti oktatásra
délelõtti és délutáni órákban egyaránt.

Május 13-án ismét indítunk hétvégi tanfolyamot,
figyelje hirdetéseinket, érdeklõdjön irodánkban vagy telefonon!
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

A Fanni cukrászda
teljes berendezéssel kiadó!

Cím: Balatonalmádi, Jókai u. 7.
(Szolgáltatóház)

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

Lido-Land Bt.
8220 Balatonalmádi, Martinovics u. 21.
Tel: 70/3663-584, E-mail: lidoland@vnet.hu

Ingatlanközvetítõ irodánk keres
Balatonalmádi belterületén

családi házakat, lakásokat, építési telkeket
külföldi és magyar ügyfeleink részére.

A Tisztelet Társaságának köszönhetõen, akik a nyáron adtak már nyilvános
hangversenyt Balatonalmádiban is a „szépkorúaknak” és természetesen minden
érdeklõdõnek, a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ Idõsek klub-
jának tagjaiként a Sportarénában jártunk. A társaságtól kapott tiszteletjegyekkel a
Papp László Sportarénában megrendezett Tavaszköszöntõ Tisztelet Gálára kap-
tunk meghívást. Így lelkes kis csapatunk vonatra szállt, és a fõvárosba utaztunk.

Budapesten a Sportarénában több mint 10 ezer emberrel együtt mi is élvezhettük
a neves énekesek mûsorát.  A „szépkorú” közönség lelkesen fogadta a fiatalságát
felidézõ régi dalokat. Voltak, akik még táncra is perdültek. Nagyon színvonalas és
vidám este volt, mi is jót énekeltünk és fiatalodtunk 20 évet!!! 

Köszönjük a lehetõséget, valamint Becker Lászlónak, hogy Veszprémbõl való
késõ esti hazajutásunkat megkönnyítette. Máskor is szívesen és lelkesen elmegyünk. 

A résztvevõk nevében: Heizler Mártonné

Szeretne helyettes szülõ lenni?
Találkozott-e már olyan családdal, ahol hirtelen jött betegség, súlyos probléma

miatt gyorsan kellett volna a segítség?
Volt-e már olyan váratlan helyzetben, amikor jól jött volna, ha valaki néhány napig

gyermeke nevelését átvállalja Ön helyett, annak minden felelõsségével és örömével?
Ha igen, vagy még nem, de…
át tudja érezni egy ilyen helyzet szorító gondjait a szülõ és a gyermek szempontjából,
saját gyermekei vagy munkája mellett gondviselõ lelkülettel tudna viszonyulni

mások bajban lévõ gyermekéhez, JELENTKEZZEN!
Az Ön jelentkezését várjuk, ha lehetõsége van arra, hogy ideiglenesen pótolni

tudja a gyermek gondozásában akadályoztatott szülõ, törvényes képviselõ gondos-
kodását. A helyettes szülõi jogviszony egyes kérdéseirõl, feltételeirõl az említett
jogviszonyból származó jogokról és kötelezettségekrõl, a díjazás módjáról a jelent-
kezõk részletes tájékoztatást kapnak az alábbi helyszínen: Balatonalmádi Szociális
Alapszolgáltatási Központ, 8220 Balatonalmádi, Ady E. u. 2. Tel/fax: 88/430-274
Fekete-Kertész Istvánné, Zsóka helyettes szülõi tanácsadó. E-mail: gyermekjolet-
balmadi@merill.hu

Megtisztelõ érdeklõdését elõre is köszönjük!

Tud róla, hogy…
Kéznyújtás. Érted néven közhasznú alapítványt hoztak létre lelkes segítõk, akik

komolyan veszik választott hivatásukat, a vele járó felelõsségteljes gondolkodást. Az
alapítvány célja, hogy lehetõséget biztosítson azoknak, akik pénzbeli adományokkal
szeretnének támogatni egy nemes célt (hátrányos, nehéz helyzetben levõk segítése,
rendezvények támogatása). Az alapítvány ebben az évben a Balatonalmádi Szociális
Alapszolgáltatási Központ gyermekjóléti csoportja által szervezett nyári táborokat
szeretné támogatni. A tervek szerint az idén is a hátrányos helyzetû, nehéz anyagi
körülmények között élõ gyerekeket vinnék nyaralni. Amennyiben lehetõsége és
módja van rá, és megengedheti magának, kérjük, pénzbeli adományaival járuljon
hozzá, hogy örömteli vakációjuk legyen ezeknek a gyermekeknek! 

A pénzbeli adományokat a „Kéznyújtás. Érted” Közhasznú Alapítvány (OTP
Balatonalmádi: 11748083-20022727) számú számlájára lehet befizetni.
Köszönjük, hogy kinyújtotta kezét értük…! 

A Családsegítõ hírei

A Sportarénában jártunk Balatonalmádi Kertbarátkör
Március 11. Borverseny. Borminta: 18 fehérbor, 7 vörösbor. Eredmények - fehérbor:

4 aranyérem, 12 ezüstérem, 2 bronzérem. Vörösbor: 1 aranyérem, 5 ezüstérem és 1 ok-
levél. Aranyérmesek: Magasmarti Ferenc Ferihegyi rizling, Lipótczi István olaszrizling,
Gyõri Miklós olaszrizling és kékfrankos, Csontos János olaszrizling borával.

Március 14. Növényvédelem. Permetszerek helyes kiválasztása, alkalmazása. Farkas
István ismerteti a Vörösberényi Kertbarátkörben a március 6-án elhangzott anyagot.
Elõadó: Nagy Krisztina.

Március 28. Veteményezés, szõlõ és gyümölcsfa ültetése. Elõadó: Takács Ferenc. A
vetõmagokat most kell beszerezni. Hibrid magok 3-4 évig csíraképesek. Vetés elõtt
ajánlatos próbacsíráztatást végezni. A kiteleltetett virágokat, ha szükséges, átültetjük 1-
2 fokozattal nagyobb cserépbe, friss virágföldbe, komposztba. Alginitet is használha-
tunk. Gyümölcsfák telepítésénél fontos tudnivaló, hogy fagytûrõk és betegségnek ellen-
állók legyenek. Örökzöldeket dugványozással, elõgyökereztetéssel szaporítsuk. Szõlõ-
fajtákból a mi környezetünkbe a legbeváltabbak: rizling, juhfark, cserszegi fûszeres, ka-
darka, merlot, kabernet, Chaardoné. Gyümölcsfából a Germensdorfi cseresznye, a Pándi
és a cigánymeggy, a fertõdi zamatos málna, a tétényi mandula.

Vörösberényi Fábián József Kertbarátkör
Március 6. Környezetkímélõ növényvédelem. Elõadó: Nagy Krisztina, a csopaki nö-

vényvédõ állomás munkatársa. Növényi maradványok megsemmisítése, múmiák begyûj-
tése, lombgyûjtés és égetés, törzsdörzsölés, hullámpapíröv felrakása. Metszés, sebkezelés.
Lemosó permetezés kéntartalmú és olajtartalmú vegyes készítménnyel. Virágzásban fertõ-
zõ kórokozó a tûzelhalás. Védekezés: beteg ágak eltávolítása, permetezés virágzáskor. Vér-
tetû: télen jönnek elõ, többszöri védekezés szükséges. Az almafán a lisztharmat rügyfaka-
dáskor jelenik meg. A körterozsda áprilisban fertõz. A cseresznyelégy érés elõtt rajzik. Al-
mamoly ellen folyamatosan kell védekezni. Szilvamoly nagy számban rajzik, szintén fo-
lyamatosan kell védekezni. A cserebogár 3 évenként jelenik meg. Az amerikai szövõlep-
ke évente kétszer szaporodik. Kajszihimlõ és szilvahimlõ ellen nem hat a permetezés.

Március 20. Egészségünk védelmében. Elõadó: dr. Tóth József. Az elõadó ismertette
korunk legújabb betegségét, a madárinfluenzát, ami állatbetegség, emberek ritkán kapják
el. Eddig kb. 100 embert fertõzött meg a világon. Védekezésként húst csak sütve, fõzve
fogyasszunk, mert a kórokozók 70 C° melegtõl elpusztulnak. Továbbá ismertette az egész-
séges táplálkozást, az iskolai étkeztetést.

Március 25. Borverseny. Borminta: 17 fehérbor és 12 vörösbor. Eredmények - fehér-
bor: 4 aranyérem, 8 ezüstérem és 5 bronzérem; vörösbor: 2 aranyérem, 3 ezüstérem, 7
bronzérem. Aranyérmesek: Demeter András vegyes fehér, Janzsó Tibor olaszrizling,
Tejes Ákos Chardonay, Ceti Tibor juhfark, Esõ Ferenc vegyes vörös, Demeter András
kékoportó borával.

A két kertbarátkör nevében Durst László

A kertbarátkörök életébõl

Balatonalmádi Városgondnokság munkatársakat keres a strandi szezonra 
a helyi lakosság körébõl

karbantartó, pénztáros,
jegykezelõ, kabinos
munkakörökbe. Német nyelvtudás elõny.

Jelentkezni folyamatosan április végéig lehet munkanapokon 09.00-14.00 óráig
az intézmény központjában, Balatonalmádi, Rákóczi F. u. 43. sz. alatt.

Elõzetes információ Gyõrffy Andreától az alábbi telefonszámon kérhetõ:
88/431-697.
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Mûvészetbarátok
Egyesülete – 
balatonalmádi csoport

Áprilisi mûsor
Különleges rendezvényt hirdetek azoknak, akik kedvelik a szépet: a textilfestés

mûvészetével, szépségeivel és nehézségeivel; múltjával, jelenével és jövõjével ismertet
meg bennünket Tóth Nóra, a jeles textilmûvész, aki már Balatonalmádiban rendezett kiál-
lításon is bemutatkozott értékes munkáival.

Az elõadás a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárban lesz, április 20-án,
csütörtökön, 17 órai kezdettel.

A mûsor után különféle tárgyakat sorsolunk ki a jelenlevõk között.
Belépõdíj nincs, mindenkit szeretettel várunk! Láng Miklós

MANU DIVAT
Téli szünet után ismét NYITVA!

Akciós termékeink mellett:

Szabadidõ ruhák, joggingok márkás

sport ruházat.

Nõi-férfi divatáru,

konfekció ingek, nyakkendõk.

Folyamatos választék bõvítés

az igényekhez igazítva.

Kínálatunkban a nagy

méretû ruhákat is megtalálja;

Ha nincs megfelelõ méret,

akkor beszerezzük.

Balatonalmádi, Petõfi S. u. 23./A

posta mellett./

Nyitva: H: Zárva;

K-P: 9-13, 14-16; Sz: 9-12

Szeretettel várunk minden kedves

vásárlót és érdeklõdõt.

Tisztelt Ügyfelünk!
A Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft., mint közszolgáltató a település Ön-

kormányzatának megbízásából, végzi a településen a háztartási és egyéb szilárd hulla-
dék gyûjtését, elszállítását és kezelését. A szigorodó környezetvédelmi elõírások betar-
tása, valamint környezetünk megóvása érdekében Társaságunk együtt mûködve az Ön-
kormányzatokkal a szolgáltatás színvonalának folyamatos fejlesztésére törekszik.  En-
nek fontos lépése a tájékoztatás, valamint az Önöktõl kapott visszajelzések értékelése.

Néhány hasznos információ a szolgáltatással kapcsolatban
Ügyfélszolgálat
Ügyfeleink részére székhelyünkön ügyfélszolgálat mûködik, feladatköre
Tájékoztatás
Reklamációk fogadása
Konténerrendelés felvétele, szerzõdéskötés
Pénztár
Értékesítés
Ügyfélfogadási idõ:  Hétfõ-péntek: 7.00 – 15.00 óráig
Települési szilárd hulladékgyûjtés
A háztartási hulladék rendszeres szállítása az Önkormányzat rendeletében megha-

tározott rendszerességgel történik, a szállítási napon reggel 6 órától (a lakóingatlan tu-
lajdonos által az ingatlana elé kihelyezett) 1 db szabvány gyûjtõedényben, max. 120
liter, illetve 30 kg súlyhatárig, (több vagy nagyobb ûrtartalmú edényzet ürítése külön
megállapodás alapján lehetséges) a többlet kommunális hulladékot erre megfelelõ te-
herbírású emblémázott gyûjtõzsákban szállítja el a szolgáltató. A többlethulladék szál-
lítására alkalmas zsák a Társaságunk központi irodájában vásárolható meg.

Szelektív hulladékgyûjtés
Örömmel értesítjük, hogy a lakosság többségének együttmûködésével egyre sike-

resebben folyik a szelektív hulladékgyûjtés városunkban. Továbbra is kérünk Öntõl egy
kis odafigyelést arra vonatkozóan, hogy a gyûjtõedényekbe csak a megfelelõ anyagok,
lehetõleg megfelelõ módon - a kartondobozok összehajtogatva, a mûanyag PET pa-
lackok kupak nélkül, összenyomva – kerüljenek.

Kérjük, figyelmeztesse az edényeket nem megfelelõ módon használó polgáro-
kat, hogy hanyagságukkal mások munkáját és városunk környezetét károsítják.

Lomtalanítás
Társaságunk évente egy alkalommal, lomtalanítási akciót szervez, melynek keretén

belül térítésmentesen szállítjuk el a kihelyezett lomot.
Zöld hulladékgyûjtés
A kerti zöldhulladékok gyûjtésére cégünk zöld színû, a Társaságunk emblémájával

ellátott zsákot forgalmaz. A karácsonyfákat külön díjazás nélkül szállítjuk el.
A szolgáltatás igénybevétele
A szolgáltatás igénybevétele, és szolgáltatási díjak megfizetése minden, a település

közigazgatási területén belül ingatlannal rendelkezõ természetes vagy jogi személy ré-
szére kötelezõ!

A szolgáltató a közszolgáltatást megtagadhatja:
ha a háztartási hulladékszállítási napon a gyûjtõedénybe nem háztartási hulladékok

kerülnek elhelyezésre,
ha a zöldszállításra a gyûjtõzsákba nem zöldhulladék, hanem kommunális hulladék kerül 
ha a kommunális hulladék mennyisége szállítási alkalmanként a 120 litert meghaladja,
ha a többletmennyiség feletti szállításhoz a gyûjtõzsákon nincs a szolgáltatás igény-

bevételéhez szükséges embléma.
ha a gyûjtõedényzetben vagy zsákban állati tetem, folyékony hulladék vagy veszé-

lyes hulladék található,
ha a szabvány gyûjtõedényzet állapota az ürítést nem teszi lehetõvé (sérült, balesetveszélyes),
Adatkezelés
A szolgáltató az ingatlan tulajdonosok alábbi adatait tarthatja nyilván: Név, lakcím,

születési hely, idõ, anyja neve. Mely adatokat, a szolgáltatást igénybevevõ a szolgálta-
tó kérésére köteles megadni.

A szolgáltatás díja:
A szolgáltatás igénybevételének díját, a szolgáltató költségeit alapul véve az Önkor-

mányzat képviselõ testülete rendeletben határozza meg. Társaságunk a díjakat negyed-
éves bontásban számlázza. Kérjük a számlákon szereplõ fizetési határidõk betartását,
mivel a hulladékgazdálkodási törvény elõírásainak betartása érdekében, tekintettel az
átfutási idõkre a szolgáltatónak a fizetési határidõ lejárta után max. négy nappal meg
kell kezdenie a fizetési felszólítások kibocsátását. 

Tájékoztatjuk, hogy a fizetési felszólítások költségeit a szolgáltató érvényesíteni fog-
ja. Ügykezelési díj: 150 Ft. 

Posta költség: 322 Ft
Ügyvédi munkadíj: 500 Ft
Tehát egy fizetési felszólítás 942 Ft többlet befizetéssel jár.
A hulladékszállítás és kezelés díja adók módjára behajtható köztartozásnak minõsül,

ezért ha a díjhátralék eléri az 5000 Ft-ot a szolgáltató továbbítja azt az illetékes adóhatóság
felé, aki a hátralék behajtását 8 napon belül köteles megkezdeni. A behajtás alapköltsége
(eljárási illeték) 2006. 01.01.-tõl 5000 Ft, ami a díjhátralékkal együtt kerül behajtásra.

Tehát késedelmes fizetés esetén a meg nem fizetett számlák, ezek kamatai, fi-
zetési felszólítás(ok) ügykezelési költségei, valamint a végrehajtási illeték össze-
ge kerül behajtásra az adóhatóság által.

A fentiek értelmében kérjük a Tisztelt Polgároktól, hogy a jelentkezõ többletköltségekbõl
fakadó problémák elkerülése érdekében a fizetési határidõket szíveskedjenek betartani.

Lehetõséget biztosítunk továbbá a szolgáltatási díjak banki átutalás, vagy csopor-
tos beszedés útján történõ kiegyenlítésre.

További szolgáltatásaink
Konténeres szállítás
Park-, kertépítés, parkgondozás
120, 240 l-es szabvány hulladéktároló edények kaphatóak
Gépi és kézi síkosság-mentesítés és hóeltakarítás
Együttmûködésüket köszönjük!

BALATONALMÁDI KOMMUNÁLIS ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
8220 Balatonalmádi, Rákóczi u.43.

e-mail: kommunalis@vnet.hu
Tel.: 88/438-688  Fax: 88/438-843

Köztisztaság

Hírlevél
POLGÁRÕR HÍREK

Tisztelt Olvasók!
A tavasz beköszöntével feladataink is sokasodnak. A nyaralótulajdonosok mostanában

„töltik fel“ ingatlanjaikat értékekkel. Ezek az értékes holmik pedig vonzzák a betörõket.
Jelenlétünkkel megpróbáljuk elbizonytalanítani õket.

Sokan most veszik elõ autójukat a téli pihenõ után. Iskolába igyekvõ gyermekeinkre
emiatt fokozottabban kell majd ügyelnünk. Sok fiatal szerezte meg a vezetõi engedélyt,
hozzá gépkocsit, motort is kaptak. Õk még tapasztalatlanok, de bátrak! Rájuk is figyel-
nünk kell. Ebben nagy segítség lehet ifjúsági tagozatunk részvétele, hiszen õk az adott
korosztály esetében hatékonyabbak lehetnek.

Örömmel közölhetem, hogy budatavai városrészünkben is megalakult egy polgárõr
csoport. Tóth József vezetésével 4 fõ lát el járõrszolgálatot. Bízunk abban, hogy e terület
közbiztonsága jelenlétük által javul! Itt kérem meg a budatavai lakosokat: ha idejük,
lehetõségük, elhivatottságuk van a polgárõri tevékenységhez, jelentkezzenek! Elnökünk
telefonszáma: 06/30-621-07-59 (Hansági Endre).

Az Országos Polgárõr Szövetség (OPSZ) keretén belül a mi egyesületünk is részt vesz
a Szem-mozgalomban. Ennek lényege, hogy figyeljünk szomszédainkra, idõsebb
embertársainkra. A szokatlan, nem mindennapi eseményekrõl bátran tájékoztassák a
rendõrséget! Grúber Kapitány úr szerint: „Inkább tízszer kimegyünk fölöslegesen, minth-
ogy egyszer is baj történjék!“.

Kérem Önöket, segítsék munkánkat továbbra is, hiszen mi is segítünk! A város
érdekében, Almádi közbiztonságáért dolgozunk.

Fazekas Ferenc

Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
Április havi és május eleji rendezvények

Április 12. 17 órakor klubnap. Teadélután: Egészségünk védelmében címmel elõadás.
16. 19 órakor locsolóbál.
19. 17 órakor vezetõségi ülés és klubnap (kártya, sakk stb.)
20. Kirándulás Gyõrbe. Indulás 7:30-kor a berényi posta elõl.
26. Zenés születésnapi rendezvény.
A hónap minden péntekén ének és táncpróba 16-20–ig.

Május   1. Közös ünnepség (városi).
3. 17 órakor klubnap (kártya, sakk, kötetlen beszélgetés).

10. 17 órakor klubnap (kártya, sakk stb.). Boros Gyula klubvezetõ
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Holland használt bútorok és kiegészítõk boltja
Balatonalmádi-Vörösberény, Árpád u. 23. Tel.: 88/431-605 Mobil: 06-20/213-6377

LAKÁSKIEGÉSZÍTÕK, DÍSZTÁRGYAK, BÁLÁS RUHÁK (200 Ft-tól)
KANAPÉK, HEVERÕK, ÁGYAK, ÁGYBETÉTEK, ÜLÕGARNITÚRÁK ÉS

ÉTKEZÕGARNITÚRA KAPHATÓK
BÚTOROKAT BIZOMÁNYBA ÁTVESZÜNK

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat AKCIÓS árainkkal!
Nyitva: H-P-ig de. 9-12-ig, du. 15-18-ig Sz.: 9-13-ig

SZEREZZEN JOGOSÍTVÁNYT HELYBEN!

a Baksai Autósiskolánál
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. 04. 20. 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.

Értesítem Tisztelt vásárlóimat, hogy virágüzletem
május 1-tõl a Baross G. u. 65-bõl a 63-ba

(a volt ékszerbolt helyére) költözik.
Továbbra is szeretettel várok minden régi és

leendõ vásárlómat az új üzlethelységben.

Az április 30-ig leadott ballagási csokrok rendelése esetén
10 % kedvezmény.

Telefon: 06-30-9366-118, 06-88-430-210
Lovasné Ági

Felhívás személyi jövedelemadó
1 százalékának fölajánlására

A városunkban mûködõ alapítványok, amelyek szívesen fogadják a
velük szimpatizáló adózók SZJA 1% felajánlásait, a következõk:

1. „Almádiért“ Közalapítvány.
Adószáma: 19262259-2-19.

2. „Együtt - Egymásért“ nyílt közalapítvány.
Adószáma: 18919879-1-19.

3. Balatonalmádi Közbiztonsági Alapítvány.
Adószáma: 19265805-1-19.

K&H Általános Biztosító
Karácsonyi Tünde helyi képviselõ,
Balatonalmádi, tel.: (06 20) 330 5320

Szolgáltatásaink:
- lakás-, nyaralóbiztosítás

- gép-, és vízijármûbiztosítás
- életbiztosítás

- vállalkozói vagyon- és felelõsségbiztosítás

Az „Almádiért“ Közalapítvány ismét megrendezi
hagyományos jótékony célú bálját

HATTYÚ BÁL
2006. július 8-án (szombaton) a Ramada Hotelban,

melyre már most hívunk és várunk minden kedves érdeklõdõt.

Bõvebb információt nyújt:
Schildmayer Ferencné (88/439-031) és

Szabóné Kormosói Kornélia (88/583-930)


