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

Szeretettel köszöntjük az édesanyákat!

Fazekas Ferenc felvétele



A Szent Margit kápolna története
I. rész

Illetékesek úgy döntöttek, hogy a kápolnát 
eredeti állapotának megfelelően állítják hely
re, lebontva a szerkezetében elavult, életve
szélyes toldalékot. Valljuk be őszintén, mind 
esztétikailag, mind pedig építészetileg a leg
kevésbé sem illeszkedett a kisméretű, de ará
nyos épülethez. A helyreállítás alkalmából 
helyénvalónak látszik, hogy építésének törté
netét és körülményeit részletesen megismer
jük. Előzetesen csak annyit, hogy a kápolna 
közadakozásból épült, mint annyi minden 
más a XIX. század végén és a XX. század ele
jén.

Íme a kápolna története a fellelhető irodal
mi és egyéb adatok alapján.

Az 1800-as évek utolsó harmadában Almá
di már ismert és egyre jelentősebb fürdőhellyé 
vált. A folyamatosan növekedő állandó lakos
ság abban az időben majdnem 300 fő volt, 
amihez jelentős számú nyaralónépesség csat

lakozott, az idény nagy részét Almádiban tölt
ve. Templom nem volt Almádiban, így 
Vörösberénybe jártak a hívek misére.

1883. január 17-én Brenner Lőrinc veszpré
mi építőmester és almádi birtokos, meghívott 
a lakására több veszprémi lakost és almádi bir
tokost egy szent cél érdekében. Hogy ne csak 
a múlandó testnek éljünk s ne csak azért élvez
zünk, hanem a halhatatlan léleknek is, ezen ok
ból Brenner Lőrincz úr indítványozza, hogy 
Almádi községben a többi házak közé, egy Is
ten házát is építsünk, hol az ájtatos lakosok s 
a nyári fürdő-évad vendégei is találjanak 
olyan helyet, hol az örökké való Istent dicsér
hessék és imádhassák. Felszólította a jelenle
vőket, mutassuk meg, hogy a tizenkilencedik 
század második felében is igaz keresztények 
vannak, építsünk egyházat, mit kápolnának ne
vezzünk, minek kis tornyára, ha lehet, még ez 
év nyarán a megváltó jelvényét, a keresztet fe l
tesszük.

Elhatározták egy 12 láb széles, 19 láb hos
szú, 2 öl magas kápolna építését amelyen kis 
fatornyocska lesz. A jelenlevők a következő
ket ajánlották fel:

1. Kurcz Rudolf úr a főút melletti kereszt- 
útnál levő szőllő földjéből átenged az építen
dő kápolna s annak körül leendő befásítására 
szükséges telket. 2. Brenner Lőrincz úr a most 
említett kápolna kőműves munkáját anyag 
nélkül. 3. Krisztián József úr a tetőzet famun
káját anyag nélkül elkészitendik. 4. Forintos 
István úr ő nagysága ajánlata Krisztusnak Pé
terrel az olajfák hegyén létét ábrázoló egy dí
szes olajfestményű oltárkép. 5. Gyivis János 
úr festő, az épület belsejének díszes befestésé
re önként vállalkozott. 6. Meszlényi János úr 
egy mise mondó ruha, két oltárvánkos, egy ol
tárterítő és csengetyühúzó beszerzését aján
lotta fel. 7. Welti Ferenc úr kőfaragó, egy kő
ből faragott szentelt víz tartót ajánlott. 8. 
Szedmák testvérek egy kis harangot. 9.

Elszásszer Endre úr pedig egy nagyobb ha
rangot adnak. 10. Weledics Mihály úr a szük
séglethez mérten egyelőre 12 kocsi kő szállí
tását. 11. Özv. Végh Istvánné asszonyság 15

kocsi kő. 12. Berleg József úr 12 kocsi kő szál
lítását ígérték.

Jelenlevők ideiglenes bizottságot alakí
tottak, nevezetesen: Elnök s ideiglenes pénz
tárnok Brenner Lőrincz. Ellenőr Kurcz Ru
dolf. Bizottsági tagok: Weledics Mihály, 
Krisztián József, Végh Sándor, Meszlényi 
János, Berleg József, Szedmák Ignác, Ber 
András. Mindezt lejegyezte 1883. január 18- 
án G rofcsik Vilmos bizottsági jegyző.

Egyúttal felkérték m indazokat, 
akik önkéntes ajánlatokat tenni 
óhajtanak” forduljanak Brenner 
Lőrinc úrhoz, vagy bármely b i
zottsági taghoz.

Előzőekből láthatóan igen gyor
san, még az összejövetel napján, lé
nyeges dolgokban döntöttek, a kö
vetkező napon ezt írásban is rögzí
tették. Mindezt pedig a Veszprém 
című hetilap 1883. január 23-án 
megjelent számában közzétették.. 
Természetesen az elindult munka 
minden részletével folyamatosan 
foglalkozott a korabeli sajtó, így mi 
is nyomon követhetjük az esemé
nyeket.

Schildmayer Ferenc

A kápolna telkének környéke az 1858. évi térképen

Az oltárkép és az eredeti belső festés

A kápolna képe 1884-1889 között



BALLAGÁSOK ÉVADJA
Tavasz végén indul a ballagások évadja. Ballag

nak a gimnazisták május 6-án, ballagnak az óvodások 
is május 25-én, majd ballagnak az általános iskolások 
is június 15-én, illetve június 17-én. Öröm lesz nézni

a feldíszített intézményeket, az ünneplőbe öltözött ta
nulókat és a rájuk joggal büszke szülőket, rokonokat, 
valamint barátokat.

Eddig mindig egy héttel korábban volt a balatonal
mádi gimnáziumban a ballagás, mint másutt és ez az 
angol nyelvi írásbeli miatt történt, amely megelőzte a 
magyar írásbelit. Így fordulhatott elő, hogy tavaly pél
dául április 30-án volt a ballagás nálunk. A kétszintű

érettségi rendszer bevezetése véget vetett ennek a hely
zetnek. Most május 6-án 66 ifjú ballag ki a gimnázium
ból és vág neki annak az érettséginek, amely egyben a 
felvételi vizsgát is jelenti mindnyájuknak. Filiszterek 
lesznek, mint ahogy a búcsúdalukban is fogadkoznak,

bár kevesen tudják, hogy ez a szó valamikor nyárspol
gárt jelentett.

Többszáz évre tekinthet vissza ez a nemes hagyo
mány, és kezdetetét történészek a német egyetemek tá
ján eredeztetik, amit a selmecbányai akadémia diákjai 
honosítottak meg hazánkban a 18. században. Tőlük 
vették át ezt a szép szokást a hazai egyetemek és a főis
kolák, aminek eredményeként az agráregyetemek hall
gatói például „sárgulnak”. A gimnáziumok mindig is 
igazodtak az egyetemekhez, így lett a kezdeti valétázás
ból ballagás minálunk. Mondhatnánk egész Magyaror
szágon, Erdély kivételével, mert ott „kicsengetés” ma
radt a neve. A „Gaudeamus igitur” búcsúdalhoz és az 
orgonacsokorhoz időközben a matrózblúz is társult -  
amelynek a gallérjára két fekete csíkot úgy kétszáz éve, 
azaz Nelson halála óta varrják fel a gyász jeléül az an
gol matrózok. Nálunk bécsi minta után ezért lett sötét
kék a gallér és fehér a csíkok színe. Legalábbis a gyer
mekkoromban, mert akkor a matrózblúz olyan elenged
hetetlen tartozéka volt egy valamirevaló ballagásnak, 
mint manapság a gyalázkodás a választási kampánynak. 
Még az is rémlik, hogy a legtöbb fiú akkor öltött először 
öltönyt, sokan a kötelező fehér zoknival, mások nyak
kendővel is emelve az esemény ünnepélyességét.

Kialakult időközben a bolondballagás is, talán sop
roni mintára, amikor egy héttel az igazi ballagás előtt 
szolidan felforgatták az iskolát meg a várost a búcsú
zó diákok. Volt idő, hogy a bankettra való aprópénzt 
is ilyenkor gyűjtötték össze. Mára már mindent a szü
lők és a rokonok állnak a kosztümöktől a ballagási 
ajándékon át a bankett költségéig.

Próbájuk meg lefordítani ezt a ballagást idegen 
nyelvekre: azt tapasztaljuk, hogy Közép-Európában 
még istenes a helyzet, de már angolul sem lehet olyan 
egyszerűen elmagyarázni. Mit tesz ilyenkor a művelt 
magyar: előkapja a legkisebb szótárt, és szó szerint 
mondja, amit ott talál. Nos, a „sauntering” őgyelgést 
jelent, „strolling” inkább kószálást, a „wandering” 
pedig vándorlást. Néz is nagyot egy amerikai és csak 
akkor fénylik fel valami a tekintetében, amikor a 
„graduation parade” kifejezés elhangzik, az angolok

nak pedig a „valediction” szóra ugrik be va
lami hasonló „sulivégi buli”. Nincs nehe
zebb, mint egy itteni szokást más fogalom
rendszerre áttenni, és aki netán kételkedne, 
az próbálja meg a disznóölést ecsetelni egy 
norvégnak, vagy a fakutyázást egy arabnak.

Ha valaki viszont ennyire azért nem biztos a 
nyelvtudásában, akkor elegendő csak a ballagás 
előtti szerenádozás szokását elmagyarázni...

A most ballagó 47 óvodásból általános is
kolai tanuló lesz, a most ballagó 75 általános 
iskolásból középiskolás, a most ballagó 66 
gimnazistából pedig főiskolás és egyetemis
ta. Tehát mindannyian tanulni fognak, aho
gyan a jó pap is teszi. Ezt a szép magyar mon
dást is az élethossziglani tanulás „modem jel
szava” váltotta fel, amit azért a diáknyelv 
„életfogytiglani magolásnak” ferdít. Ezért 
nem értek egyet teljesen Victor Hugóval: 
„Élj úgy, hogy ne vegyenek észre ott, ahol te 
vagy, de nagyon hiányozzál onnan, ahonnan 

elmész”. A 19. századi intelem minden bölcsessége 
ellenére sem lehet a 21. század mottója, különösen 
nem a témazárókon, a versenyeken vagy az érettsé
gin. Nagyon is jelen kell lenni a 21. század fiataljai
nak ahhoz, hogy tanulmányaik befejezése után állást

találjanak, hogy boldogulhassanak és egyáltalán meg
élhessenek.

Kezembe akadt az első ballagó osztályok meghí
vója, akik 1993-ban elsőként búcsúztak az iskolától, a 
várostól meg a Balatontól, és azóta is rendszeresen 
visszajárnak. Egy amerikai író, Ashley Brilliant szar
kasztikus gondolatát választotta az egyik osztály: „Ta
lán szerencse, hogy ilyen lassan haladunk, mert meg
lehet, hogy rossz irányba megyünk.” Tudhattak azok 
a ballagok valamit, amit idehaza akkor még kevesen 
mertek kimondani, még azok közül is kevesen, akik 
1988-ban kezdték középiskolai tanulmányaikat. Kissé 
megszelídített tablójukat is csak idén lehetett elfogad
tatni mindenkivel, és végre kikerülhetett a falra. Eddig 
ők őrizték, és becsületükre legyen mondva, hogy meg
őrizték, sőt vállalták és vállalják egykori önmagukat.

Az 1996-ban elballagott osztály egyik tanulója el
küldte azt a családi képet, amelyen az egész nagycsa
lád látható, nagyszülőktől a dédunokákig, akik szinte 
betöltötték a díszudvart. Büszkén tekintenek a kame
rába és a virágcsokrokkal elhalmozott érettségiző 
nagyleányra. Ez a kép évről évre visszatérő élmé
nyem, hogy nem egy ember sikere az érettségi, nem

kizárólag a szülőké, hanem a rokonok, barátok és ta
nárok közös alkotása. Ez az alkotás, egy ilyen ered
mény természetesen a felnőtté váló gyermek együtt
gondolkodásával, együtt-érzésével és együttes cse
lekvéssel jöhet csak létre.

Weöres Sándor gondolata ezért is kísért már régóta, 
hiszen abban az évben írta, amikor születtem. Annak pe
dig már jó néhány éve és mégis aktuálisnak tartom, még 
a 21. században is: „Egyetlen ismeret van, a többi csak 
toldás. Alattad a föld, feletted az ég, benned a létra ” Nos, 
erre a létrára kell nagyon vigyázni, ballagjanak gyerme
keink akár az óvodában, általános iskolában vagy a gim
náziumban. Ballagjanak, boldoguljanak és mindig térje
nek vissza Balatonalmádiba, ahonnan elindultak.

Czuczor Sándor

„A világnak több szerény zsenire van szüksége. 
Olyan kevesen maradtunk.”

(Oscar Levant)

1988-1993.

M e g h í vó

BALATONALMÁDI 
M A G YA R -A N G O L TANNYELVŰ  

GIMNÁZIUM

Ballagási meghívó 1993-ból

Ballagási nagy család-kép 1996-ból

Ballagási meghívó 2006-ból

DUPLEX DRINK
az Italszolgálat

Tisztelt vásárlók!!!!!
Az önök által már megszokott Antal és Tsa Kft. 

által üzemeltetett helyen folyamatos akciókkal alacsony árakkal ismét 
megnyitottuk italkereskedésünket várja kis és nagyker vásárlóit a 

DUPLEX DRINK KFT.
Címünk: Balatonalmádi, Rákóczi u. 37. -  Tel.: 584-010 

Nyitva tartás: hétfő-csütörtök 8-14 (május 22-től 16-ig) 
péntek 8-16
szombat 8-12

A Fanni cukrászda
teljes berendezéssel kiadó!

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

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



Néhány sor 
a 42. hónapról 
a Városházán

2006. április
Az elmúlt hónap egyik legje

lentősebb eseménye a 2006. évi 
országgyűlési képviselő választás 
volt. Településünk minden szava
zókörében a korábbiakhoz hason
lóan lelkiismeretes felkészülés 
után közmegelégedésre teljesítet
ték vállalt feladatukat a választási 
bizottság tagjai és valamennyi 
közreműködő munkatársam. Ez
úton is megköszönöm mindannyi
uknak azt a tisztességes és becsü
letes munkát, amelyet végeztek.

V álasztókerületünk m egvá
lasztott országgyűlési képviselő
jének az eddigiekhez hasonló, 
eredményes munkát és jó  egész
séget kívánok.

Zeneiskolánk 15. születésnap
ját jó  hangulatú, színvonalas prog
rammal tette emlékezetessé az in
tézmény tantestülete és diákjai.

Az idei lomtalanítás előkészí
tése és a körülötte kialakult bi
zonytalanság joggal borzolta fel 
a lakosság hangulatát. A Kom
munális Kft. ügyvezetésével tör
tént többszöri egyezetés és fel
szólítások után megállapodtunk, 
hogy a tervezett őszi időpont he
lyett a -  megszokott és korábban 
bevált időszakban -  még a nyári 
idegenforgalmi szezon előtt le
bonyolítják vállalt feladatukat és 
a Pünkösdi ünnepekre befejezik 
az elszállítást is.

Egyre többen teszik fel a jo 
gos kérdést: m eddig tűrjük el 
Budataván a „TEXAS CSŰR” 
félbemaradt bontásából kialakult 
látképet és a FÓRUM üzletköz
ponthoz tartozó terület gondo
zatlanságát. A szabályos bontás
nak sajnos megvannak a kötele
ző hatósági lépései, melyet a H i
vatalnak be kell tartania. Jelenleg 
az utolsó felszólítás is kiment a 
tulajdonosnak, a bontási határidő 
május közepe. Amennyiben a tu
lajdonos nem teljesít, a munká
kat vállalkozóval elvégeztetem 
és a költséget behajtjuk a kötele
zettségét elmulasztótól.

A városgondnok felkérte az 
üzletközpont -  és valamennyi 
kereskedelmi egység -  vezetőjét 
arra, hogy a boltok környezeté
nek folyamatos gondozásával, 
tisztántartásával legyenek part
nerek a kedvezőbb városkép ki
alakításában.

Több visszajelzést is kapunk a 
közterületek takarítása- és a park- 
gondozás terén tapasztalható po
zitív változásról. E helyről is tisz
telettel kérem, hogy az ingatla
nok előtti járdák, utak rendben
tartásával járuljunk hozzá közös 
céljaink megvalósításához. 
Balatonalmádi, 2006. május 3.

Pandur Ferenc 
polgármester

Önkormányzati hírek
A képviselő-testület áprilisi ülésén négy képviselő 

kért szót napirend előtt az utakra, a csapadékvíz lefolyá
sának biztosítására, valamint a vörösberényi temetőbeli 
szemétgyűjtésre vonatkozóan. Ezután Pandur Ferenc pol
gármester ismertette a legutóbbi ülés óta történt fontosabb 
eseményeket. Ezután Grúber Sándor, városunk rendőrka
pitánya tartott beszámolót a város aktuális közbiztonsági 
helyzetéről. Bejelentette, hogy a múlt alkalommal emlí
tett sorozatbetörés tetteseit elfogták. Előfordultak gépko
csi-feltörések, minden esetben a látható helyen hagyott 
értéktárgyak „csábítottak” bűnre. Kurrens cikk lett a vö
rös kő, ami több esetben lopás tárgya lett. Sajnálatosan az 
elmúlt időszakban is előfordult ittas vezetés, mint bűncse
lekmény.

A bizottságok munkájáról tájékoztatót hallgatott meg a 
testület, majd az önkormányzat 2005. évi zárszámadásának 
elfogadása következett. A könyvvizsgáló felelősségteljes, 
jó  gazdálkodást tanúsító záradékkal látta az önkormányzat 
gazdálkodását reprezentáló előterjesztést. Beszámolót is
mert meg a testület a 2005. évi adóztatást és az adóbevétel 
alakulásáról. A helyi adók összege közel 363 millió forin
tot tett ki, így a költségvetésben megjelölt előirányzat 
103%-ban teljesült. A testület a beszámolói elfogadta. Át
fogó értékelést ismert meg a testület a helyi önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának 
tárgyában, amelyet elfogadott.

Ezután került sor a város környezetvédelmi rendeleté
nek felülvizsgálatára, amelyet a központi jogszabályok 
változások tettek szükségessé. Elfogadása minősített 
többséget igényelt, ami megtörtént, hasonlóan a környe
zetvédelmi alap létrehozásáról szóló rendelethez. A 2005. 
évben végzett belső ellenőrzésekről készült jelentést a 
képviselő-testület jóváhagyta. A szennyvízcsatorna-háló
zat bővítésének készültségét tárgyalta a testület, amellyel 
kapcsolatban a befejezési határidőt 2006. október 31-re 
módosította. Jelenleg állami számvevőszéki vizsgálódás

folyik a beruházást illetően. A módosítás indoka a téli 
időjárás, valamint a műszaki feltételek módosulása volt.

Hosszabb vitát váltott ki a piac-, helyesebben vásár-tér 
felújítása címet viselő előterjesztés. Erre a feladatra jog 
erős építési engedéllyel rendelkezik a város, aminek bir
tokában többször pályázott állami támogatásra, azonban 
eddig egyetlen esetben sem eredményesen. A testület úgy 
döntött, hogy a rendelkezésre álló önrész (9,5 millió fo
rint ) erejéig elindítja az egyszerűsített közbeszerzési el
járást azzal, hogy október 31-ig be kell fejezni a kivitele
zést. Fontos feltétel, hogy júliusban és augusztusban nem 
folyhat munka.

A képviselő-testület elfogadta a Luther u. 8 sz. alatti 
ingatlan elidegenítésére vonatkozó pályázat kiírását, 
majd a médiatámogatási kérelmekkel foglalkozott. Vita 
után elfogadta az Öböl Tv, mint kistérségi televízió, 2005. 
évi támogatásának 5%-al történő emelését, ami kereken 
évi bruttó 172 ezer forint többletkiadást jelent. Nem fo
gadta el a testület a Veszprém Televízió 400 ezer forint + 
AFA értékű, éves szintű szolgáltatási ajánlatát.

A polgármester előterjesztésében tárgyalta a testület 
az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójá
nak rendezvénytervezetét és 600 ezer forint összeget biz
tosított e célra. Foglalkozott a képviselő testület a Töltés 
u. 6 sz. alatti műteremlakás ügyével, miután javítási mun
kák váltak szükségessé az épületen. A bérlő bejelentette 
vásárlási szándékát, azonban a Magyar Alkotó Művésze
ti Alapítvány nem járult hozzá az elidegenítéshez. Így az 
önkormányzatnak, mint tulajdonosnak kell a szükséges 
javításokat elvégeztetni, aminek várható költsége 3-4 
millió forint. Végül az önkormányzat a Balaton tisztasá
ga címmel közmunka-program pályázat azonnali benyúj
tásáról döntött, annak reményében, hogy siker esetén 15 
fő foglalkoztatására nyílik lehetőség.

SF

Az Almádiért Közalapítvány 
a vörösberényi református templomért

Az Almádiért Közalapítvány adományokat gyűjt a 
vörösberényi református templom felújítására. A befi
zetéseket elkülönítve kezeljük, az adományokról adó- 
kedvezmény igénybevételére jogosító igazolást adunk. 
Várjuk a lakosság, a vállalkozások, városunk társadalmi 
és civil szervezeteinek anyagi segítségét. Bankszám la

szám unk: OTP B alatonalm ádi 11748083-20005760. 
Csekk az önkormányzat portáján található, a m egjegy
zés rovatban írják be: „Vörösberényi Templomért” . A 
fentiekkel kapcsolatban bővebb felvilágosítást nyújt: 
Kardos Józsefné Irénke (Balatonalmádi, Szellő u. 5., 
tel.: 88/432-167).

Képviselői közlemény
Tisztelt almádi polgárok!

2006. május 17-én, szerdán 16 órától 
fogadónapot tartok a Városházán. 

Bejelentkezés a 06/30/9-464-270 telefonon.
Dr. Hoffm ann Gyöngyi 

önkormányzati képviselő

FELHÍVÁS
Tájékoztatom a lakosságot, hogy az alábbi időpontokban 

és helyszíneken az elmúlt időszak döntéseiről és az előttünk 

álló feladatokról, tervekről LAKOSSÁGI FÓRUMOKAT 
tartunk.
2006. május 15. hétfő, 19.00 - Kéttannyelvű Gimnázium 
2006. május 16. kedd, 18.00 - Vörösberényi Művelődési Ház 
2006. május 22. hétfő, 18.00 - Pannónia Kulturális Központ 
2006. május 23. kedd, 18.00 - volt Váci Mihály Általános Iskola 

Megtisztelő érdeklődésére számítva 

Tisztelettel:
Pandur Ferenc 

polgármester

FOGJUNK ÖSSZE!
A múlt évi, sikeres temető rendbetétel után sze

retnénk folytatni ezt a hagyományt, így újra meg

szervezzük a vörösberényi temető takarítását!

Várom Önöket, MINDENKIT (gyerekeket csak 

szülői felügyelettel), aki segíteni szeretne ebben a 

közös ügyben

2006. május 13-án, szombaton 9 órára a vörös

berényi temetőhöz, hogy a magunkkal hozott eszkö

zökkel (kesztyűk, zsákok csákány, ásó, lapát, gereb

lye, bozótvágó stb.) újra tegyünk rendet.

Kérjük  a vállalkozókat és azokat, akik gépkocsi

val rendelkeznek, nyújtsanak segítő kezet abban, 

hogy az összegyűjtött szemetet elszállíthassuk!

Az akcióról bővebb információt a 30/94-64-270-es 

telefonszámon kérhetnek!

Várom Önöket, én ott leszek!

Dr. Hoffm ann Gyöngyi 

képviselő



Veszprémvármegye
Veszprém az év települése

A Magyar Televízió Rt. által meghirdetett Az Év Települése díjat 2005-ben 
Veszprém városa nyerte el. A Magyar Turizmus Zrt. különdíjat ajánlott fel, amely
nek értelmében a település a szervezet kiemelt támogatását élvezheti egy éven ke
resztül. A különdíj célja, hogy felhívja a belföldi lakosság figyelmét Veszprém mű
velődési s idegenforgalmi értékeire, és ezáltal minél többeket ösztönözzön arra, 
hogy látogatást tegyenek ebben az egyedi vonzerőkkel rendelkező városban. A tá
mogatásról szóló együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására 2006. ápri
lis 3-án, Veszprémben került sor.

Térségi együttműködés
Megalakult a regionális egészségügyi tanácsok elnökeinek képviseleti és együtt

működési szervezete. A hét régió tanácsainak célja ezzel a tapasztalatcserén és az 
egymás kölcsönös tájékoztatásán túl, hogy az egészségfejlesztés-politika hazai és 
uniós kapcsolatait is erősítsék. A régiók egyre növekedő szerepében meghatározó 
jelentőséget kívánnak szerezni az egészségügy átalakításában és fejlesztésében. Ab
ban bíznak, hogy az önállóan működő regionális egészségügyi tanácsok ezzel az 
összefogással jelentősen meg tudják növelni érdekérvényesítő képességüket. Kecs
keméten Kuti Csaba, a Veszprém megyei közgyűlés elnöke a közép-dunántúli 
egészségügyi tanács elnökeként írta alá régiónk nevében az alapító okiratot.

Brüsszelben, Pécsett, Milánóban, Budapesten...
Brüsszelben, a Sálon des Vacances idegenforgalmi kiállításon a látogatók erő

teljesen érdeklődtek hazánk (kiemelten Budapest és a Balaton), illetve térségünk, 
ezen belül elsősorban Veszprém megye iránt. A magyar nemzeti bemutatóhely 
egyértelmű sikert aratott mind a látogatók, mind a belga szakma körében. A vásá
ron összesen 973 kiállító és 101.000 látogató volt jelen.

A pécsi utazási börzén Veszprém megye a Közép-dunántúli térség standján mu
tatta be értékeit. A látogatók örömmel fogadták az Üdülési csekkel Veszprém me
gyébe! és az Aktív turizmus Veszprém megyében c. 2006. évi ajánlatokat tartal
mazó füzeteket. Sokan érdeklődtek gyalogos és kerékpáros túralehetőségek, ren
dezvények iránt is.

Megyénk és a Balaton idegenforgalma képviseltette magát a milánói turisztikai 
vásáron is. A kiállításon 5000 kiállító (ebből 1600 nemzetközi cég) mutatta be kíná
latát. 100 ezer látogató volt kíváncsi az ajánlatokra, s további 46 ezer idegenforgal
mi szakember érkezett 120 országból Olaszország legnagyobb utazási kiállítására.

Budapesten a BNV területén megrendezett 29. nemzetközi idegenforgalmi ki
állításon a megyei turisztikai hivatal mutatta be idei kínálatunkat. A régebben ki
adottak mellett 5 új kiadvánnyal (Rendezvénynaptár, Turisztikai ajánló, Történel
mi útvonalak, kulturális emlékhelyek. Aktív turizmus, valamint Üdülési csekkel 
Veszprém megyébe!) várták a látogatókat. Megyénk iránt nagy érdeklődés mutat
kozott, a vendégek leginkább a rendezvények és a szálláshelyek iránt érdeklődtek.

Almádiak
Két almádi művész is szerepelt a közelmúltban városunk határain túl. Kiss 

György bábszínész, előadóművész április 18-án Veszprémben az egyetemen tartott 
zenés irodalmi estet, amelyen a magyar költészetből szólaltatott meg szép váloga
tást. Filep Sándor, az Öreghegyen élő festőművész május 3-án Zalaegerszegen a 
városi kiállító-teremben mutatta új alkotásait, a Párkányi Raab Péter szobrászmű
vésszel közös tárlatot Melocco Miklós Kossuth-díjas szobrász nyitotta meg.

Balatoni arcképcsarnok
Siófokon megjelent a Balatoni arcképcsarnok - Ki kicsoda a régióban? című 

adattár, amelyben a legismertebb tóparti - köztük almádi - személyiségek szerepel
nek. A térségi lexikont a Balaton Fejlesztési Tanács, valamint a parti önkormány
zatokat tömörítő Balatoni Szövetség támogatásával jelentette meg egy siófoki vál
lalkozás. A lexikon első részében a legismertebb balatoniak életrajzát és fényképét 
találja az érdeklődő. A kötet második felében a Balaton-vidék önkormányzatai, mű
velődési, tudományos, egészségügyi intézményei, egyesületei, cégei szerepelnek. 
A Balatoni arcképcsarnok a 32 tóparti postahivatalban (így Almádiban is) kapható.

UNIQA
Intézze biztosítási ügyeit helyben!

Az UNIQA Biztosító Rt. Balatonalmádi kirendeltségén széleskörű 
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

Betörések, ittasság

Rendőrségi hírek
Mielőtt az elmúlt időszak történéseinek részletezésére térnék, adósságot kell tör

lesztenem. Régi újságolvasók előtt ismert, hogy néhány évvel ezelőtt Balatonalmá
diban történt egy halálos kimenetelű közlekedési baleset, amely egyik érintettje kol
légánk volt. Állampolgári jelzés figyelmeztetett, annak idején ígéretet tettem arra, 
hogy ha az ügy lezárul, annak eredményéről tájékoztatni fogom Önöket. Ez akkor 
elmaradt, így most pótolom mulasztásomat. Az eseményről annyit, hogy egy betö
rés-jelzés érkezett az ügyeletünkre, melyre a gépkocsizó járőrt küldte ki a szolgálat
ban lévő parancsnok. A belvárosból Fűzfő felé tartó rendőrségi gépkocsival szem
ben szinte folyamatos, összefüggő kocsisor haladt, amely forgalmi okok miatt néha- 
néha megtorpant. A feltorlódott kocsik közül a Noszlopy G. utcai kereszteződés ma
gasságában egy középkorú helyi polgár akart átsietni a másik oldalra, kihasználva az 
álló járművek adta lehetőséget. Figyelmetlensége okán nem vette észre a közeledő 
rendőrségi gépkocsit, amely elé féktávolságon belül lépett, és az elütötte. Olyan sú
lyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A vizsgálat, amely
ben részt vett a közlekedési ügyész is, megállapította a gyalogos felelősségét, ám a 
helyszín adatai azt bizonyították, hogy kollégánk a megengedettnél gyorsabban köz
lekedett. A bírósági eljárás során is megerősödött ez a tény, és a jogerős ítélet értel
mében elmarasztalták a gépkocsit vezető kollégánkat. A döntés értelmében 1 év bör
tönbüntetést kapott, továbbá 2 évre bevonták a vezetői engedélyét. A börtönbünte
tés végrehajtását próbaidőre felfüggesztették, de egyben a bíróság úgy döntött, hogy 
mentesíti őt a büntetett előélethez fűződő joghátrány alól, amely azt is jelentette, 
hogy megmaradhatott a rendőri szolgálatban. A 2 év lejárta után újra levizsgázott, s 
így bár elméletileg újra vezethetne, de szolgálati feladatai miatt erre nincs szükség, 
mivel más beosztásba került.

Ami az elmúlt időszakot illeti, több idényjellegű bűncselekményről érkezett be
jelentés. Ezek közül kiemelt figyelmet érdemel a közterületen álló gépkocsik feltö
rése. Ebből három esetet jelentettek. A járművekből a tulajdonosok táskáját, tárcáját 
vitték el. A kerti munkák megindulása kapcsán három olyan eset történt, amikor is 
a sértettek a kertben vagy a szőlőben dolgoztak, míg a mögöttük nyitva hagyott la
kásból vittek el személyes tárgyakat, de többnyire készpénzt, ékszereket. Nemcsak 
ilyen jellegű, hanem a már klasszikusnak számító nyaralófeltörésekből is többet je 
lentettek be, a Bartók Béla utcából, a Páfrány utcából. Ezekről a helyszínekről mű
szaki cikkeket, személyes felszerelési tárgyakat vittek el ismeretlen elkövetők. A be
jutás módszere változatos volt, hol ablakot törtek be, máshol pedig ajtóbefeszítés, il
letve lakat letörés módszerével hatoltak be a kiszemelt ingatlanba. A Szigethy J. ut
cában is több nyaralót, hétvégi házat törtek fel, és megállapítható volt, hogy az elkö
vető hosszabb-rövidebb ideig benn lakott az ingatlanokban. A polgárőrökkel közö
sen figyelőszolgálatot szerveztünk, hogy elfoghassuk a hívatlan vendéget, de ez ne
künk nem sikerült, mert a füredi kollégák Balatonudvari környékén kapták el a tet
test, aki azóta ott is tucatnyi betörést ismert el az itteni betöréseken kívül, így az el
járást Füreden folytatják le.

A környékben több példa volt már arra, hogy zárfúrás módszerével törtek be la
kásokba, nyaralókban, s e tevékenységükben még az sem zavarta az elkövetőket, hogy 
a tulajdonosok az emeleten aludtak, háborítatlanul vittek mindent, ami a kezük ügyé
be került. Balatonalmádiban az egyik üzletet próbálták ily módon feltörni, de a tulaj
donos előrelátásának köszönhetően olyan zárat szereltek fel, amely megfelelő védel
met nyújt az ilyen jellegű kísérletekkel szemben, így oda nem tudtak behatolni. Két 
csónaklopásról is kaptunk bejelentést. A csónakok tulajdonosai és a tárolásért felelős 
egyesület vezetése között pénzügyi viták voltak, így a csónakokat egyszerűen kirak
ták a telephely védett területéről, s az elkövetők innen vitték el ezeket. A város köz
véleményében hosszú ideje beszédtéma, hogy a különböző közműépítések, illetve 
más beruházások területéről kitermelt jelentős értéket képviselő vöröskövet, amelyet 
a vörösberényi iskola mellett halmoztak fel, lopják. Örömmel tájékoztathatom Önö
ket, hogy állampolgári bejelentést követően rendőreink elfogták és tetten érték az 
egyik tolvajt, aki beismerte, hogy nagyobb mennyiségű követ vitt és adott el. Két tar
tás elmulasztásáról is érkezett bejelentés. Mindkettő sajnos egy-egy széthullott csa
lád tragédiája, amelynek terheit, úgy tűnik, a gyermekeknek kell viselniük.

A vám- és pénzügyőrség nyomozó csoportja egyre hatékonyabban végzi a fel
adatát, szükség is van erre, hiszen az előttünk álló szezonban is nagyon sok butik nyit 
ki időszakosan és árul különböző ruházati termékeket. Ezúttal két olyan ügyben foly
tatunk eljárást, amely ismert márkanevek meghamisítása miatt indult, egyidejűleg a 
hamisított termékek lefoglalásával. A jövőben is együtt kívánunk működni a vámo
sokkal, ezen a területen is fokozottabb ellenőrzésre számíthatnak az érdekeltek. A 
bűnügyi krónika befejezéseként három úgynevezett motiválatlan rongálásról szeret
nék szólni, mely bűncselekmények helyszínelésekor nem lehetett észszerű okot ta
lálni arra például, hogy miért törték be egy üzlethelyiség kirakatát, ugyanakkor az 
ott elhelyezett tárgyakhoz az elkövető nem nyúlt. De rongáltak meg villanyóra-szek
rényt és gépkocsit is.

Végezetül néhány szót a közlekedési helyzetünkről, ezen belül is a balesetek és 
az ittas vezetés tárgykörét szeretném kiemelni. A húsvéti, illetve az azt követő hét
végén sikerült a baleseti helyzetünket annyira lerontani, hogy az eddigi jó eredmé
nyeink semmivé váltak. A 22-23-i hétvégén például 9 balesetnél helyszíneltünk. 
Ezek közül 3 súlyos sérüléses következményekkel járt. Áprilisban csak Balatonal
mádiban 8 fő ellen indult ilyen cselekmény miatt valamilyen szintű eljárás. Annak 
ellenére, hogy a választás, amely területünkön zavartalanul és eseménymentesen zaj
lott, valamint az árvíz miatt jelentős rendőri erőket kellett elvonnunk a közterületi 
szolgálattól, s így nem szerveztünk külön akciót, mégis ilyen eredmények születtek. 
A város belső területein is feltűnik időközönként a sebességmérő berendezés, ennek 
ellenére volt olyan hétvége, hogy 100-nál több állampolgárt kellett gyorshajtás mi
att felelősségre vonnunk, megbírságolnunk. Kérem Önöket, hogy nagyobb gondos
sággal és felelősséggel vegyenek részt a közlekedésben!

Grúber Sándor r.alezredes 
rendőrkapitány



15 éves az almádi zeneiskola
A zongorán felcsendültek a jól ismert akkordok. Egy emberként énekeltük: „Isten, áldd meg a magyart...”. 

Nagyszabású, ám meghitt ünnepi óráknak lehettek tanúi a meghívottak a Pannónia Kulturális Központ nagytermé
ben, ahol 2006. április 5-én a balatonalmádi Kósa György Városi Zeneiskola ünnepelte fennállásának 15 éves év
fordulóját.

Az intézmény névadójának, Kósa Györgynek fia és felesége, a város vezetői, iskolaigazgatók, hajdani és jelenle
gi munkatársak, szülők, muzsikuspalánták koszorújában nyitotta meg az ünnepséget Hódossy Zoltánné Huiber Gab
riella, a zeneiskola igazgatója. Rövid köszöntője ívet formált a kis iskola megszületésétől a jubileum pillanatáig, ki
emelve a közelmúlt szép eredményeit. A köszöntőt Balatonalmádi polgármesterének, Pandur Ferencnek az ünnepi be
széde követte. Szavai megerősítették a zeneiskola tantestületét törekvéseik helyességében: a művészetek minden ága, 
köztük a zene is, részt vállal az emberi lélek harmóniájának megteremtésében. A zenei nevelés, a hangszertanulás az 
emberarcú világ megőrzését hivatott szolgálni az ókortól napjainkig és tovább.

Az ünnepség -  a Mozart-év jegyében -  W. A. Mozart életét idéző jelenetfüzérrel folytatódott, melyet a zeneiskolás 
gyerekek játszottak el kedvesen, derűsen, a szövegkönyvet összeállító Huiber Jánosné magyartanár türelmes irányítá
sa nyomán. Wolfgang, a kisgyermek, a bontakozó zenei tehetség, a Varázsfuvolát megalkotó zseni világa megjeleníté
sének hitelességében nem kis szerepe volt a rajztanár Borsné Simon Györgyinek is, a Mozart korát megjelenítő szín
padkép, a mókás jelmezek, parókák, zsabós talárok elkészítésével. Az ünnepség harmadik egységét a zeneiskola nö
vendékeinek Mozart-Bartók hangversenye jelentette. Azok a gyermekek muzsikáltak példás igyekezettel a pódiumon, 
akiknek március 30-án -  a két zeneszerző születésének évfordulója tiszteletére rendezett házi zenei versenyen -  a Kósa 
Gábor zeneszerző-zenetanár elnökletével mérlegelő zsűri kiemelt arany oklevelet adományozott.

A jubileumi ünnepség résztvevői -  a szünetben illetve a hangverseny befejezése után -  megtekinthették az is
kola munkálkodásának 15 éve alatt összegyűlt okleveleket, fényképeket, írásokat őrző albumokat, az évkönyvet és 
a gyermekek Mozart-zene ihlette kis festményeiből, rajzaiból teremtett kiállítást. A meghívottak világos, tiszta ké
pet kaptak a balatonalmádi Kósa György Városi Zeneiskolában folyó oktató-nevelő munkáról.

A kis iskola családiasan kicsi tanári kara -  Füke Ákos (cselló), Fükéné Sebestyén Mónika (zongora), Hódossy 
Zoltánné Huiber Gabriella (szolfézs), Horváthné Domonkos Tímea (hegedű), Liziczay Éva (zongora), Nagyné Sárfi 
Gabriella (gitár), Nándoriné Palásti Judit (szolfézs), Pártai Attila (trombita-fu rulya), Szilvásy Lászlóné (fuvola-fu
rulya), Tamás Béláné (zongora) személyében -  továbbra is őrizni és átadni igyekszik türelmes, derűs következe
tességgel Bartók Bélának és tanítványának, Kósa Györgynek immár klasszikus szellemi örökségét.

Nagyné Sárfi Gabriella

Köszönetnyilvánítás
A Kósa György Városi Zeneiskola tanulói és 
dolgozói nevében szeretnék köszönetet mon
dani mindazoknak, akik önzetlen segítségük
kel és anyagi támogatásukkal hozzájárultak a 
M ozart-Bartók Háziverseny és a 15 éves Ju
bileumi Ünnepség megrendezéséhez: az Al
mádiért Közalapítványnak, a Bora Fotószak
üzletben Boros Hangának és Rasovszky Zol
tánnak, Bors Sándornak, Heilig Andrásnak, 
Gaálné Szabó Edinának, a Pannónia Kulturá
lis Központ munkatársainak, a Szabó Pékség
ben Nagy Árpádnénak és az Almádi Zeneisko
láért Alapítványnak!

Hódossy Zoltánné Huiber Gabriella

ZENEISKOLAI BEIRATÁS
A 2006/07-es tanévre történő beiratkozás idő
pontja: 2006. június 15-én és 16-án 15-18 órá
ig, helyszíne: Kósa György Városi Zeneisko
la, Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky u. 60. 
Beiratkozhatnak új tanulóként azok a gyerme
kek, akik 2006. augusztus 31-ig betöltik 6. 
életévüket. A beiratkozáskor történik az 1. fél
év térítési díjának befizetése.
Minden zenét tanulni vágyó növendéket szere
tettel vár a zeneiskola tantestülete!

A zenede évfordulója

Polgármesteri köszöntő
Tisztelettel és őszinte megbecsüléssel köszöntöm a Kósa György Városi Zene

iskola alapítóit, jelenlegi és volt tanárait, egykori és mostani növendékeit, az isko
lát támogató szülőket, meghívott vendégeinket, és kedves mindannyiukat, akik el
jöttek, hogy együtt ünnepeljük zeneiskolánk alapításának 15. évfordulóját.

Ahol a költészet megszűnik, ott kezdődik a zene. Olyan nyelv, amelyet megér
tenek bárhol a világon, akárcsak alap-, közép-, netán felsőfokon érti és műveli va
laki a szerencsések közül. A zene jellemformáló és nevelő ereje „ csodafegyver” 
azok kezében, akik előadóművészként vagy pedagógusként alkalmazzák az utókor, 
az ifjúság mentalitásának kialakításában -  ezzel az idézett mondattal kezdte Lo
vas József zongoraművész, városunk lakója, zeneiskolai szaktanácsadó 1991. feb
ruárjában a város önkormányzatának címzett levelét, amelyben önálló zeneiskola 
alapítását ösztönözve a megvalósítás lehetőségeit és feltételeit írta le. Éppen 15 év
vel ezelőtt.

A képviselő-testület 1991 júliusában szakmai előkészületek után, vállalt önkor
mányzati feladatként Városi Zeneiskola néven megalapította az önálló balatonal
mádi alapfokú művészetoktatási intézményt, ami 1991. szeptember 1-jén -  még a 
Györgyi Dénes iskolában -  meg is kezdte működését, zongora, hegedű, fuvola, fu
rulya és szolfézs tanszakkal. Köszönetemet fejezem ki Kovács Piroska Rózsának, 
aki az intézményalapítás jogszabályi előkészítését gondozta, jelentős szerepet vál
lalt az első hangszer beszerzésekben, a hivatal részéről együttműködő partnerként 
segítette az indulást.

Sem a képviselő-testület döntése, sem Lovas József iskolaszervező tevékeny
sége nem volt előzmények nélküli. Az első szabadon választott balatonalmádi ön- 
kormányzat -  1990 decemberében, szinte a megalakulását követő egyik első dön
téseként -  határozott a zeneiskola létrehozásáról, s a város első polgármestere, dr. 
Kerényi László munkatervében is szerepelt: „Önálló zeneiskola kell. Aktivizálni a 
régi nagyokat, Lovas Józsefet, Veszelyi Gabriellát, Körmendi Istvánt. ” Lovas Jó
zsef pedig -  édesanyja, az 50-es évektől az almádiak sikeres zenészeket nevelő 
zongoratanára, Kurtz Anna nyomdokaiba lépve -  részt vett a zeneoktatás helyi 
megszervezésében. 1973-tól néhány éven keresztül szervezte, irányította is a 
veszprémi „Csermák Antal ” zeneiskola Almádiba kihelyezett tagozatát. Egy évre
-  igazgató-helyettesi státusban -  az új intézmény vezetésével, a működés beindí
tásával is Lovas Józsefet bízta meg a testület.

1991-ben az önkormányzat által biztosított költségvetésből új hangszereket 
szereztek be, felvettek két főfoglalkozású és három részfoglalkozású tanárt, a be
iratkozás is megtörtént. Az új, önálló intézménybe - a „régi” Csermákosokkal 
együtt -  a tervezett hatvan növendék helyett kilencvenöten kezdték meg illetve 
folytatták zenei tanulmányaikat. Az intézmény 1993. október 1-jén - a Zene világ
napján - vehette birtokába új helyét, a volt tanácsháza felső szintjén Veszeli Lajos 
ötlete alapján és az ő irányításával szépen kialakított helyiségekben. Az új zeneis
kola már a megnyitón kicsinek bizonyult. Ám az elmúlt 15 évben méltó helye volt 
annak a szellemi műhelynek, amely a tanárok-növendékek-szülők hármasa, a ze
nei élmény összekovácsoló ereje által kialakult.

S ahogy múltak az évek, az első beiratozottak felcseperedtek. Egyre biztosab
ban álltak a pódiumon a vizsgákon, versenyeken és a városi szerepléseken. Volt 
év, amikor 200 növendék tanult a zeneiskolában. A zeneoktatás iránti igény, a kép
viselő-testületek ügyszeretete nyomán újabb tanszakok is szerveződtek. Kialakult 
a nyolc fős tantestület, s az eddigi két igazgató, Lovas József és Huiber Gabriella

mindent megtett azért, hogy a művészeti oktatáshoz-neveléshez nélkülözhetetlen 
mintaszerű munkahelyi légkör fennmaradjon.

A zongora, hegedű, cselló, gitár, furulya, fuvola, trombita és szolfézs tanszak
ok tanárai elmélyült munkát folytatnak gyermekeink zenei ízlésének formálásá
ban, az értékes zene megszerettetésében, s nem utolsó sorban a hangszeres muzsi
kálás -  kitartó munkára és önfegyelemre is nevelő, és semmi mással nem helyet
tesíthető -  tudásának megszerzésében. Az alapítás 10 éves jubileuma alkalmából 
a zeneiskola felvette Kósa György nevét, akinek igényes művészete, humanitása, 
gyermekszeretete iránytűként szolgál zeneiskolánk számára.

Az utóbbi évek változásai más intézményeinkhez hasonlóan nem kedveztek a ze
neiskola körülményeinek. A korábbi bővítést célzó tervek, hogy a hiányzó helyisége
ket az épületben kialakítjuk, nem valósultak meg, mert az önkormányzat körülményei 
is mostohábbak lettek. Tudjuk, sok jó ember kis helyen is elfér! A városban csökkent 
a gyermeklétszám, a zeneiskolás diákok is kevesebben vannak, s a zenetanításnak pe
dig egyre bővülő, a tanulók szabadidejét célzó kínálattal - mint például a számítógép, 
a nyelvtanulás, sport -  kell versenybe kelnie. Mégis: hiszem, hogy zenetanulás, a mű
vészetekben való elmélyülés érzékenyebb, a jóra, szépre fogékonyabb, harmoniku
sabb embert nevel. Az ezt felismerő szülők segítő együttműködése e téren is nélkü
lözhetetlen. Magam és önkormányzatunk nevében megköszönöm minden szülő ön
zetlen segítségét, amely elengedhetetlen része az elért eredményeknek.

Kis város, kis iskola, nagyszerű emberekkel, családias hangulat. Többségében 
a kezdettől itt tanító, szívüket, lelküket a zeneoktatásért kitevő, elmélyült szakmai 
és emberi munkát folytató pedagógusok. Köszönet a tantestület értékteremtő tevé
kenységéért.

Kedves Jelenlévők! Tudják, milyen felemelő érzés ebben az elembertelenedő, 
rohanó világban polgármesternek lenni, amikor más településen járok és az ottani 
vezetők mondják és irigykednek is talán: az oktatás mai körülményei között mek
kora érték van nálatok Balatonalmádiban! Amikor zenéhez értő, azt művelő szak
emberek zeneiskolánk rendezvényein, versenyein járva azt mondják nekem: Pol
gármester úr, Önöknél mindig kellemesen csalódunk! A zeneoktatás magas színvo
nalát már-már megszoktuk. Hihetetlen, amilyen odaadással az igazgató nő végzi a 
munkáját, amilyen családi miliőt alakít ki maga körül kollégáival, a szülőkkel; ami
lyen emberi hangon, szeretettel beszél a gyermekekkel. Kevés helyen adnak ilyen 
többletet a tanulóknak. Itt nálunk igen, köszönöm, köszönjük, Gabi!

Kodály Zoltán mondta: A zene nem magánosok kedvtelése, hanem lelki erőfor
rás, amelyet minden művelt nemzet igyekszik közkinccsé tenni. Kapja meg belőle 
részét minden magyar gyermek! Az önkormányzatnak a körülmények biztosításá
val az a felelőssége, hogy aki igényli - s ha lehet, minél több almádi gyermek -, 
kapja meg az igényes zenei képzést, ezt a lelki erőforrást útravalóul.

Befejezésül Nándori Beáta egykori növendék írását idézném zeneiskolai em
lékeiről, amely az 5 évvel ezelőtti évkönyvben található. Amennyiben a hatás 
ilyen, a munka nem volt hiábavaló. Az ő szavaival kívánok még eredményes éve
ket a Kósa György Városi Zeneiskolának, Hódossy Zoltánné Huiber Gabriella 
igazgatónak, a tantestületnek, a növendékeknek és a városnak. Beáta azt írja: A 
fácska megnőtt az épület előtt, a folyosó már más gyerekektől zsong. De a zene sze
retetét magunkkal vittük a zeneiskolából, és megőrizzük egész életünkben. Így le
gyen! Boldog születésnapot, zeneiskolánk!

Pandur Ferenc



Zeneiskolásaink enyingi sikere

Egy csodaszép iskoláról
Városunk Zeneiskolája az idén rendhagyó módon ünnepelte március 15-ét. Az 

ősszel Papkeszin kiemelt aranyérmet szerző Csintekerintők csapata ismét népdal
éneklési versenyen vett részt, ezúttal Enyingen. A verseny több szempontból is 
rendhagyó volt. Először is, mert ünnepnapon tartották. Másodszor, mert egy órá
val később kezdődött, mint ahogyan meghirdették. Harmadszor pedig azért, mert 
szóló-versenyen az almádi gyermekek csapatban indultak. Ezzel megteremtették 
a már sokadszor megrendezett versenyen a csoportos kategóriát. A Csintekerintők 
a tőlük megszokott módon arany minősítést kaptak, ami Hódossyné Huiber Gab
riella gondos felkészítésének és a gyermekek lelkesedésének köszönhető.

A negyedik, ami rendhagyó volt a versenyen, maga az iskola, ahová a meghívást 
kapták az almádiak. Zeneiskolaként kezdte működését az intézmény 1996-ban. 
Fenntartója a helyi református gyülekezet. Ez pedig azt jelenti, hogy maroknyi lel
kes csapat a lelkész vezetésével csodálatosan szép iskolát hozott létre. Támogatást a 
holland testvérgyülekezetektől kaptak, de azt is inkább tárgyi ajándékok formájában. 
Szinte minden, amit az iskolában láthattunk, saját készítésű. Így például a leselejte
zett ablakok a folyosók falait díszítik. A gyermekek és tanáraik telefestették őket, és 
így nagyon barátságossá teszik az épületet. Az iskola meghitt, barátságos, lelke van. 
Látszik rajta, hogy nem pénzt méricskélve és kiszabott munkaidőben, hanem szere
tetből, a gyermekekért dolgozik ott egy kis közösség. A gyermekek pedig szívesen 
járnak iskolába, minden szabadidejüket ott töltik.

Különlegessége az iskolának, hogy először csak alapfokú művészeti oktatás 
folyt a falai között, és csak később, a 2002/2003-as tanévtől az új épületszárnyban 
indult útjára az általános iskolai oktatás. Mintegy a művészeti képzésre épülve. En
nek nagy előnye -  az igazgató elmondása szerint -  egyrészt az, hogy a gyermekek 
kis közösségekbe tartozhatnak, hiszen együtt agyagoznak, zenélnek, énekelnek, 
táncolnak vagy színdarabokat adnak elő. Másrészt az iskolán belül minden gyer
mek megtalálhatja azt, amiben ő ügyes, és sikereket érhet el. Ez tartást ad a gyer
mekeknek, és más tantárgyakból is nagyobb teljesítményre sarkallja őket.

Arról, hogy a gyermekek jól érzik magukat ebben a kis fészekben, ahol rend, 
fegyelem és szeretet uralkodik, tanúskodott műsoruk, amit március 15-e alkalmá
ból mutattak be a verseny résztvevőinek. Teljes komolysággal, átéléssel adták elő 
verseket, zenét és mozgást elegyítő összeállításukat. Örömmel játszott együtt el
sős és nyolcadikos. Ez az iskola egy nagy család, melynek tagjait a vallás, a mű
vészet és az iskoláért közösen végzett munka köti össze.

A bővítést követően, a 2003/2004-es tanévtől az iskola neve Tinódi Lantos Se
bestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
lett, himnusza a szellemiségéről tanúskodik:

Siess keresztyén, lelki jó t hallani 
Régi törvényből harcolni tanulni,
Az igaz hit mellett mint kell bajt vívni,
Krisztusban bízni.

(T. L. S., 1549: 161. dicséret)

Szabó Kalliopé

Karikatúrák a Pannóniában

Mosolygó Parnasszus
Költészet napjára a Pannónia ér

dekes kiállítással rukkolt ki: Máriási 
Masznyik Iván költőket és írókat áb
rázoló karikatúráit mutatta be az ér
deklődőknek. Azokét, akik az elmúlt 
évszázad hatvanas éveiben az irodal
mi életben szerepeltek. A válogatást 
a budapesti DŰNE galéria anyagából 
Székács András végezte, aki hatvan
egynéhány képet keretezett be, s füg
gesztett ki a nagyterem falaira. Mári
ási Masznyik Iván karikatúrái az 
asszociációt az ábrázolás eltérő esz
közeivel érik el. Ezek közül az arctor

zítás fokozatai a legjellemzőbbek, amelyek egyértelműen komikus hatást keltenek. Van úgy, hogy a fej majd
nem plasztikus, kidolgozott, mint például Garai Gábor arcképe. Máskor lendületes vonalakkal szabdalt, ez jel
lemzi Füst Milán arcképét. Megint máskor „összegyúrt” az arc, mint Tersánszky Józsi Jenőé, végül az is elő
fordul, hogy a művész még az arc alapelemeiből is elhagy egy-egy részletet, hogy a lényegesre koncentrál
jon. Ez történik például Tamási Áron arcképével.

A kiállítás ezek nyomán megélhető gazdagsága a képek nagy száma által megsokszorozva méltán váltotta 
ki a nézők csodálatát az április 11-i megnyitón, amelyen alkalmam volt a bemutató erényeinek méltatására.

Szelényi Pál

ALM ÁDI NYÁRI FESZTIVÁL
A tavalyi évhez hasonlóan városunk bőséges nyári rendezvényekkel várja a helyie

ket, az itt és a környéken nyaralókat. Balatonalmádi Város Önkormányzata, a város köz- 
művelődési intézménye, a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, valamint a tele
pülésen működő civil szervezetek idén első alkalommal nagyszabású nyári fesztivált 
szerveznek, amely a rendezvény vonzereje, a bőséges kínálat, a fellépők száma és az 
előadott műsorok minősége miatt nemcsak a település, de a kistérség és a régió érdek
lődésére is számot tart. 2006-ban is jóval több és színesebb műsorral várjuk az Almádi
ba látogatókat, mely által minden korosztály és érdeklődési kör megtalálhatja a magá
nak legmegfelelőbb szabadidős és szórakozási lehetőséget.

Az Almádi Nyári Fesztivál a pünkösdi hétvégén, június 2-án nyílik, s a nyár folya
mán minden hétvégén különleges programmal várja az érdeklődőket, egészen szeptem
ber 10-ig, a rendezvénysorozat zárónapjáig. A rendezvény helyszínei a tavaly már meg
szokottak, az Öregpark, a Városháza tér, a Wesselényi Strand főbejárata előtti terület, 
több műsor Vörösberényben kerül megrendezésre. A fesztivál eseményei még szerve
zés alatt állnak, de előzetesként adunk egy kis ízelítőt. Íme tehát a nyár legfontosabb 
programjai, a teljesség igénye nélkül.

HORGASZPÜNKÖSD, június 2-5. Megnyitó és haltelepítés a Négyméteresen.
HALÁSZ-HORGÁSZ ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS megnyitó a Pannóniában. Horgász

versenyek a Négyméteres partszakaszon. Színpadi műsorok, utcabál és pünkösdi foci- 
torna a Sportpályán. Kézműves és gyermekprogramok a Pannónia szervezésében a vá
rosközpontban.

HAGYOMÁNYOK HÉTVÉGÉJE, június 10-11. Lovaskavalkád és kovácstalál
kozó. Mindkét rendezvény kétnapos, helyszínük a vörösberényi Mandulás.

HÓBORTOS HÉTVÉGE, június 16-18. Bolondballagás és utcabál a Városháza téren.
PÉTER-PÁL NAPI VIGADALOM, június 23-25. Péter Pál napi vigadalom az 

Öregparkban (szombat este: Szent Iván éji műsor).
FÚVÓSZENEKARI ÉS MAZSORETT TALÁLKOZÓ, június 30-július 2. VI. 

Fúvószenekari és Mazsorett Találkozó a Városháza téren.
HATTYÚ BÁL HÉTVÉGÉJE, július 7-9. Kistérségi népdalkörök találkozója a 

Pannóniában. II. Balatoni Halászléfőzó Verseny a Sportpályán. Századelőt idéző jelme
zes felvonulás a városközpontban. Szezonnyitó Hattyúbál a Ramada Balaton Szállóban.

MUZSIKA HANGJAI, július 14-16. Rádiótörténeti kiállítás a Pannónia olvasóter
mében. Régi Zene hangversenyek a Vörösberényi Katolikus Templomban (júl. 14- aug. 
18.). Hangulatemelő hangversenyek amatőr fellépőkkel.

JAZZ ÉS VILÁGZENEI HÉTVÉGE, július 21-23. Jazz est a Lengyel Kisebbsé
gi Önkormányzat szervezésében. Világzenei hangversenyek -  fellép a Shannon.hu és a 
Besh O’Drom.

ALMÁDI NAPOK -  UtcaFesztivál, július 28-30. A Mólónál. Reggae-ska party 
(júl. 31.) a Városháza téren. 

LAKODALMAS HÉTVÉGE, aug. 4-5. Pannónia Kupa -  nemzetközi sakkverseny.
Amatőr Rock Hétvége a Városháza téren. Balatoni Lakodalmas a Sportpályán.
ALMÁDI BORFESZTIVÁL, aug 11-20. Almádi Borfesztivál a Wesselényi strand 

főbejárata előtti területen.
VARÁZSLATOK HÉTVÉGÉJE, aug. 25-26. Péntek -  Harry Potter nap a Pannó

niából. Szombat -  Gyűrűk Ura nap a Pannóniában.
TÁNC HÉTVÉGÉJE, szeptember 1-2.I. Balatonalmádi Orientális Hastánc Gála a 

Pannóniában.
SZÜRETI HÉTVÉGE, szept. 8-10. Káposztáskertek 

Ünnepe. Szüreti felvonulás a Vörösberényi Polgári Olva
sókör szervezésében. Almádi Nyári Fesztivál zárása. 
Helyszín: Vörösberény, Mandulás.

Gárdonyi Géza

A Balaton
Csakhogy újra látlak, égnek ezüst tükre, 
Égnek ezüst tükre, szép csöndes Balaton! 
Arcát a hold benned elmélázva nézi,
S csillagos fátyolát átvonja Tihanyon.

Leülök egy kőre s elmerengek hosszan 
Az éjjeli csendben az alvó fa  alatt.
Nem is vagyok tán itt, csupán csak álmodom: 
Balatont álmodom s melléje magamat.

(1894)

Dsida Jenő

Hálaadás
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő  véd engem, nem ér semmi bánat. 
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell.

Á ldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este 
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.

Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban 
itt e földön senki sem szerethet jobban! -  
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem köszönöm az édesanyámat!

Te tudod, Istenem -  milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!

Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel, 
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Á ldd meg édesanyám járását-kelését,
Á ldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!

Á ldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Á ldd meg két kezeddel az édesanyámat!
Halld meg jó  Istenem, legbuzgóbb imámat: 
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!



V á l a s z t o t t u n k
Országgyűlési képviselők általános választása 2006. április 9-i 

egyéni választókerületi és területi listás szavazóköri eredményeik 
Balatonalmádiban

a) A választók nyilvántartása és a szavazóként megjelentek száma

Előző nap 16 óráig a 
névjegyzékbe felvett 

választópolgárok 
száma

A szavazás napján a 
névjegyzékbe felvett 

választópolgárok 
száma

A
választópolgárok 

száma a 
névjegyzékben a 

szavazás 
befejezésekor

Visszautasított
választópolgárok

száma Szavazóként 
megjelentek száma

A B C F I

1.sz, szavazókor
Kéttannyelvű Gimnázium

923 16 939 0 683

2.sz. szavazókor
Györgyi Dénes Ált.Isk

1015 11 1026 0 830

3.sz. szavazókor Pannónia
Kulturális Központ Alsó szint

1038 28 1066 0 804

4.sz.szavazókör Pannónia
Kulturális Központ Felső szint

875 15 890 0 682

5.sz.szavazókör
Mogyoró úti óvoda

1128 7 1135 0 872

6.sz.szavazókör
Vörösberényi Kultúrház

1025 8 1033 0 716

7.sz. szavazókor
Új iskola Vörösberény

1126 15 1141 0 837

Összesen:
7130 100 7230 0 5424

b.) Egyéni választókerületi szavazás

Urnában lévő 
szavazólapok száma

Eltérés a 
szavazóként 
megjelentek 

számától (I-J) 
(többlet: +; hiány: -)

Érvénytelen
szavazatok

száma

Érvényes 
szavazatok száma

J K L M

1. sz.kör
Kéttannyelvű Gimnázium

683 0 6 677

2. sz.kör
GyörgyiDénesÁlt. Iskola

830 0 5 825

3. sz.kör Pannónia
Kult. Központ Alsó szint

801 -3 3 798

4. sz.kör Pannónia
Kult.Központ Felső szint

682 0 2 680

5. sz.kör
Mogyoró úti óvoda

872 0 6 866

6. sz.kör
Vörösberényi Kultúrház

715 -1 6 709

7. Új iskola
Vörösberény

837 0 4 833

Összesen: 5420 -4 32 5388

K Ö Z L E M É N Y

A Helyi Választási Iroda ez
úton fejezi ki köszönetét a vá
lasztópolgároknak a választá

son való aktív részvételért, a 

szavazatszámláló bizottságok 

tagjainak és mindazoknak, 
akik közreműködésükkel, lel

kiismeretes munkájukkal hoz
zájárultak a választás előkészí
téséhez, törvényes és eredmé
nyes lefolytatásához. 
Balatonalmádi, 2006. május 2.

Dr. Szűcs Sándor 

jegyző, H V l vezető



Egyéni választókerületi szavazóköri eredmény

Egyéni jelöltek 1.sz.kör
Gimnázium

2. sz.kör
Györgyi D. 
iskola

3.sz.kör
Pannónia KK 
Alsó szint

4.sz.kör
Pannónia KK 

Felső  szint

5. sz.kör
Mogyoró

óvoda

6. sz.kör
Vörösberényi
Kultúrház

7. sz.kör
Új iskola 
Vörösberény

Összesen

1 dr. Bóka 
István
FIDESZ- KDNP

325 478 446 412 487 445 502 3095

2. Csángó 
Ferenc

M IÉP-Jobbik
19 3 23 10 12 17 10 94

3. dr. Kiszely 
Pál

MDF
32 32 21 31 54 28 37 235

4. Nagy Jenő

MSZP
255 267 253 193 250 184 246 1648

5. dr. Tihanyi 
László

SZDSZ
46 45 55 34 63 35 38 316

Össz: 677 825 798 680 866 709 833 5388

c.) területi listára leadott szavazás

Urnában lévő 
szavazólapok 

száma

Eltérés a 
szavazóként 
megjelentek 

számától (I-J) 
(többlet: +; hiány: -)

Érvénytelen
szavazatok

száma

Érvényes 
szavazatok száma

J K L M

1 sz. szavazókor
Kéttannyelvű Gimnázium

683 0 6 677

2. sz. szavazókor
Györgyi Dénes Általános Iskola

830 0 5 825

3. sz. szavazókor Pannónia
Kulturális Központ Alsó szint

802 -2 6 796

4. sz. szavazókor Pannónia
Kulturális Központ Felső szint

681 -1 3 678

5. sz. szavazókor
Mogyoró úti óvoda

872 0 2 870

6. sz. szavazókor
Vörösberényi Kultúrház

715 -1 6 709

7. sz. szavazókor
Új iskola Vörösberény

836 -1 4 832

Összesen: 5419 -5 32 5387

Lista neve 1.sz.kör
Gimnázium

2. sz.kör
Györgyi D. 
iskola

3. sz.kör
Pannónia 
Kult.Közp. 
Alsó szint

4. sz.kör
Pannónia 

Kult.Közp 
Felső szint

5. sz.kör
Mogyoró u. 
óvoda

6. sz.kör
Kultúrház
Vörösberény

7. sz.kör
Új iskola 
Vörösberény

Összesen

1. MSZP 268 267 248 203 273 190 279 1728

2. FIDESZ-KDNP 284 423 399 385 428 392 446 2757

3. SZDSZ 61 75 82 46 71 52 47 434

4. MDF 40 44 38 37 83 52 46 340

5. M IE P-Jobbik 21 15 27 7 15 23 14 122

6. Munkáspárt 3 1 2 0 0 0 0 6

Összesen 677 825 796 678 870 709 832 5387



„Békesség nektek” (János evangéliuma 20,19)

ÁLDÁS - BÉKESSÉG
Mi, almádi reformátusok

MÁJUSI ALKALMAINK
Április 30-án felnőtt keresztelő és konfirmáció lesz Balatonalmádiban, az 

istentisztelet keretében. CSENKI ZSUZSA végzős egyetemista részesül a ke
resztség sákramentumában és tesz bizonyságot hitéről. Zsuzsa Kecskemétről 
került gyülekezetünkbe, önként jelentkezett az oktatásra, és egy éven át szor
galmasan és nagy érdeklődéssel járt az órákra. Hálás vagyunk Istennek érte. 
Életét gazdagon áldja meg az Úr.

M ájus 7-én, vasárnap az istentiszteletek idejében, mindkét gyülekezetben 
anyák napi ünnepséget tartunk, ahol a hittanosok rövid verssel köszönik meg 
az Úrnak édesanyjukat. Minden szülőt és nagyszülőt szeretettel várunk.

Május hónapban táborhelyeinken készülünk a csoportok fogadására: me
szelés, takarítás, karbantartás, kertrendezés szükséges. Balatonalmádiban új 
gáztűzhelyt, konyhaszekrényt és mosogatót kell vásárolnunk, valamint néhány 
szivacsot újra be kell húzatnunk. Ezzel kapcsolatban az istentiszteleteken hir
detünk majd egyházközségi munkanapokat, előre is köszönve a segítő szándé
kot. Az első ilyen munkanap május 29-én, 13.00 órától lesz Balatonalmádiban.

M ájus 20-án az ifjúsági közösségünkben megismerkedett fiatal testvére
ink, KŐVÁRI ZSUZSANNA és KARMÁN GYÖRGY (lelki gyermekeink) 
közös életére kérjük Istenünk áldását.

A mennybemenetel ünnepén, május 25-én , csütörtökön Balatonfűzfőn dél
után 16.00 órakor, Balatonalmádiban 17.30-kor lesz istentisztelet.

A hittanévzárót május 28-án, vasárnap tartjuk, szintén az istentiszteletek 
idejében. Ekkor hittanosaink számot adnak a tanévben tanultakról.

Gyülekezeteinkben pünkösd ünnepén ismét sor kerülhet a konfirmációra. 
melynek keretében fiataljaink hitvallást és fogadalmat tesznek. Balatonalmá
diban: GÉCS ESZTER, SCHEI LUCA, STEINBACH SÁRA, SZADAI BOL
DIZSÁR, Balatonfűzfőn: HOLLÓS DÁVID, MAJOR BENCE, TUJDER GÉ
ZA és VARGA ÁRON fognak konfirmálni. Az ünnepségre pünkösd vasárnap
ján, június 4-én kerül sor, 9-kor Balatonfűzfőn, 10.30-kor Balatonalmádiban.

Minden kedves Testvérünk adományát hálás szívvel köszönjük!!!
Steinbach József református lelkész

Nagypénteken a Felsőörsi úton új kőkeresztet állítottak fe l az almádi katolikusok
(Töltési Erzsébet felvétele)

A „felszabadulás” két magyar vértanúja
Bódi Mária Magdolnára, a szűzi tisztaságáért 61 éve vértanúhalált halt fiatal 

hitvalló munkáslányra emlékeztek április 1-jén Litéren. Az ünnepélyes szentmisét 
dr. Seregély István egri, és dr. Márfi Gyula veszprémi püspök celebrálta. A szent
mise után könyvbemutatón ismerkedhettek meg az emlékezők dr. Galambos Mik
lós atya most megjelent könyvével, melynek kéziratát az atya ötven évvel ezelőtt 
ajándékozta a Bódi családnak, amely Almádiban őrizte meg a kéziratot. (Lapunk 
januári száma adott hírt a kézirat meglétéről -  a szerk.)

1945 márciusának utolsó hete két vértanút is adott Magyarországnak. Egyikük, 
időben az első, Bódi Magdi, akinek boldoggá avatási eljárása hosszabb ideje fo
lyamatban van, a másik báró Apor Vilmos győri püspök, akit II. János Pál pápa ava
tott boldoggá 1997-ben. Sorsuk közös, hiszen mindketten a keresztény felfogás 
szerinti női méltóság védelmében szenvedtek vértanúhalált néhány nap eltéréssel.

Bódi M ária Magdolna, Litér vértanúja (részletek a könyvből)
1945 márciusában a harcok elérték Litért. A lakosság bunkerokba bújt. Bódi 

Magdiék a kastély udvarán ásott óvóhelyen töltötték a március 22-ről 23-ra virradó éj
szakát. Magdin kívül négy asszony és négy gyermek volt együtt. Napközben fel-fel
mentek a szomszéd gazdasági udvarba, hogy megetessék az állatokat. Délután 4 óra 
felé ismét etetni kellett volna mennie a szomszédlánnyal, de az félt felmenni. Magdi 
ajánlotta, hogy imádkozzanak. Egy tizedet elmondtak a rózsafüzérből és felmentek. 
Mindent elintéztek. Nem bántotta őket senki. Néhány perc múlva, hogy visszajöttek, 
két fegyveres érkezett motorbiciklin, s az óvóhely lejáratához tartottak. Az asszonyok 
itt tartózkodtak, hogy ne kelljen egész nap a sötét pincében lenniük. Egyik sem tántor
gott, de a szesz érezhető volt szájukon. Mustrálgatták az asszonyokat. Magdi bekötött 
fejjel háttal állt nekik. Az egyik lejött a lépcsőn, s Magdit küldte az óvóhely belsejébe.

Szó nélkül engedelmeskedett, de két kezét kabátja zsebébe csúsztatta. Bal zse
bében őrizte olvasóját, jobb zsebében pedig a kis olló volt, amellyel napközben 
varrogatott. Édesanyja mellett ment el. Az aggódó anyai szem észrevette ezt a so
kat sejtető mozdulatot. Ki akarta rántani lánya kezét a zsebéből, de Magdi nem en
gedte. Szorosan tartotta ott továbbra is ujjait, s eltűnt az óvóhely cikk-cakkjában. 
Támadója utána ment. Néhány másodpercig idegfeszítő csend volt, azután egy 
tompa lövés hangzott, majd Magdi megjelent az ajtóban egyedül. Fejéről lecsú
szott a főkötő. Arcán a felindultság vonásai, de különben nyugodt volt minden sza
va, tette. Átölelte az ajtóban álló szomszédlányt: - Annuska, meneküljön, mert ma
gán lesz a sor. Én már meghalok.

Ő maga is felment az udvarra. Közben az óvóhely hátsó kijáratánál előjött táma
dója. Arca dühtől szikrázott. Szeme alatt egy karcolásból vér szivárgott. Ezzel vette 
el kedvét Magdi az erkölcstelen merénylettől. Pisztolyából lőni kezdett. A második 
lövésnél Magdi két karját az égre emelte, majd összezárta, mint mise közben a pap, s 
megrendült hangon így kiáltott: - Uram, Királyom! -  végy magadhoz! - Ezek voltak 
utolsó szavai. Még vagy hat lövés érte. Nem sikongott, nem kapkodott, csak megin
gott minden lövésnél. Végre arccal előre összeesett. Az utolsó golyó szíven találta.

Báró Apor Vilmos győri püspök (Diós István: A szentek élete)
1945. március 30.-án, nagypénteken, este hét óra tájban orosz katonák hatoltak 

be a győri Püspökvárba, ahol báró Apor Vilmos püspök védelmezte a menekülte
ket. A katonákat egy őrnagy vezette, s hangos szóval fia tal nőket követeltek, 
„krumplipucolásra és egy kis házimunkára“. A püspök határozottan elutasította kö
vetelésüket. A katonák felhúzott géppisztollyal arra kényszerítették a főpapot, 
hogy menjen le a pincébe, ahol asszonyokat sejtettek.

Az őrnagy is lement a pincébe, ahol a püspök már a lépcső előtt fogadta. A szov
jet tiszt, miután Apor püspök ismét elutasította a követelést, egyre durvábban visel
kedett, végül kirántotta pisztolyát. Lőni azonban nem tudott, mert amíg a fegyver 
kibiztosításával volt elfoglalva a püspök mögéje ugrott és két könyökét hátraszorít
va, a lépcsőn maga előtt kituszkolta a pincéből. Közben kétségbeesett sikongatás 
hangzott: „Vilmos Bácsi! Vilmos bácsi! Segítség! Segítség!“. A katonák megtalál
ták az almáspincében elbújt fiatal nőket, és ráncigálták őket kifelé. A püspök felro
hant az előtérbe. A saját biztonságával egyáltalán nem törődő főpásztor feltartott 
kezekkel haragos „Hinaus!... Hinaus!“ (Ki innen! Ki innen!) kiáltással követelte a 
nőrablók távozását. Erre az őrnagy, vagy egyik katonája tüzelni kezdett. A harma
dik, a halálos, a köldöke felett hatolt a hasüregbe. A homlokáról kiömlő vér végig
csorgott az arcán, és vörösre festette a kövezetet. A katonák „hősi tettük“ következ
ményét látva elengedték áldozataikat és kiszaladtak az épületből.

Halála előtt a püspök arra a hírre, hogy a lányok és fiatalasszonyok megmene
kültek, boldog mosollyal felelte: „Érdemes volt!“.

Bálint Sándor

Stat Crux dum volvitur Orbis
A világ forog, de áll a kereszt

A kereszt az emberiség legősibb 
szimbólumai közé tartozik. A keresz
ténység megjelenése előtt is jelen volt a 
föld különböző pontjain a legkülönbö
zőbb népeknél a legrégibb időktől kezd
ve. Jelentése valamiképpen a föld és az ég kapcsolatáról, 
a világ teljességéről beszél.

A kereszt egészen új jelentést kapott Krisztus halálá
val. Megjelent a kereszt, melyre olyan régen várt az em
beriség, valódi magyarázatot kapott az a régóta és oly sok 
helyen ábrázolt szimbólum. A kereszt Jézus önként vál
lalt szenvedésének a jelképe lett. Jézus, aki nagy erejű ta
nításával, gyógyításaival, halottak feltámasztásával, ke
nyérszaporítással, a víz borrá változtatásával megkérdő
jelezhetetlen tekintélyként lépett fel a 2000 évvel ezelőt
ti Római Birodalom zsidó tartományaiban, hirtelen, ért
hetetlen módon teljesen gyámoltalanná vált. Szótlanul 
tűrte, hogy elfogják, megostorozzák, lemeztelenítsék, tö
vissel koronázzák, leköpdössék, a hegyre vitessék vele

keresztjét, és arra felfeszítsék. Mindezt nem azért tette, 
mert erejét vesztette, hiszen számtalanszor törtek az éle
tére korábban is. Tudatosan választotta és vállalta mind
ezt a megaláztatást és szenvedést, hogy megnyissa min
den ember számára az utat az ég felé. Tudatosan vállalta 
időben előre és hátra valamennyi ember minden bűnéért 
a büntetést, egyenlítette a számlát. Az ember számára 
csak annyi maradt, hogy elfogadja ezt az ajándékot.

A kereszt nem követel, nem kényszerít, csak áll és vár. 
Ott áll az élet elején, a kereszteléskor és az élet végén ha
lálkor. És ott áll minden élethelyzetben. Aki odamegy, és 
elfogadja, csak az érti meg ennek hatalmas ajándékát.

A régiek közül sokan voltak, akik értették a kereszt ál
dozatában rejlő hatalmas lehetőséget, és erre gyakran

akartak gondolni, hiszen ez hatalmas 
öröm. Ezért utak mellé, tisztásokra, szán
tóföldek közelébe, keresztutakhoz sok- 
sok keresztet állítottak. A tövükben meg
álltak, elgondolkodtak, megpihentek, 

imádkoztak, az ég felé emelték életüket.
Ezekkel a gondolatokkal állított egy ismeretlen ada

kozó is a vörösberényi temető kidőlt, szétszóródott, régi 
vöröskő sírköveit felhasználva egy szép kis keresztet a 
Vécsey és Felsőőrsi út kereszteződésébe. Nagypénteken, 
a kereszt ünnepén. (Fölvételünket Töltési Erzsébet készí
tette.)

Hív a kereszt minden úton lévőt, minden szenvedőt, 
minden keresőt. Talán legkönnyebb a szenvedő ember
nek a szenvedő Jézushoz közeledni, hogy megpihenjen a 
kereszt tövében, hiszen Jézus mondta: „Jöjjetek hozzám 
mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, 
és én felüdítelek titeket”.

Szabó Kalliopé



Nagykorú lett a Balatonalmádi 
Nagycsaládos Egyesület

Tizennyolcadik születésnapját ünnepi közgyűléssel tette emlékezetessé egye
sületünk. Az est fényét emelte, hogy megünnepeltük az édesanyákat, mivel egyik 
fő célunk az élet és az anyaság tisztelete. Örültünk a jelenlevő édesapáknak is, hi
szen a teljes család a gyermekek nevelkedésének ideális bölcsője. Nagy örömmel 
hallgattuk elnök asszonyunk éves beszámolóját, csokorba foglalva az elmúlt év 
rengeteg eseményét. Sikeres pályázatok útján gyarapodtunk anyagiakban, emléke
zetes kirándulásokon vehettünk részt Pápán és városunk zöldövezetében, farsan
goltunk, és készültünk karácsonyra, voltunk színházban, és rendeztünk előadáso
kat. Kivettük részünket Balatonalmádi „kitakarításában”.

Fellendült az adományszerző-osztó tevékenység is. Csatlakoztunk a székesfe
hérvári nagycsaládos központhoz, rajtuk keresztül kaptunk többször is adományt. 
Külön meg kell köszönnünk dr. Kerényi László volt polgármesterünk adományát, 
a Civil Családi Pótlékot, amit változatlanul megkap egy-egy gyermekünk. Ugyan
csak köszönet illeti Vikit, a Szabolcs utcai butikból, tőle nagy mennyiségű ruhaado
mányt kaptunk. Mindehhez az anyagi lehetőséget a tagdíjakon kívül a pályázatok 
révén, Balatonalmádi város támogatásából, az szja 1%-ból befolyt összegekből te
remtettük meg. Az elkövetkező évre is hasonló dús programot tervezünk, elsősor
ban születésnapi ünnepséget, családnapot május 20-án a Horgásztanyán. Erre az 
összejövetelre hívunk minden családot, akik valamikor is tagjai voltak az alapító 
csoportnak, s az abból kifejlődő egyesületnek. Elfogadtuk az előző évről a zárszám
adást, a jövő évi költségvetést, az ellenőrző bizottság beszámolóját, és a közhasz
núsági jelentést.

Születésnapot mivel mással lehetne még emlékezetesebbé tenni, ha nem az al
kalomhoz illő hatalmas torta jóízű elfogyasztásával, a jóízű falatozás mellett jót 
beszélgettünk, meghánytuk-vetettük családunk dolgait. Ezért is vagyunk együtt, 
alkotunk egyesületet. Szeretettel várunk sorainkba nagycsaládokat, akik még nem 
tagjaink, sokat tudunk adni egymásnak.

Dr. Péterfia Katalin

Anyanyelvi rovat

„Becéznélek százképp...”
Már mindjárt, amikor a baba megszületik, kap egy vagy akár több utónevet, de 

nagy valószínűséggel a szülők nem ezen (ezeken) a néven (neveken) fogják szólí
tani, hanem menten kap egy becenevet is. Ez kialakulhat az egyik utónévből, mint 
Ferike, Zsoltika, Pirike, de becézhetik olyan névvel is, aminek az eredete kianali
zálhatatlan, azaz amiből nem lehet az utónévre következtetni. Ilyen lehet számta
lan, mint például Prüntyőke, Mucuska, Babuka, Cicamica stb.

Ha aztán ez a becenév az óvodás korig is megmarad, és ezzel kerül be a gyer
mek a közösségbe, akkor ez a név ráragadhat egészen az iskolás koráig. Márpedig 
egy kamaszfiút vagy süldőlányt Prüntyőkének hívni -  akár már a gúnynevek ka
tegóriájába is tartozhat. Tanácsos tehát már a kezdetben jól meggondolni a bece
neveket, nehogy az a kívánatosnál hosszabb ideig ráragadjon a gyermekre.

Itt van elrettentő példaként egy igen kedves hölgyismerősöm, akit most, 81 éves 
korában is mindenki Babukának hív. A beceneve mintegy 80 éve ráragadt, és az
óta is követi.

Tehát már az óvodába kerülés előtt célszerű a beceneveket felülvizsgálni, és 
szükség esetén egy elfogadhatóbbra változtatni, ehhez a gyermeket idejében hoz
zászoktatni. Például elmondani Prüntyőkének, hogy a neve igazában Péter, ezért 
inkább hívunk ezután Petikének, mire a kicsi az óvodába kerül, már el is felejtet
te a korábbi becenevét. A következetesség e téren is elengedhetetlen.

Lehetőleg kerülni kell az olyan becenevet, amelyből a gyermek neme nem de
rül ki, mint például Gabi (Gábor vagy Gabriella) stb.

Vannak persze olyan becenevek, amelyek az ifjút végigkísérhetik egész életén 
át; felnőtt korban is lehet valaki Pista, majd Pista bácsi.

Történelmi nagyjaink közül is számosat ismerünk becenéven. Még újságcikk
ben is lehetett olvasni Széchenyi Pista grófról vagy Tisza Pistáról, de a nép még a 
királyát is becézte, hiszen a monarchia ura haláláig Ferenc Jóska maradt.

Kapjon tehát a baba eleve olyan becenevet, ami -  szégyenkezés nélkül -  végig
kísérheti az egész életén.

Láng Miklós

Cserehegyi kereszt
A Csere-hegyre kapaszkodva, a kilátó felé igyekezve -  még az almádi részen, 

vagy már alsóörsi földön? -  vadonatúj erdei keresztre bukkanhat 2006 tavaszán az 
ember. Az erdei ösvény melletti fák egyikén helyezte el valaki -  helyezték el va
lakik -  a keretbe foglalt feszületet. A keresztre feszített Jézust ábrázoló mű fölira
ta: Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet.

Reméljük, épen, egészben átvészeli (Útról, Igazságról, Életről mit sem sejtő) 
erdei vandáljaink működését. Legalább: valameddig...

A Dal-Ma Művészeti Egyesület tagjai -  köztük a balatonalmádi Kovács Ka
milla, Németh Viktória, Szabó Réka, és a litéri Kertész Dóra, a Magyar-Angol 
Tannyelvű Gimnázium tanulója - április 1-én a Dömsödön megrendezett III. 
Nemzetközi Europop Fesztiválon vettek részt. M indannyian szépen szerepel
tek, Szabó Réka junior, Kertész Dóra fe lnő tt kategóriában III. helyezést ért el. 
Gratulálunk nekik és tanárnőjüknek, Völler Adélnak!

BALATONALMÁDI 
PANNÓNIA 

KULTURÁLIS 
KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 

MÁJUSI KÍNÁLATA
Május 6. szombat 10 óra. Édesanyák köszöntése. Műsort ad a veszprémi DAL-MA 
Egyesület. Művészeti vezető: Völler Adél. Helyszín: Pannónia nagyterme 
Május 7. vasárnap 14 óra. Európa Nap -  családi játékos vetélkedők. Helyszín: Szent 
István Park. Szervező: Nők a Balatonért Egyesület almádi csoportja. Információ: Ottila 
Vendéglő -  88/574-365.
Május 9. kedd 10 óra. Pegazus Bábszínház előadása. A bőgős fia meg az ördögök. 
Helyszín: Pannónia nagyterme. Belépőjegyes előadás! Információ: Végh Zsolt -  
30/461-51-61.
Május 12. péntek 17 óra. Dr. Gulyás Antalné, népi szövő iparművész önálló kiál
lítása. A kiállítást megnyitja: Bakay Erzsébet, iparművész, nyugdíjas egyetemi tanár. 
Közreműködnek: id. Varga László és Varga Lászlóné, valamint Nádasné Varga Kata
lin népdalokat énekel. Helyszín: Pannónia olvasóterme. A tárlat megtekinthető május 
29-ig, az intézmény nyitva tartási idejében.
Május 19. péntek 18 óra. A Magyar Fotószövetség senior csoportjának kiállítása.
Helyszín: Pannónia előcsarnoka és nagyterme. A kiállítást megnyitja: Markovics Fe
renc, fotóművész, Balázs Béla díjas érdemes művész. Közreműködnek a Kósa György 
Városi Zeneiskola növendékei. A kiállítás megtekinthető június 5-ig, az intézmény nyit
va tartási idejében.
Május 20. szombat 15 óra. Almádi híres promenádon. Zenés-verses kávézóházi délután. 
Helyszín: Liget Kávézó. Szervező: Vörösberényi Horváth József Honismereti Egyesület. 
Infomáció: Kardos Józsefné, Irénke -  88/432-167.
Május 24. szerda 17 óra. Pannónia Olvasókör összejövetele. Téma: Popper Péter és 
a vallás. Témavezető: Szekémé Sike Valéria. Helyszín: Gyerekkönyvtár.
Május 28. vasárnap 14 óra. VARÁZSVILÁG -  GYEREKNAP. Varázslatos prog
ramok és varázslatos előadások kicsiknek és nagyoknak. Helyszín: Öregpark. 
Info: Pannónia 88/438-011.

„Az almádi híres promenádon...”
Almádi anno... Nosztalgia kávéház

Május 20-án, szombaton délután a Liget kávéháznál a sétányon tartja több ci
vil szervezettel közösen a Vörösberényi Horváth József Honismereti Egyesület 
Kávéházak és a magyar irodalom a milleneumtól a 20. század közepéig című ren
dezvényt sok muzsikával. Közreműködik dr. Ács Anna irodalomtörténész (Laczkó 
Dezső Múzeum, Veszprém). Divatbemutató lesz korabeli stílusban a balatonalmá
di hölgykoszorúval. A süteményparádén házi finomságok, tea, kávé, csokoládé 
vásárlására hívjuk a kedves látogatót.

A bor és a gasztronómia évében a május hónap a Balatoné. A kulináris rendez
vények sorába illeszkedik a balatonalmádi kávéházi délután a régi polgári szoká
sok felelevenítésével, művelődéstörténeti, divattörténeti kitekintéssel. Hasonló 
rendezvény a Balaton-környéki műsorban nem szerepel. Ezért a rendezők különö
sen ajánlják a lakosság figyelmébe ezt a Balatonalmádi fürdőkultúrájára visszate
kintő helytörténeti jellegű eseményt, melynek bevételét a vörösberényi református 
templom felújítására kívánják fordítani.

Dr. Kardos Józsefné



Süssünk-fózzünk!
- Öhlmann Ági rovata - 

Fokhagymás csülök - Baracskai féle (kerti változat)
Hozzávalók: 2 db sertés csülök. (Ha nagyobbacskák -  

1,8 kg/db - ,  akár 6 főre is elég. Kérdés, hogy elfér-e a fő
ző-pároló edényünkben. Számoljunk 4 fővel, és inkább 
maradjon belőle.) 2 db zöldpaprika, 1 db paradicsom, 1 
kisebb fej hagyma, 4 gerezd fokhagyma (a pároláshoz), 2 
fej fokhagyma (a spékeléshez), 2 babérlevél, 25-30 szem 
egész bors, őrölt bors, só, 2,5-3 kg burgonya.

A csülköket előző nap megtisztítom, folyóvízzel leöb
lítem, a nedvességet papír törlőkendővel fölitatom. A 
hagymát-fokhagymát, paradicsomot, paprikát is előké
szítem: megtisztítom, félbevágom. Azután egy keskeny 
pengéjű késsel, körkörösen, jó  sűrűn megspékelem a csül
köket a félbevágott fokhagyma gerezdekkel, majd alapo
san besózom, őrölt borssal bedörzsölöm a teljes felületü
ket. Legalább egy éjszakára hűtőbe teszem.

Ha helyet tudok szorítani a hűtőszekrényben a pároló 
edénynek, akkor már most beleteszem az edénybe a csül
köket, melléjük kétoldalt a félbevágott zöldpaprikákat, 
paradicsomot, hagymát, a fokhagyma gerezdeket, a sze
mes borsot és babérlevelet. Rá a fedőt és mehet a hűtőbe. 
(Már is megszűnt a konyhában a csatatér.)

Másnap, ha nem akarok kifutni az időből, legalább 4 
órát szánok az elkészítésre. (Ha még is időzavarba kerül
nék -  pálinkával áthidalható.) Az edényt kivéve a hűtő
ből, a csülkök mellé annyi vizet öntök, hogy félig ellep
je. A vizet megsózom, hogy a főzőlé a későbbiekben a 
krumpli párolásához is megfelelő legyen. Ezután a csül
köket fedő alatt, gyenge tűzön - a víz éppen csak gyön
gyözzön - lassan puhára párolom. (Hosszú, izgalmas mű
velet, két óra nem rendkívüli, sőt.)

Közben meghámozom a krumplit, megmosom, és víz 
alatt tartom, amíg föl nem karikázom. A tűzhely nagy tep
sijét beolajozom (hajszálvékony szalonna szeletekkel is

kibélelhetem ), és elterítek benne egy réteg krum plit, 
gyengén megsózom, majd újabb réteg krumpli, sózás, 
amíg el nem fogy. A párolóedényből kivéve a csülköket 
ráhelyezem a krumpli alapra és bőségesen meglocsolom 
a főzőlével. (A tepsiben nyugodtan lehet egy cm magasan

a lé, mert még pótolni is kell, mivel a tepsi nincs lefedve). 
A hagyma kivételével átrakom a zöldségeket is.

Végkifejlet. Előmelegített sütőben gyenge tűzön, a 
krumplit és a csülköket gyakran locsolgatva a főzőlével, 
addig sütöm, amíg a krumpli meg nem puhul és a csülök 
is enyhén pirulni nem kezd. Ha idáig eljutottam, megeme
lem a sütő hőfokát és rövid idő alatt a csülköt szép piros
ra, kezdő ropogósra sütöm. (Eközben a krumpli is zsírjá
ra sül.)

Így, tepsiben kerül asztalra! Nem csak felejthetetlenül 
finom, de gyönyörű látvány is. Mellé csemege uborkát és 
friss, puha kenyeret kínálunk.

Egészségmozaik

Allergia
Az allergia népbetegség, egyre többen kénytelenek 

vele élni és keresni a megoldásokat a tünetek enyhítésé
re. Ha az immunrendszerünk nem működik tökéletesen, 
testünk bizonyos - egyébként ártalmatlan - anyagokkal 
szemben túlzott reakciót mutat: ez az allergia. Tünetei 
leggyakoribb esetben a bőrkiütés, a viszketés, a fokozott 
nyálkahártya-működés, a fulladás, szédülés, de akár élet
veszélyes állapot is kialakulhat. Szülőként vajon gondo
lunk-e arra, hogyan hat a babára a szoptató anyuka táplál
kozása, a dohányfüst, hogy gyermekünk bőrallergiájának 
kialakulásában milyen nagy szerepet játszhatnak a cse
csemőkori táplálás, a lakáskörülmények, a kozmetiku
mok, egyes gyógyszerek, sőt a lelki hatások is?

A parlagfű, amely még 80 évvel ezelőtt is botanikai rit
kaságnak számított, ma a leggyakoribb gyomnövény. 
Egyre több embert érint a légúti allergiás megbetegedés, a 
gyomok okozta nátha. Júliustól szeptemberig hazánkban 
a csalán, fekete-fehér üröm, lósóska, lándzsás útifű, arany
vessző, falgyom virágpora is megtalálható a levegőben. 
Ezek a növények az allergiás tünetek hatását tovább fo
kozhatják, ráadásul a mindennapi életünkben is előfordul
hatnak: az ürüm fűszerként, az útifű mint köptető gyógy
növény, a csalán samponban, ill. gyógyteaként, az arany
vessző a kertekben mint dísznövény is előfordul. Mivel a 
parlagfű keresztreakciót ad különböző élelmiszerekkel -  
pl. banán, uborka, dinnye, cukkini - ,  ezek fogyasztásakor 
száj nyálkahártya-duzzanat, zsibbadás, arcfeldagadás le
hetséges. A házi por allergia egy apró élősködőnek, az at
kának köszönhető. Ez a szabad szemmel alig látható állat 
szinte mindenütt előfordul és rendkívül szapora. Eltünte
tésére sajnos nem elég az alapos porszívózás.

Az egyéves kor alatti gyermekek 2-5 százalékában 
számítani lehet a tehéntej-allergia kialakulására. 90 szá
zalékuk allergiájukat 3 éves korra „kinövik“, mindössze

10%-ban lehet számítani az allergia későbbi életkorra va
ló elhúzódásával. A megelőzés leghatékonyabb módja a 
minél tovább történő szoptatás, így lesz ellenállóbb a be
tegségekkel szemben. Ha az anyatej mennyisége nem ele
gendő, vagy időnként pótlásra szorul, hypoallergén táp
szerrel tápláljuk a csecsemőt, különösen akkor, ha a csa
ládban allergiás megbetegedésre utaló terhelő adatok sze
repelnek (asztma, ekcéma). Egyéves kor alatt tejet vagy 
tejhígítást ne használjunk, mert a korai tehéntejfehérje
adás az allergia mellett a csecsemő fejlődésbeli lemara
dását, felszívódási zavarát okozhatja, későbbi cukorbe
tegség kialakulására is hajlamosíthat. A kisbaba étrendjé
be túl korán bevezetett allergizáló táplálékok szintén nö
velik a kockázatot. Sok gyermek 1 éves korára már azt 
eszi, amit a felnőttek, holott emésztő- és immunrendszer
ük ehhez még éretlen.

Csecsemőknél és kisgyermekkorban leginkább a tej, a 
tojás, a szója, a gabona és a hal fehérjéi váltanak ki aller
giás reakciót, valamint a citrusfélék, a kivi és a banán is 
allergizál. Nagyobb gyermekeknél és felnőtteknél inkább 
az adalékanyagok, ételszínezékek, tartósítószerek, egyes 
gyümölcs- és zöldségfélék (pl. paradicsom, zeller, földi- 
mogyoró) fogyasztása okozza az érzékenységet. Gyakran 
látjuk, hogy már féléves kor alatt m egkóstoltatják a 
gluténtartalmú kekszet, babapiskótát, vagy kenyeret, pe
dig a búza-, rozs-, árpa- vagy zabtartalmú gabonaipari ter
mékek súlyos felszívódási zavarral és lesoványodással já 
ró betegség, a lisztérzékenység kialakulásához vezethet
nek. Az allergia kialakulásában örökletes tényezők is sze
repet játszanak. Ha a családban mindkét szülő allergiás, 
akkor 60-70%, ha csak az egyik, akkor 30-40% az esélye 
a gyermeknek az allergiás hajlam kialakulására.

Kállai Tünde 
vezető védőnő

Humorzsák
Semmiség

Egy gazdag gróf kéthetes nyaralásból 
jön haza, a kocsisa várja az állomáson.

-  Na, fiam, történt valami, amíg tá
vol voltam?

-  Nem történt semmi, hacsak az 
nem, hogy Bodri, a nagyságos úr ked
venc kutyája megdöglött.

-  És mitől döglött meg a szerencsétlen?
-  Megfeküdte a gyomrát a sok sült lóhús.
-  Hogy jutott Bodri annyi lóhúshoz?
-  Hát a lovak bennégtek az istállóban.
-  Hogyhogy?! Leégett az istálló?!
-  Igen, a tűz átterjedt a palotáról.
-  Leégett a palota?! De mitől?
-  Mert a nagyságos úr anyja ravata

lán felborult a gyertya.
-  Meghalt az anyám?!
- Hát hogyne kapott volna szívszél

hűdést a szerencsétlen, amikor meg
tudta, hogy a nagyságos úr felesége 
megszökött a titkárával?

Jópofaságok

Hajnalban kopognak egy mekkai 
könyvesbolt ajtaján. A tulajdonos ál
mosan nyit ajtót.

-  Mit akar?
-  Korán van?

*

Az orvos vizsgálgatja a beteget:
-  Hát, igazából nem tudom meg

mondani, hogy mi a baja. Biztos az ital
tól van...

-  Nem baj, doki. Majd visszajövök, 
ha kijózanodott.

*

Sorkatonák eltávozást kémek a pa
rancsnoktól:

-  A feleségem várandós, ezért sze
retném vele tölteni a hétvégét -  mond
ja az egyik. Mire a másik:

-  Az én feleségem ezen a hétvégén esik 
teherbe, úgyhogy szeretnék vele lenni.

*
-  Feljössz?
-  Majd ha egyedül leszel.
-  De hát nincs itthon senki!
- Nem otthon, hanem a világon.

Fű, fa - orvosság

Cékla -  
a lila gyökér
A cékla egyik legfontosabb vita

min- és ásványi anyagforrásunk. Az a 
zöldség, amelyből az emberi szervezet 
leginkább képes vasat hasznosítani. A 
béta-karotin, B- és C-vitamin tartalom
hoz kalcium, foszfor, nátrium, kálium, 
kén is párosul. Leve a betanin nevű szí
nező anyagnak köszönheti különleges 
árnyalatát, ez adja egyben a cékla érté
két is. A céklából készült ital segít le
küzdeni a náthát és az influenzát, meg
gyorsítja a mérgek és salakanyagok el
távolítását a szervezetből, javítja a köz
érzetet. Főzve jótékony hatást gyakorol 
a vérerekre, a beteg izületekre. Jól ke
verhető sárgarépával és uborkával.

Sárgarépával keverve nagyszerű máj
tisztító italt kapunk. Kolin-tartalma (zsír
bontó anyag, amelynek a máj védelmé
ben is fontos szerepe van) a betegségek
ből való felgyógyulást segíti. Segít to
vábbá menstruációs panaszok esetén, va
lamint menopauzás panaszok csökkenté
sében. Nagy mennyiségben fogyasztva 
érdemes vízzel keverni, hogy a máj 
könnyebben feldolgozza: így rosszindu
latú daganatok ellenségévé válik. Ny. J.



Nyuszi Kupa kosárlabda torna
A Herkules SE 

női kosárlabdázói 
első ízben rendez
tek tornát, amelyre 
április 20-án Bala
tonalmádiban ke
rült sor. A megmé
rettetésen három 
csapat, Várpalota, 
Csopak és a helyi 
vett részt. Almádi 
első, Várpalota má
sodik, Csopak pe
dig a harmadik he
lyet szerezte meg. 
A torna főszervező 
Surányi Lajosné, az 
oklevelek elkészí

tője Horváthné Kati. A „jutalom” is a húsvéthoz illően tojás és nyuszi volt, spor
tosan üdítővel leöblítve. Ezúttal a legnagyobb tojásokat nem az első, hanem a har
madik helyezett nyerte.

Folytatása következik... jövőre.
F. Gy.

Bakancsos bauxitkutató 
természetjáró hírek

Hagyományainak szellemében tartotta meg közgyűlését Balatonalmádi termé
szetjáró egyesülete, a Bauxitkutató Természetjáró SE. Néhány gondolat a beszá
molóból: az almádi természetjárók szervezete 1975-óta működik, jelentős szere
pet töltve be a megye turizmusában, esetenként országos viszonylatban is. Mun
káját jellemző adatai: létszám 83 fő, gyalogos túranapok száma 31, vízi 12 nap. A 
túrákon résztvevők száma összesen 1714 fő, ebből vendég 1462.

Nyilvános, azaz nyílt, tehát 
meghirdetett rendezvényeink:
Bakony 50 és 25 km TT, Föld 
Napja, Gejziritek TT, Éjszakai 
Túraverseny OB forduló, Vö
dörvölgy 15 teljesítménytúra,
Zöld Csiga vetélkedő a Művé
szetek Völgyében. Kiemelten 
közhasznúságunk többek kö
zött itt érvényesülhetett. A Ba
latonalmádiban, Szentkirály
szabadján és Tihanyban indí
tott túráink roppant kedvező 
visszhangra lelt, amelyet a 
vendégek magas létszáma mutat.

Sikeres pályázatainkról röviden. Tetra alapítvány, ennek köszönhető a szigligeti 
Kamonkő tanösvény (közös kivitelezés Balatoni Nemzeti Parkkal). NCA: működési 
költségekre használható támogatás. Wesselényi: az autóbuszos közlekedés költsége
it csökkentette. Önkormányzattól almádi rendezvényekre: Föld Napja, Vödörvölgyi 
Teljesítménytúra s az éjszakai túraverseny rendezésének segítése. Veszprém Megyei 
Természetbarát Szövetség: Bakony 50 TT teázó sátor felállításának támogatása.

Köszönjük a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlását! Ennek nyomán
2005. évben 187.540 forinthoz jutott a Bauxitkutató Természetjáró Egyesület. Ezt 
az összeget a közgyűlés határozata alapján egyesületünk nyugdíjas sporttársaink 
túráinak részvételi költségeire, ill. azok csökkentésére fordítja, amelyek között egy 
budapesti múzeum-látogatás is szerepel 2006-ben.

Mintegy 230 természetjáró utaztatását, illetve részvételét szerveztük meg a kü
lönböző országos természetjáró eseményekre. Vízi túrán a Dráva Ortilos- 
Drávaszabolcs közötti hullámain eveztünk, sátraztunk. A túraversenyeken legjobb 
eredményeket az A 60 kategóriában Baross Gábor csapata érte el, országos ranglis
tán 4. lett. Visszatekintve más évek hasonló időszakaira és eseményeire, közel ha
sonló volt a helyzet, túráinkon a környék iskolásai is megjelentek. Most is a szaba
di iskolások bizonyultak leglelkesebbeknek, amit Hoffmanné Andinak köszönhe
tünk, de az almádiak is kitettek magukért a Föld Napján, Fábián László vezetésével.

Együttműködésünket más szervezetekkel 2005-ben a Kamonkői Tanösvény 
látványa, táblái és az új túraútvonal bizonyítja Szigligeten, hogy Velünk érdemes!! 
Versenyeink, rendezvényeink nyíltak, a befogadóképesség határáig bárki -  aki sza
bályainkat elfogadja -  elindulhat rajta. Az éjszakai túraverseny Olaszfaluban nagy 
kitartást követelt sporttársainktól, bár szép csillagos ég alatt zajlott. Valószínűleg 
a legnehezebb dolguk mindig azoknak a kitartó, hidegtűrő, vízálló pontőröknek 
van, akik a rendezvényeinken évtizedek óta terelik a túrázókat, adott esetben jeles
re vizsgáznak konfliktuskezelésből, s jó hírét szolgálják a Bauxitkutató TSE-nek, 
s egyben Balatonalmádinak.

Az idei terveink között szerepel a bajnoki év jelentősebb túraversenyein való 
részvétel, amelyek közül a Bakancsos Atom Kupán és a Rezét Kupán már sikerült 
1-1 második helyezést nyerni a Jura csapatnak. Megrendeztük a Bakony 50 és 25 
km-es teljesítménytúrát, rekord részvétel született: a 25 km-es távon Herend- 
Városlőd között 545 túrázó, az 50 km-es távon Veszprém-Városlőd között 189 
gyalogos teljesített szintidőn belül.

K. Gellai Mária elnök

Horgászsarok
A Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület hírei

Április havában járunk, mozdul a nád, bodorka sereglik, és a nyílt víz felől 
dévérek úsznak pontyok mellett, miközben vadkacsák rakják fészküket... Szép. 
Sőt, ezt látni élmény, amit mindenkinek látnia kellene, hogy azontúl csak tisztelet
tel szóljon a Balatonról.

A horgászok dolgosabbja már lesi a halakat, miután fáradtan, de jóleső érzéssel 
a Tanyán végezett önzetlen munka után a vízre ereszkedik. A jégzajlás sajnos a 
kikötő egy részét tönkretette, amit fáradtságos munkával jórészt sikerült már 
helyreállítani. Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult a helyreállítási munkákhoz. 
Kiemelendő Németh István és Birkus Hubert segítsége, akik önzetlenül a sérült 
stég-elemek helyett újakat készítettek. Külön köszönet Dr. Réti György kikötő- 
felelős és Halász István tanya-felelős kitartó munkájának, hogy a kikötő hamarosan 
elkészül. Köszönet továbbá az Euronics Kft.-nek akiktől két hűtőszekrényt kaptunk.

Ezúton kérem minden tagunkat, aki tud és akar, segítse a Tanya karbantartását, 
fejlesztését. A kikötő-helyreállítással sajnos minden anyagi fedezetünket feléltük. 
Segítséget kérünk, hogy ez a nagyszerű Horgásztanya megfelelően tudjon működni, 
de adunk is, hiszen a Tanya minden tag előtt nyitva áll nem csak horgászatra, hanem 
baráti, családi összejövetel megtartására is. Szívesen látunk továbbá bármely 
szervezetet, vagy akár magánembert, ha hasonlót szeretne csekély térítés ellenében.

Terveink szerint a kikötői munkálatok május közepére elkészülnek, amit megün
neplünk, mint a tanya újraavatását, és egyben ekkor rendezzük az egyesület házi
versenyét is május 14-én. Várunk minden tagot a versenyre - nevezés a helyszínen 
Herczeg László verseny- és sportfelelősnél -, és a horgászok családtagjaikat is várjuk a 
verseny után, mert igen finom halászlé fog készülni. Az ezt megelőző napon rendezzük 
a gyermek és ifjúsági korosztály versenyét, amelyre várjuk szintén a jelentkezőket. 
Június 2.-tól 5.-ig a Horgász Pünkösd rendevénysorozat várja az érdeklődőket, melynek 
keretében a Négyméteres partszakaszon horgászversenyek és horgászati bemutatók 
lesznek. Ekkor fog nyílni az egyesület nevével fémjelzett halászati és horgászati állandó 
kiállítás a Pannóniában, amelynek megtekintésére minden érdeklődőt várunk. 
Köszönjük itt Gönczi György munkáját a kiállítás létrehozásában.

Örömömre szolgál, hogy elmondhatom, sikert aratott a gyermek horgász
nevelési rendezvény, melyet a Horgásztanyán tartunk. Az április elején indult 
foglakozásokon 10-15 almádi gyermek vesz részt, hogy megismerje a Balatont, 
annak élővilágát és a horgászat rejtelmeit, mondhatom fantasztikus érdeklődéssel. 
Köszönjük Szenthe László lelkiismeretes, nevelő munkáját, ahogyan a 
gyerekekkel foglakozik.

A Horgászegyesületek Veszprém Megyei Szövetsége által hirdetett vezető 
versenyen a Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület csapatversenyben a második, 
míg egyéniben Dr. Szenthe Zsolt 4., Keő Ferenc 5. helyezést ért el.

Keő Ferenc BASE elnök

Almádi horgásznapló
Ahogy azt az elmúlt években már sajnos megszokhattuk, a tavasz idén is elke

rül minket. Április elején, még igencsak fel kellett öltözni, ha vízpartra merészked
tünk, azonban az utóbbi két hétben nyári ruháink is előkerülhettek már. Sokakat 
rosszul érint a hirtelen időjárás változás, de szerencsére a halakra nem volt rossz 
hatással. Az elmúlt hónapban nagyon sok keszegféle került horogra, és a pontyok 
is aktivizálták magukat. A mólónál és a Négyméteres partszakaszon is minimális 
etetéssel lehet fogni a halakat. Néhányan elkezdték a szoktató etetést a nádasok
nál, de a száraz kukorica még nem váltotta be a kívánt eredményeket. A nagyobb 
pontyok is előnyben részesítik még az élő csalikat.

Ha már a pontyoknál tartunk, akkor megjegyzem, hogy a Balatoni Halászati Rt. 
idén is feloldotta a pontytilalmat, és az ország más vizeitől eltérően a következő 
másfél hónapban is horgászhatunk rájuk. Május elejétől felszabadul a süllő és balin 
tilalom is. A kikötőnél nagyon sok szép rablást lehetett már látni az elmúlt napok
ban, és sajnos akadt egy két „sporttárs”, akik bevetették kishallal szerelt emelt fe
nekezőiket a küszöket hajkurászó őnök közé.

Hallottam olyat is, aki büszkén mesélte, milyen szép balinokat fogott. Nem tu
dom megérteni az ilyen embereket. Néhány nappal a tilalom vége előtt mért kell 
megszegni a törvényt? De vonatkozik ez az egész évben tilosban horgászokra is, 
akik a megengedett mennyiségnél jóval többet visznek haza, nem beszélve arról, 
hogy sokan nem megengedett eszközökkel teszik ezt. Mért nem gondolnak a víz 
jövőjére? Mért csak az érdekli őket, hogy ott abban a percben nagy zsákmányra 
tesznek szert, még ha szabályellenes is? És aztán mért sajnálkoznak, hogy nincs 
hal a Balatonban, nincs mit lerabolni?

Ha orvhorgászatról van szó, mindenki csak a nagyban „dolgozó” hálós rabsi
cokra gondol. De mint tudjuk, sok kicsi sokra megy, és azok a horgászok is nagy 
károkat tudnak okozni, akik a méreten aluli halakat, vagy a megengedettnél többet 
visznek el. Csak azért, hogy az adott nap pontyot, süllőt vigyünk haza, ne tegyük 
el az 1-2 centivel méret alatti halakat. Inkább engedjük vissza őket, és üljünk ki 
másnap is, ha időnk engedi, és várjuk ki, míg méretes hal akad horgunkra. Idővel 
a kishalból lesz majd a nagy, de ehhez esélyt kell adni nekik a növekedéshez.

Sajnos a törvény sem lép fel elég keményen a haltolvajlás ellen. A Balaton-part 
körül vészesen kevés halőr teljesít feladatot, ami lehetőséget ad a rabsicoknak. 
Ezért kérem horgásztársaimat, hogyha a vízparton szabálytalanságot tapasztalnak 
(legyen az több mint két bottal való horgászat, méreten aluli hal megtartása, vagy 
ezeknél sokkal komolyabb vétség), ne fordítsák el fejüket, hanem szóljanak rá az 
illetőre, hogy nem helyes, amit tesz, és ha ez nem elég, ne féljenek elővenni tele
fonjukat és szólni az illetékes hatóságoknak. Nem lehet mindent a hivatalos szer
vektől elvárni, nekünk horgászoknak is védenünk kell a Balaton halállományát.

Számfira Balázs



A kertbarátkörök életéből
Balatonalmádi Kertbarátkor

Április 11. Nyári programok, kirándulás, pályázat megbeszélése. Vezetőség- 
választás előkészítése. Előadó: Farkas István elnök.

25. Féléves beszámoló, értékelés. A második félév terveinek a megbeszélése. A
programot a végleges összeállítás és az előadókkal való egyeztetés után közöljük 

az Almádi Újságban. Előadó: Farkas István elnök.
29. Majális a Paprika csárdában.

Vörösberényi Fábián József Kertbarátkor
Április 3. Közbiztonság és vagyonvédelem címmel Grúber Sándor alezredes 

rendőrkapitány és Hansági Endre polgárőrparancsnok tartott előadást. Kérjük a tagsá
got, ha környezetükben gyanús személyeket észlelnek, jelezzék a 107-es telefonszámon.

24. Évadzáró közgyűlés, a borverseny értékelése. Élőadó Horváth József elnök. Az 
előadás értékelte a kertbarátkor első félévi munkáját. Kiosztotta a 2006-i borversenyen 
elért eredmények okleveleit. Ismertette a második féléves program tervezetét, amit 
véglegesítés után fogunk közölni. Május 1-jén majálist tartottunk a Sankó pincénél.

A két kertbarátkor nevében: Durst László

Föld napi „Köcsiszaurusz”

Három fűzfa napja a Köcsi-tónál
Sokunk számára jelent a Föld Napja (április 22.) különleges alkalmat, amikor 

elgondolkodhatunk, mit is hagyunk a természetben, a környezetünkben magunk
után. Úgy gondoltuk, az idén is közös 
rendezvényt szervezünk a Pannóniá
val a Köcsi-tónál, s e napot három 
fűzfa elültetésével tesszük emlékeze
tessé a három meghívott iskola szá
mára. A Györgyi Dénes Iskola nyol
cadikosai meg is ragadták a lapátot, a 
kapát, a locsolót, s mindhárom fát el
ültették a tó sarkánál, remélve, hogy 
hosszú élet, jobb sors jut a fácskák
nak, mint az elődjeiknek. (Nem olyan 
régen, 2003-ban, a tájrendezés során 
már volt fásítás, de a szél, vagy a go
nosz - tűzrakó - szellemek kicsavar
ták szegény ártatlan törzsüket...)

Mint ismeretes, háromujjú nyomfosszília (lábnyom) alapján tudjuk, hogy 250 
millió éve az Almádi környékét felépítő vöröskő képződési környezetében, az ak
kori „vörös földön”, a homokos-kavicsos folyóparton dinoszaurusz-félék éltek. A 
Köcsi-tónál elneveztük Köcsiszaurusznak, s a Föld Napján a Bauxitkutató TSE ter
mészetjárói találkozót szerveznek, kitűzőt, táj ismereti totót osztogatnak a 
Köcsiszaurusz nevében. Az idén a természet, a Föld élővilágának sokféleségét szol
gálva, az őskörnyezet mellett a megújhodott tavaszi környezetet is élvezve, három 
fűzfával (beszerezte a Pannónia) gyarapítottuk a tó partját. Napsütés, éledező kos
borok, fürtös gyöngyikék, madárcsicsergés, sok-sok víz a tóban. Köszönet föld
anyánknak, hogy ezt élvezhetjük, s reménykedünk, hogy „unokáink is látni fogják!” 

Kép és szöveg: Knauemé Gellai Mária, a BXTSE elnöke

A faültetés is inkább férfias munka

A Családsegítő hírei
Az idősek klubja májusban

Május 3., szerda: „batyus” piknik az Óvári kilátónál. Indulás: Idősek Klubja elől 9.00.
Május 9., kedd, 9.00: gyógypedikűr Lajosfalvi Évával. Időpont egyeztetés és 

helyszín: Idősek klubja.
Május 10., szerda 13.30: Demeter Andrásné és Mészelyné Font Éva előadása. 

Fény és légterápia az egészségmegőrzés érdekében.
Május 11., csütörtök 15.30: jogi tanácsadás Dr. Szabó Miklóssal.
Május 17., szerda 14.00: Molnár Károly előadása Az emberi lélek az elmenetel 

után címmel.
Május 18., csütörtök: nyugdíjas majális (Veszprém, Fejér és Komárom-Eszter

gom megye idősek klubjainak részvételével) Pétfürdőn. Indulás az Idősek klubja 
elől 8.30-kor.

Május 23., kedd: séta a Veszprémi Állatkertben. Indulás Idősek klubjából 8.30-kor.
Május 25., csütörtök 14.00: „Nótás kedvű volt az apám” címmel vidám dalos 

délután a magunk örömére. Helyszín: Idősek Klubja.
Május 26. péntek 9.00-tól: gyógymasszázs Kissné Laár Eszterrel. Helyszín és 

időpont egyeztetés: az Idősek Klubjában.
Május 31-én Kl ubdélután. Születés- és névnapi köszöntések

Tud róla, hogy...
...A  Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ VIBEM által támoga

tott „Egészség mesterfokon -  Együtt könnyebb! ” életmód klubja szeretettel várja az 
egészségükért tenni akarókat, 9-99 éves korig. Változatos programok, előadások, 
térítésmentes szobakerékpár, chi-gép használat, vérnyomás- és vércukormérés. Le
hetőség van infraszauna kipróbálásra, illetve uszodalátogatásra. Folyamatosan vár
juk az érdeklődő klubtagokat, a tagság ingyenes, bárki bekapcsolódhat. Jelszavunk: 
Hozd magad formába! Kérjük, figyeljék a plakátokat, szórólapokat. Bővebb felvi
lágosítás: 88/430-274 (Melnecsukné Judit, Szászné Ibolya) munkaidőben.

Virágkiállítás Szombathelyen
Az Idősek Klubjának tagjai április 6-án útra keltek, hogy megnézzék a Starkl vi

rágkertészetében rendezett virágkiállítást, és a kertészetben található többi növényt 
is. Szombathelyen a kertészetbe megérkezvén már messziről lehetett érezni a vi
rágok tavasz-illatát. Gyönyörű látvány tárult a szemünk elé: jácintok, nárciszok, 
rododendronok, tulipánfák. Felsorolni sem lehet a sok szép és különleges virág 
csodát. A látvány szépségét, élményét fokozták az apró tavacskák, szökőkutak lu
gasok. A séta után finom ebédet fogyasztottunk el a Magyar Tenger Vendéglő
ben. Hazafelé Jákon álltunk meg és megnéztük a templomot. Az 1214-ben alapí
tott bencés rendház melletti templom ma Szent György plébániatemplom nevet vi
seli. Az építkezés kétszer is félbeszakadt, ezért csak az alapító Ják nembéli Nagy 
Márton halála után 1256-ban fejezték be és szentelték fel. A jáki templom főhom
lokzata, amely az egyik legszebb magyarországi épen maradt románkori szobor- 
csoport Krisztust és a tíz apostolt ábrázolja a sokszoros bélletű befelé mélyülő ka
pu felett. Kellemes, gazdag élményekkel térhettünk haza. Köszönjük a buszsofő
rünk figyelmességét, hogy az egész út során vigyázott ránk. Megköszönöm a lel
kes kirándulóknak, hogy újból részt vettek intézményünk egy színes programján 
és együtt tölthettük el ezt a szép napot.

Némethné Fodor Katalin

Lapostetők és palatetők 

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

és referencia munkával, rövid határidővel vállaljuk. 

Telefonon történt egyeztetés után ingyenes helyszíni felmérés.

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

SZEREZZEN JOGOSÍTVÁNYT HELYBEN
Az 1. sz. Gépjárművezető-képző Munkaközösség következő 

kedvezményes elméleti tanfolyama:
(személygépkocsi, motorkerékpár, smkp)

Hétvégi: május 13. (szombat) 9 óra 
Esti: május 25. (csütörtök) 17 óra 

Igény szerint elméleti oktatás a délelőtti és a koradélutáni órákban is!
Diákok! Ha a nyáron jogosítványt szeretnének, 
az elméleti tanfolyamot már most kezdjék el!

Az elméleti tanfolyamok helye az iskola ügyfélfogadó helyisége: 
Balatonalmádi, Jókai u.1. (Ipartestület-Szolgáltatóház) 

Adó-visszatérítés, ezonnali elméleti kedvezmény, 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

Almádi kiadványok
A Tourinform irodában kapható kötetek

A régi Balatonalmádi képes levelezőlapokon 3.990,-

Balatonalmádi és Vörösberény története 1.500,-

Vörösberény története 680,-

Miért szép Balatonalmádi 3.490,-

Balatonalmádi impressziók 2.800,-

Balatonalmádi az ezredfordulón 2.250,-

Balaton ősztől tavaszig 2. 800,-

Almádi füzetek I. (A Hattyú vendéglő története) 180,-

Almádi füzetek II. (Balatonalmádi gyógyfürdő) 180,-

A könyvtárban kapható kötetek
A régi Balatonalmádi képes levelezőlapokon 3.990,-

Miért szép Balatonalmádi 3.490,-

Balatonalmádi impressziók 2.900,-

Tízévkönyv -  Balatonalmádi 300,-

2006 évi naptár (Régi képes levelezőlapokkal) 1.200,-

Almádi füzetek I.(A Hattyú vendéglő tröténete) 250,-

Almádi füzetek II. (Balatonalmádi gyógyfürdő) 250,-

Balatonalmádi térkép 250,-

Komiss Péter: Balaton (német nyelvű) 1.800,-



BERÉNYI ESTÉK ELŐADÁSSOROZAT
Szervező: VÖRÖSBERÉNYI POLGÁRI OLVASÓ KÖR 

„Azért olyan szép a világ mert a szíve Magyarország”
A  Kárpát-medence szakrális földrajza

címmel tart előadást 
Born Gergely 

kutató
A Vörösberényi Kultúrházban

2006. május 18-án csütörtökön 18 órai kezdettel

Az előadás ingyenes.
Adományokat tisztelettel elfogadunk.

A vörösberényi nyugdíjas klub májusi rendezvényei
Május 3-án 17 órától klubnap, kártya, sakk stb.
10-én 17 órától klubnap, kártya, salck, kötetlen beszélgetések.
17-én 16 órától vezetőségi ülés, 17 órától klubnap, kártya, sakk, egyeztetés majálisra.
18-án 10 órától nyugdíjas majális Pétfürdőn. Indulás 9 órakor a berényi posta elől.
24-én 17 órától klubnap, egyeztetés a kirándulásra.
25-én kirándulás Tápiószentmártonba. Indulás 6 órakor a berényi posta elől.
31-én 17 órától zenés születésnapi rendezvény vacsorával (május-júniusi születésűek 
Június, július, augusztus hónapban nyári szünet.
A nyári hónapokban csak kirándulások vannak tervezve, melyekre minden 
szerdai napon 17-18-ig lehet jelentkezni a berényi művelődési házban.

Boros Gyula klubvezető

Virágos városért
Tisztelt Kerttulajdonosok!
A Nők a Balatonért Egyesület meghirdeti az idei évben is a Virágos Városért 

versenyt. Várjuk jelentkezését a kert-tulajdonosoknak vagy azoknak, akik szépnek 
látják a szomszédban lévő kertet, udvart, ablakot, teraszt és szívesen vennék, ha 
mi is elismernénk nyilvánosan a szépítő kezek munkáját.

Bejelentkezéseiket várjuk - mindamellett, hogy mi magunk is nyitott szemmel 
járunk - a 887/574-365 telefonszámon. Nők a Balatonért Egyesület

Művészetbarátok 
Egyesülete -  
balatonalmádi csoport

Májusi műsor
Május 18-án, a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárban érdekes előadást 

hallgathatunk meg. Vendégünk Tóth Béla professzor (Budapest). Előadásának 
címe: A XIX. század népi realizmusa a képzőművészetben.

A kezdés időpontja 17 óra. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Az előadás után -  
szokás szerint -  sorsolást tartunk, amin minden jelenlevő részt vesz. A belépés díjtalan.

Láng Miklós

Alapítva 1973

Balatonalmádi, Baross u. 39. Tel: (30) 567-7023

Nyitva: H-P 9-13, 14-17 - Szo 8-12 

Méteráru és lakástextil mindenkinek igen jó árban! 

www.textil-bolt.hu

VÁSÁROLJA MEG TÜZELŐJÉT NÁLUNK!
25 q felett INGYENES házhozszállítás - PONTOS MÉRÉS 

Tel.: 06/30/9565-660 
TÜZIFA

KONYHAKÉSZ KUGLI
BÜKK, GYERTYÁN, CSER, TÖLGY 1450,- R/q 1350,- Ft/q
AKÁC 1650,-Ft/q 155 0 ,-Ft/q

SZÉN
Fűtőérték 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.

F E L H Í V Á S
Értesítjük városunk lakóit, üdülőtulajdonosokat, hogy a Balatonalmádi Kommuná
lis és Szolgáltató Kft. 2006. május 27-28-án

LOMTALANÍTÁSI AKCIÓT
szervez.

Kérjük a lakosságot, hogy a háztartásban feleslegessé vált limlomot lehetőleg sze
lektáltan, anyagfajtánkét, továbbá a bútorokat - a hatékonyabb helykihasználás ér
dekében - szétszerelve szíveskedjenek kirakni legkésőbb május 29-én reggel 6.00 
óráig oda, ahová az ürítési napon a hulladékgyűjtő edényüket kihelyezik, ezzel is 
segítve munkánkat. Továbbá kérjük, hogy a szóródó anyagokat összekötözve vagy 
zsákba kötve rakják ki.
A lim-lom elszállítása 2006. május 29-től történik. A gyűjtő autók minden ut
cán csak egyszer mennek végig.
Kérjük, hogy a limlom közé háztartási hulladékot, zöld hulladékot, veszélyes hulladé
kot, háztartási kis- és nagygépet, távközlési berendezéseket, szórakoztató elektroni
kai készülékeket -  pl. villanyvasaló, mikrohullámú sütő, grillsütő, porszívó, kenyér
pirító, telefon, televízió, rádió, számítógép akkumulátort, növényvédő szert, gyógy
szert, festékesdobozt, továbbá építési törmeléket, gumiabroncsot ne tegyenek ki. 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az elektronikai hulladékokat a gyártók, illetve új, azonos 
termék vásárlása esetén a műszaki kereskedések egész évben térítésmentesen átveszik. 
Továbbá a Rákóczi u. 43. szám alatti telephelyünkön rendelkezésükre áll egy tároló, 
melyben a lomtalanítás ideje alatt az ilyen hulladék térítésmentesen elhelyezhető. 
Bízunk abban, hogy együttműködésünk eredményeként tiszta, rendezett te
lepüléssel köszönthetjük 2006. év nyarát és a hozzánk látogató vendégeket.

Rákos András ügyvezető 
Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft.

Balatonalmádi Városgondnokság
Balatonalmádi Város Önkormányzata a településüzemeltetési feladatok eddiginél 

színvonalasabb ellátására az elmúlt évben Városgondnokságot alapított. A háztartási és 
közületi hulladékszállítást továbbra is a Kommunális Kft. végzi, ők szervezik és bonyo
lítják a lomtalanítást is.

A városgondnoksági intézmény fő tevékenységei.
Köztisztasági feladatok: utak, járdák takarítása, utcai hulladékgyűjtők vállalkozói 

szerződés alapján történő üríttetése, a város területén keletkező, illegálisan kihelyezett 
hulladék kezelése.

Parkfenntartási feladatok: városi parkosított zöldterületek, virágágyások gondozása, 
bővítése, út- és járda űrszelvények biztosítása.

Önkormányzati tulajdonú strandok üzemeltetése.
Rákóczi út 43. szám alatti önkormányzati tulajdonú telephely üzemeltetése.
Célunk, hogy az alapító szándékának megfelelve a közterületeken nagyobb rend, tisz

taság, gondozott parkok, színvonalas szolgáltatást nyújtó strandok szolgálják a telepü
lésen lakók komfortérzetét és fogadják a városba érkező vendégeket.

Gondos gazdái kívánunk lenni a településnek. Az önkormányzat által biztosított ke
retösszegből beszereztük a munkavégzéshez szükséges gépeket, eszközöket, állandó al
kalmazott- és a közmunkaprogramban foglalkoztatott dolgozóink körültekintő munká
ja nyomán reményeink szerint mindenki számára látható fejlődést sikerül elérnünk. Te
vékenységünk során számítunk a kereskedelmi szolgáltató egységek, közületek, a la
kosság és az üdülőtulajdonosok partneri együttműködésére.

Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ingatlana és környezete rendszeres takarításával, 
a növényzet gondozásával járuljon hozzá a rendezett városkép kialakításához és fenn
tartásához.

Ujvári György 
városgazda

Köszönet a „Tavaszi 
nagytakarítóknak”!

Az április 8-i várostakarítás öt körzet
ben folyt. Bár a megjelentek száma nem 
volt jelentős, a munka mégsem lett ered
ménytelen. Öt körzetben összesen több 
mint hatvan darab 110 l-es zsákot szed
tünk tele szeméttel. Tudom, hogy máso
kat is jó érzéssel tölt el a város szebbé és 
tisztábbá tételéért tett nem is olyan nagy 
fáradozás, s időt szentelve a felhívásra 
megjelentek és együtt dolgoztak velünk. 
Ezúton is szeretném megköszönni min
den körzetfelelős, és minden részvevő 
tevékeny, lelkes munkáját abban bízva, 
hogy jövőre még többen, szervezetteb
ben vethetjük magunkat a feladatba.

Köszönettel: Bíróné Mészáros Kata

BERÉNYI HONISMERET
A Vörösberényi Horváth József Honis
mereti Egyesület 2006. április 4-én meg
tartott közgyűlésén örökségvédelmi és 
városszépítő munkacsoportot hozott lét
re. Ennek célja az épített nemzeti örökség 
védelme, felújításában való közreműkö
dés: a civil szervezetek lehetőségeit fel
használva a pályázatokon való részvétel, 
jótékonysági rendezvények szervezése, a 
sajtó, rádió, televízió lehetőségeinek 
igénybevétele. Dr. Kardos Józsefné

GUMI  
s z e r v i z ! !

www.fodorgumiservice.uw.hu

Nyitási Akció!!!
Személy- és kistehergépkocsi 

kerékszerelése 
+  d ig itá lis cen tírozása

600 Ft + ÁFA/db
Minden új gumiabroncs, 

alufelni árából

10% kedvezmény!
Balatonalmádi,

Balatonfűzfői út 1.
 tel.:30/213-7017

A MAYA Cukrászda mögött)Várom megtisztelő érdeklődését!

http://www.textil-bolt.hu


Felhívás személyi jövedelemadó 
1 százalékának fölajánlására

A városunkban működő alapítványok, amelyek szívesen fogadják a 

velük szimpatizáló adózók SZJA 1% felajánlásait, a következők: 
1. „Almádiért” Közalapítvány.

Adószáma: 19262259-2-19.
2. „Együtt - Egymásért” nyílt közalapítvány.

Adószáma: 18919879-1-19.
3. Balatonalmádi Közbiztonsági Alapítvány.

Adószáma: 19265805-1-19.

B.ALMÁDI, Jókai u . 1. (Szolgáltatóház) Tel.: 88/574-432 Nyitva: H-P: 8-17, Szo.: 8-12

NÉVJEGYKÁRTYA-KÉSZÍTÉS
BÉLYEGZŐ 
ÉTLAP, ITALLAP 
SZÓRÓLAP 
ESKÜVŐI MEGHÍVÓ

FÉNYMÁSOLÁS 
Színes nyomtatás 

Laminálás 
Spirálozás

KULCSMÁSOLÁS

www.autobonto-siofok.hu

€ u r o a u t ó

Autóbontó-Siófok

Gépjárművek forgalomból történő 
végleges kivonásához

Bontási Átvételi Igazolás
kiadása.

Az átvétel ingyenes!

A gépkocsi beszállítás is ingyenes!

Cím: Siófok-Kiliti, Honvéd u. 091/15
Tel.: 84/322-634 vagy 30/9464-838

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 érdeklődőt.

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

Szabóné Kormosói Kornélia (88/583-930)

C I P Ő V I L Á G
A Minőség Boltja már 2 helyen! 

Folyamatosan újuló bőráruval és minden cipőhöz tartozó 
kiegészítővel várjuk vevőinket a 

Baross utcában (a mozi helyén) és a régi üzletben, 
a Fórum udvarban!

A két üzlet árukészlete különböző!
18-48-as méretig nálunk mindent csak bőrből talál!

K&H Általános Biztosító

Karácsonyi Tünde helyi képviselő,
Balatonalmádi, tel.: (06 20) 330 5320

Szolgáltatásaink:
- lakás-, nyaralóbiztosítás 

- gép-, és vízijárműbiztosítás 
- életbiztosítás 

- vállalkozói vagyon- és felelősségbiztosítás

Holland használt bútorok és kiegészítők boltja
Balatonalmádi-Vörösberény, Árpád u. 23. Tel.: 88/431 -6 0 5 1  Mobil: 06-20 /213-6377

LAKÁSKIEGÉSZÍTŐK, DÍSZTÁRGYAK, BÁLÁS RUHÁK (200 Ft-tól) 
KANAPÉK, HEVERŐK, ÁGYAK, ÁGYBETÉTEK, RATTAN BÚTOR, ÜLŐGARNITÚRÁK ÉS 

ÉTKEZŐGARNITÚRA 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

ÚJ ALM ÁDI ÚJSÁ G 
BA L ATO NALM ÁDI V Á R O S LAPJA

Kiadja az „Almádiért" Közalapítvány, Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. 
Felelős kiadó: „Almádiért" Közalapítvány kuratóriuma 

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

Felelős vezető: Tóth Zoltán 
Tipográfia: Kiss Csaba 

Engedélyszám: 005-18/1989. ISSN 0864-7860 
Alapító szerkesztő: Veszeli Lajos

Szerkeszti a szerkesztőbizottság:
Czuczor Sándor, Sarusi Mihály,

Schildmayer Ferenc, Szabó Kalliopé, Vincze Eszter

Felelős szerkesztő: Sarusi Mihály

Hirdetés: 06-20/358-2360

Kéziratot és fényképet nem küldünk vissza.
A következő számunk lapzártája: május 26.

SZEREZZEN JOGOSÍTVÁNYT HELYBEN!

a Baksai Autósiskolánál
Időt és útiköltséget takarít meg, ha helyben tanul! Ingyenes tankönyvhasználat! 

Azonnali 30%-os tandíjkedvezmény! Diákkedvezmény! Részletfizetési 
lehetőséggel. Számítógépes oktatás, és számítógépes vizsgára való felkészítés!

Tanfolyamnyitó: 2006. 5.16.16.00 óra 
a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnáziumban. Tanfolyam igény szerint 

délelőtt, délután vagy hétvégén. Gépkocsiválasztási lehetőség. 
Érd.: Baksai Gábor, Balatonalmádi, Lehel út 27.

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

http://www.autobonto-siofok.hu
mailto:almadiujsag@balatonalmadi.hu

