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Csónakkikötők Almádiban
II. rész

Az első védett csónakkikötő a Remete patak kibővített részéhez csat
lakozott és a Sóhajok hídja alatt volt megközelíthető a víz felől. Az 
1923. évi, 1927-ben reambulált kataszteri térképen látható kikötő-öböl

kialakításának pontos ideje nem ismert. Nagy valószínűséggel az 
1920-as évek első felében készülhetett, az 1928-ban kiadott Balaton
almádi térképen már nevezetes helyként szerepel „Csónakház” néven. 
Ez az elnevezés építményre utal, ami látható egy képes levelezőlapon 
is. A BYC (Balatoni Yacht Club) székház 1925-ben történt felavatá
sával még egy csónakkikötő létesült Almádiban.

1922-ben megnyílt a „Fövenyfürdő” (Wesselényi strand elődje), 
ahol a strand északi részén szintén létesült csónakkikötő, elsősorban 
bérelhető csónakok számára. A csónakok bérbeadása elég jól jövedel
mezett a tulajdonos Balatonalmádi Fürdő és Építő Rt.-nek. Például 
1924-ben a csónakázás jövedelme 14,146.915 korona volt az éves el
számolás szerint. Ez a teljes jövedelemnek kb. 7%-át jelentette, ami a 
fövenyfürdőre és a régi fürdőház mellett levő csónakkikötőkre vonat
kozott.

Két megjegyzést kell a csónakkikötőkkel, illetve a csónakázással 
kapcsolatban tenni. Az egyik, hogy Almádiban élénk sportélet folyt 
már az 1900 körüli években, de evezős verseny úgyszólván nem for

dult elő. A másik pedig az, hogy a balatoni halászati jogot a földesúr, 
a Veszprémi Káptalan bérbe adta különböző, elsősorban vörösberényi 
bérlőknek. Az ő ladikjaik száma és kikötőhelye nem ismert és nem is 
számíthatók a szórakozást jelentő csónakázás körébe.

Ezzel a rövid áttekintéssel megismerhetjük Almádi történetének kis, 
ám nem jelentéktelen részét.

Schildmayer Ferenc

Térképrészlet az 1923-1927 közötti felvételből

Térképrészlet az 1928-ban kiadott Balatonalmádi térképből

A csónakkikötő képe a Sóhajok hídja felé. 1926 körül készült a kép, mert még 
nem látható az 1928-ban felavatott Irredenta emlékmű.

A csónakkikötő „szárazföldi” bejárata, háttérben az akkor még ritkán 
beépített Öregheggyel. A kép 1927 után készült, mert látható az 1927-ben 
felavatott ORTE épület.

Az 1925-ben felavatott BYC Almádi osztálya épülete, a jelentős befogadó 
képességű csónakkikötővel.



Megkérdeztük 
a polgármestert

Olasz testvérváros
Február 4-én írtuk alá az almádi Városházán a test

vérvárosi megállapodást Bibionéval (az Adria-parti 
olasz város hivatalos neve San Michele al 
Tagliamento). Ezzel a finnországi Kalajoki, a németor
szági Eggenfelden és a felvidéki Nyitragerencsér után 
negyedikként olaszországi várossal igyekszünk szoro
sabb együttműködést kialakítani. A testvérvárosi kap
csolatot az Európai Uniótól pályázaton közösen nyert 
támogatásból szervezett ikertanácskozás alapozza 
meg: február 2-4-ig Almádiban ismerkedhettünk az 
idegenforgalom környezetvédelmi igényekhez igazí
tott fejlesztésének lehetőségeivel, május derekán pedig 
Bibionéban zárul hasonló rendezvénnyel e vállalkozá
sunk. A tanácskozásokon olasz barátaink átadják ne
künk tapasztalataikat, átvehetjük azt a szemlélet, amely 
az idegenforgalom fejlesztésekor figyelembe veszi a 
környezet- és természetvédelem igényeit.

Bibione segíthet nekünk, hogy megtanuljunk pályáz
ni az Európai Uniónál, és további közös pályázatok si
kerében is reménykedhetünk. Természetesen a gazda
sági és művelődési kapcsolatok kialakítására is töre
kedni fogunk az olaszokkal. A Bibionéval kötött test
vérvárosi megállapodástól titokban azt is remélhetjük, 
hogy több olasz vendégünk lesz (az adriai fürdőváros 
minden negyedik vendége magyar, ugyanezt mi bala
toniak nem mondhatjuk el az olaszokról).

Pályázatok
Fölértékelődött a pályázatfigyelés, a pályázatírás, az 

érdekérvényesítés lehetősége: euró-milliárdok kerülnek 
be az országba, nagyon érdemes Almádinak is odafi
gyelnie a pályázati lehetőségekre! A közelünkben Füred 
a jó példa; biztos, hogy pályáztató cég szakembereinek 
a segítségével nyer rendszeresen komoly összegeket a 
füredi önkormányzat, illetve Balatonfüred városa. Fölér
tékelődött a kapcsolat-rendszer, a kapcsolatok kiépítése, 
hasznosítása. Alapvető érdekünk profi céget megbízni a 
pályázatokkal való foglalkozással! A képviselő-testület 
mostani döntése alapján remélhetőleg megoldódik ez a 
gondunk, és az illető cég közreműködésével eredménye
sen pályázhatunk az Európai Uniós pénzekre is.

Babapénz
Az önkormányzat úgy döntött, hogy az állandó almá

di lakosoknak minden újszülött után a 42.500 forint ál
lami „babakötvény” mellé 10.000 forintot ad (életkez
dési kiegészítő támogatásként), ha az előbbi összeget 
start-számlára tette az édesanya és az édesapa. Ugyan
akkor marad az a 10.000 forintos juttatás is, amelyet 
kérvényre minden újszülöttel gyarapodó almádi család 
igényelhet az önkormányzattól.

Végezetül tisztelettel tájékoztatom az almádiakat, 
hogy fogadónapot minden páros hét szerdáján reggel 
nyolctól délután három óráig tartok.

Keszey János

Lasztovicza Jenő. a megyei közgyűlés elnöke és Keszey 
János városunk polgármestere a Pannóniában január 6-án 
megtartott újévköszöntőn. Az immár hagyományos új esz
tendőt köszöntő rendezvényen Almádi társadalmi, gazdasá
g i politikai, egyházi. művelődési életének képviselői vettek 
részt. (Pászti György felvételei.)

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselő-testület januári ülésén váro

sunk polgármestere tájékoztatójában sora vé
ve az elmúlt időszak eseményeit egyebek közt 
szóba hozta, hogy felemásra sikeredtek a ha
gyományos karácsonyi rendezvények. 
Keszey János véleménye szerint kérdéses, 
szükség van-e olyan ünnepségekre, amelyek
re 10-en mennek el. A tapasztalatok szerint 
Almádiban és Vörösberényben érdemes ha
sonló rendezvényt tartani, különösen 
Berényben kimagasló volt az emberek érdek
lődési a városi karácsony -  a Mindenki kará
csonya -  iránt. A polgármester elmondta, 
hogy a balatoni fejlesztési lehetőségekről ren
dezett tanácskozáson elhangzott: Almádiban 
a Kristóf motel és a Jacht kemping esetében 
várható komolyabb beruházás. A MÁV az 
aluljáró rendbetételét ígéri -  jelentette be 
Keszey János. Városunk vegyeskara január
ban szépen szerepelt a kelet-balatoni együtte
sek kenesei bemutatóján, várható, hogy a to
vábbiakban a táj más települései is hasonló 
közös rendezvénynek adnak helyet.

A kelet-balatoni kistérség ügyeivel érintő
legesen foglalkozó ülésen elhangzott, hogy 
Lovas község átlépett a füredi kistérségbe, 
Balatonvilágos eltávozásának szándékáról vi
szont nincs tudomása az önkormányzati társu
lás vezetőinek.

A rendőrség elmúlt évi munkájáról beszá
moló Grúber Sándor alezredes, városi kapi
tány elmondta: 2006-ban 400 bűncselekmény 
vált ismertté a településen, ebből 275 vagyon 
elleni bűncselekmény (69 %), 23 közlekedési 
bűncselekmény (21 ittas vezetéssel kapcsola
tos). A vagyon elleni bűncselekmények közül 
144 lopás (36 %), 43 betöréses lopás volt. Dr. 
Kutics Károly az iránt érdeklődött, a több 
mint 100 tavalyi közrend elleni bűncselek
mény összefüggésben volt-e az októberi kor
mányellenes megmozdulásokkal? Válaszá
ban a rendőrkapitány elmondta: valamennyi 
esetben közterületen (többnyire ittas állapot
ban) való garázdaságról volt szó, az októberi 
zavargások kapcsán pedig megyebeli rendőr 
ellen nem indult eljárás. Dr. Horváth Imre 
rendőrezredes, megbízott megyei főkapitány 
hozzászólásában kifejtette: bár 2006 a válasz
tások és a zavargások miatt nehéz éve volt a 
rendőrségnek, Veszprém megye rendőrsége

sikeres évet zárt, és jó volt a közbiztonság Al
mádiban is. A főkapitány elmondta: Buda
pestre megyénkből századnyi rendőrt vezé
nyeltek a zavargások idején, a helyi tüntetése
ket illetően pedig a szervezőkkel együttmű
ködve biztosították a rendet. Felber Gyula és 
Pandur Ferenc képviselők kérdéseire a rend
őrfőkapitány elmondta: a rendőrség átszerve
zése szükséges, de ez az almádi kapitányság 
létét nem fenyegeti, a létszámhiány viszont 
nem csak az almádi kapitányságot sújtja, az 
egész megye hasonló helyzetben van, a bi
zonytalanság miatt tömegével menekülnek 
nyugdíjba az embereik.

Hansági Endre, a Balatonalmádi Polgárőr 
Egyesület elnöke az elmúlt évet értékelve arra 
hívta föl a figyelmet, hogy az utakon elképesz
tő szabálytalanságokkal lehet találkozni, a 
közlekedési szokások átalakítására lenne 
szükség. Kedvezőtlen tapasztalat az is, hogy a 
város lakói mindinkább közömbösek egymás 
iránt; olyan eset is előfordult, hogy a szomszéd 
végignézte, ahogy kifosztják a tolvajok a kö
zelben lakókat.

A képviselők döntöttek arról, hogy a város 
energiatakarékossági pályázatot ad be, nem 
lép be Almádi a Kisvárosi Önkormányzatok 
Országos Érdekszövetségébe, nem csatlako
zunk az egyik balatoni közalapítványhoz, 
Viktor Lajost bízza meg azzal, hogy a Wesse
lényi strand szavatossági ügyében igazság
ügyi szakértői vélemény készítsen. Vitát kö
vetően a testület úgy döntött, hogy megbíz 
egy céget a pályázatfigyeléssel és pályázat- 
írással (a feltételek még pontosítandók) -  lásd 
erről a polgármester véleményét lapunk 3. ol
dalán! Szó van 20x40 méteres műfüves foci
pálya építéséről, a Nagystrandon rövidesen 
megkezdődhet 5 üzlet bontása, a város igent 
mond lóversenyfogadó iroda létesítésére, s 
hasonlóképen igent mondtak a képviselők az 
Almádi és Bibione közti testvérvárosi együtt
működésre. Mint dr. Kutics Károly beszámolt 
róla, az Európai Unió 47.000 euróval támo
gatja Almádi és Bibione idei két közös ren
dezvényét, így az nem került pénzébe váro
sunk önkormányzatának.

Az ülésen esküt tettek a képviselő-testület 
külső szakértői (lásd külön).

K. M.

Kibővült

Önkorm ányzati bizottságok
A városi önkormányzati képviselő-testület novemberben választotta meg a bizottságok képviselő
tagjait, a decemberi ülésen döntöttek a négy bizottság külső szakértőiről, s a hét új tag a januári 
testületi ülésen tett esküt. Az önkormányzati bizottságok külső (szakértő) tagjai az alábbiak: 
Gazdasági bizottság: Kerekes Csaba, volt városi önkormányzati képviselő, a veszprémi

HoKe Bt. cégtulajdonosa és cégvezetője, a Magyar Gyógyszer Zrt. igazgatósági tagja, 
a Hungaropharma felügyelő-bizottsági tagja, Nagyné Matolcsi Tünde, a Magyar 
Fejlesztési Bank Rt. főmunkatársa,

Oktatási és kulturális bizottság: Sarusi Mihály József Attila-díjas író, Táncsics-díjas 
újságíró, az Új Almádi Újság felelős szerkesztője,

Pénzügyi bizottság: Leitold László, az OTP Bank Rt. veszprémi igazgatója, Suha Zoltán 
vendéglátó-, adó- és pénzügyi ellenőrzési szaküzemgazdász,

Szociális és egészségügyi bizottság: dr. Péterfia Katalin, városunk nyugalmazott gyermekor
vosa, a Nagycsaládosok Egyesületének korábbi elnöke, Dr. Sabjanics István, az MTA 
köztestületi tagja, a Magyar Hadtudományi Társaság belügyi szekciójának tagja, a 
Magyar Köztársaság Kormányőrségének 1990-1994-ig parancsnoka, jelenleg a 
Legfőbb Ügyészség adatvédelmi, titokvédelmi és műszaki biztonsági osztályvezetője.

Az önkormányzati bizottságok összetétele így a következőképpen alakult. Pénzügyi bizottság: 
Szabó Jenő (elnök), Felber Gyula, Leitold László, Pandur Ferenc, Suha Zoltán. Gazdasági 
bizottság: dr. Kutics Károly (elnök), Boros László, Hegyi Zoltán, Kerekes Csaba, Nagyné 
Matolcsi Tünde. Oktatási és kulturális bizottság: Bálint Sándor (elnök), Sarusi Mihály, 
Schildmayer Ferenc, dr. Walter Rózsa. Szociális és egészségügyi bizottság: dr. Dávid Gyula 
(elnök), Balogh Csaba, dr. Péterfia Katalin, Dr. Sabjanics István, Silló Piroska.



A népművészet mestere
Almádi ismét gazdagabb

Almádi nem régi település. A táj sajátos hangulatának, nyugalmának köszönheti lé
tét, és azoknak a polgároknak, akik megszerették ezt a vidéket, és nyaralókat építettek 
ide, vagy letelepültek itt. Vagyis Almádi befogadó város, amely újra és újra megszólít 
embereket, családokat, letelepedésre csábítja őket, és ezzel egyre gazdagabbá válik.

Az elmúlt esztendőben Almádi, a táj, a Balaton egy kedves visszatérő vendéget 
szólított meg, akit sokan ismernek már a Péter-Pál napi vigadalmakról: Fodorné 
László Máriát, a népművészet mesterét, aki letelepült városunkban családjával. 
Mária és családja Decsről, a Sárközből érkezett közénk. Most arról vall, mi indí
totta a nagy döntés meghozatalára, miért választotta városunkat.

- A Péter-Pál napi vigadalomra kaptam meghívást néhány évvel ezelőtt, hogy a 
sárközi szőtteseket bemutassam, árusítsam. Így ismertem meg ezt a gyönyörű vá
rost, és beleszerettem. Baráti szálak is fűznek ide, és a barátok bátorítottak, hogy itt 
keressek lakóhelyet a családomnak. Barátoktól hallottam arról a tervről is, hogy Al
mádi környékén talán sikerül létrehozni egy kézműves falut, ahol a különböző mes
terségek tudói letelepülnek majd, így bárki számára megismerhetőek lesznek az ál
taluk készített tárgyak és maguk a munkafolyamatok is. Azt gondoltam, ez nem
csak nekem, hanem asztalos férjemnek és fiamnak is nagy kihívás és lehetőség.

Mária megmutatja az egyelőre a garázsban felállított szövőszéket, sajnálja, hogy 
a többit még nem láthatom, és közben terveiről mesél.

- Szeretnék „új hazám” dicsőségére munkálkodni. Szeretném, ha általam is sok- 
sok új látogató érkezne Almádiba, aki nemcsak a szövést, hanem ezt a szép várost 
is megismerné. Két nagy álmom van. Az első, hogy szeretnék egy látvány-szövö
dét nyitni. Az is lehet, hogy látvány-kézművesházat, több kézművessel együtt. 
Olyan kis műhelyt, ahová az érdeklődők bármikor bejöhetnek, megismerhetik a szö
vés minden munkafolyamatát, sőt ki is próbálhatják azt. A másik tervem szorosan 
kapcsolódik az elsőhöz: tanítani szeretnék. Végtelenül fontosnak tartom a hagyo
mányok megőrzését és továbbadását. A hagyományainkkal különbözünk minden 
más országtól, ettől vagyunk különlegesek. Mivel ragaszkodom a hagyományok
hoz, magam csak a sárközi szőttest készítem. Ismerem más vidékek hagyományait 
is, de csak a szülőföldemét viszem tovább, és szeretném, ha továbbadhatnám, amit 
megtanultam. Sok-sok éve tanítom már a szövés fortélyait: minden korosztályt, a 
10 éves kislányoktól egészen az idős asszonyokig. Nyaranta hetes turnusokban tá
borokat vezettem. Így minden felszerelésem (például kis szövőszék) megvan ah
hoz, hogy folytathassam a tanítást. Úgy gondolom itt, Almádiban is folytatódhatna 
a szövőtáborok sora, és szívesen tartanék szövőszakköröket gyermekeknek. Remé
lem, a város tud majd segíteni abban, hogy megfelelő helyet találjak ehhez.

Még nem beszélgettünk a szövésig vezető útról. Hogyan indult ez az út, mely a 
Népművészet Mestere rangos elismerésig vezetett?

- A Sárközben nagy hagyománya van a szövésnek. A 60-as, 70-es években a 
szövés nemcsak a családi hagyományok továbbvitelét jelentette, hanem szervezet
ten folyt a háziipari szövetkezeten belül. Én a szomszéd néninktől tanultam szőni, 
aki a szövetkezetnek dolgozott. 10 éves koromban nála találkoztam a szövéssel. 
Az első perctől izgatott és vonzott ez a munka. A néni látta ezt, és elkezdett tanít
gatni. Szerencsém volt, mert nagyon érdekes és bonyolult technikákat ismert, így 
később az egyszerűbbeket már játszva tanultam. A precíz, hibátlan, szép munkára 
nevelt, ami nagyon fontos. Később is igen kiváló mesterekhez kerültem.

- Az iskolák elvégzése után én is a háziipari szövetkezetnél kezdtem dolgozni, 
de nekem a szövés nem kenyérkereset, hanem hivatás volt. 26 évig dolgoztam a 
szövetkezetnél, utána lettem önálló alkotó. A két legnagyobb elismerésem, a népi 
iparművész és a népművészet mestere cím mindegyike meglepetésként ért. Mind
kettőre a tudtom nélkül terjesztettek fel. Nagyon örültem nekik, de ez még nagyobb 
feladatot, felelősséget ró rám.

- Én úgy érzem, a világ kinyílott előttem ezzel az alkotó munkával. Nagy gyö
nyörűséget és boldogságot ad az embernek a szövés, az alkotás. Lehetővé teszi, 
hogy a szépben éljen, és szeretném ezt minél több emberrel, minél több almádival 
megosztani. Ezért bárkit szívesen látok, aki bepillantana a szövés fortélyaiba, vagy 
megnézné a kész munkákat, egyelőre itthon, a Felsőörsi út 5. szám alatt.

Reméljük, hogy lesz lehetőség bemutatkozó kiállítás megrendezésére is, hogy 
az almádiak és környékbeliek láthassák, mivel gazdagodott városunk.

Szabó Kalliopé

Német önkormányzat

Növekvő érdeklődés 
a kisebbségi önkormányzat iránt

Sorra jelentkeznek a hazai németség leszármazottai, akik vállalnák német gyö
kereiket. Közös bennük, hogy néhány éve költöztek városunkba más megyékből, 
Budapest környékéről; van közöttük Ausztriából jött kettős állampolgár is. Náluk 
tágabb kört jelentenek a Balatonalmádiban állandó lakosként élő németajkú pol
gárok, akik Németországból, Ausztriából, Svájcból települtek át. Ők azok, akik 
már határozott igényeket is megfogalmaznak a német kisebbségi önkormányzattal 
kapcsolatban. Segítséget kémek a magyar nyelv szervezett elsajátításához, tol
mácsszolgálatot igényelnének különösen a hivatalos iratok értelmezéséhez. Beil
leszkedésük elősegítéséhez várnak támogatást.

Jó eszköz lesz erre a már működő Német törzsasztal a Pannóniában minden hó
nap második felében csütörtökön 17—19 óráig a földszint 7. számú termében. A 
pontos időpont olvasható az Új Almádi Újságban a Pannónia havi előzetesében és 
az Almádi Életben. Szeretettel várjuk továbbá németajkú barátainkat a társasági 
rendezvényünkre, az első Balatonalmádi sváb bálra, melyet a Pannóniában rende
zünk 2007. február 17-én 19 órakor. A bálra belépőjegyek 2500 forintért kizáró
lag elővételben kaphatók a Porció Vendéglőben is (Baross G. u. 3., tel.: 432-628)

ár. Kardos Józsefné elnök

Díjátadás

Jó tanuló -  jó sportoló, 
Balatonalmádi sportjáért

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Oktatási és Kulturális Bizottsága 
2007. január 16-án ünnepi ülésén köszöntötte a díjazottakat.

Jó tanuló - jó sportoló díj
Lőrincz Zsuzsanna, a Vörösberényi Általános Iskola 5.b osztályos tanulója. A 

körzeti atlétikai diákolimpiai versenyen I. helyezést ért el és a II. korcsoportos 
leánycsapat tagjaként a megyei döntőbe jutott. A diákolimpia területi fordulóján 
három úszásnemben (gyors-, hát- és mellúszás) I. helyezést ért el. 
Sporteredményeit az ügyességen kívül szorgalmának, kitartásának, a társakkal 
való jó együttműködésének köszönheti, mindezt kiváló tanulmányi eredménnyel. 
A jövő reménységét látjuk benne.

Vajai Dániel, a Györgyi Dénes Általános Iskola 2006-ban elballagott diákja. 
Átlagon felüli, sportban megnyilvánuló adottságainak és képességeinek köszön
hetően sokrétű, szerteágazó sporttevékenységet folytatott az iskolában. A 
diákolimpia versenyein több sportágban - labdarúgás, kézilabda, atlétika, mezei futás
- körzeti, megyei, sőt országos eredményekkel is büszkélkedhet. Tanulmányi ered
ményei mindvégig kiválóak, iskolai közösségének éveken át mozgatórugója volt.

Balatonalmádi sportjáért díj
Vastagh György, aki 1937-ben született, 1950 óta asztaliteniszezik versenysz

erűen. 1976 és 1986 között vezetése alatt élte virágkorát a Balatonalmádi 
Asztalitenisz Egyesület, amikor a másodosztályban is szerepelt. Gyuri bácsi - 
ahogy játékosai nevezik- a mai napig segíti a balatonalmádi pinpong csapat 
felkészülését. Megbecsülésük jeléül tiszteletbeli csapattagnak választották. 
Születésének 70. évében további erőt, egészséget, eredményes sikeres esztendőket 
kívánunk. Isten éltesse!

Ács Attila, a Györgyi Dénes Általános Iskola testnevelő tanára. A körzeti diák
sport bizottság elnökeként a kistérségi diákolimpiák fő rendezője, szinte minden 
sportágban. A Balatonalmádi Sportegyesület utánpótlás labdarúgócsapatainak 
edzőjeként több dobogós helyet is szereztek a megyei bajnokságban. A Focisuli 
Alapítvány titkára. Szabadidejét is a sportnak szenteli, sítúrákra, versenyekre viszi 
tanítványait. Kollégái, diákjai és a szülők is elismeréssel tekintenek munkájára.

A díjakat Bálint Sándor, az oktatási és kulturális bizottság elnöke adta át.
R.

PÁLYÁza ti FELHÍVÁS

Balatonalmádi Város Önkormányzata nyilvános pályázat útján meghirdeti a tulaj
donát képező Balatonalmádi, Györgyi D. u. 11-13. szám alatti 2029, illetve 2028/2 
hrsz-ú, összesen 986 m2 területű Nevelési tanácsadó, garázs megnevezésű ingat
lanokat, bruttó 36 millió Ft-os irányáron értékesítés céljából. (Alagsor + fszt: 242,3 
m2; garázs: 30 m2)
A pályázatok beérkezése a pályázat visszavonásáig, de legkésőbb 2007. június 15- 
én pénteken 10.00 óráig folyamatos. Az alábbi határidőre benyújtott pályázatok el
bírálására a soron következő képviselő-testületi ülésen kerül sor.
Beadási határidők:
2007. február 14., szerda, 15 óra 2007. március 14., szerda, 15 óra
2007. április 16., hétfő 15, óra 2007. május 15., kedd 15, óra
2007. június 15., péntek, 10 óra
A pályázatokat személyesen, vagy meghatalmazott útján a Balatonalmádi, Széchenyi 
sétány 1. szám alatt elhelyezkedő Városházán, a beadási határidőt megelőző 10 percig 
a 41. sz. irodában, azt követően a bontás helyszínén, a Nagyteremben lehet beadni.
A pályázatok bontása: zártkörű.
Eredményes pályázat esetén az eredményről a pályázat kiírója hirdetményt tesz 
közzé, valamint a pályázatot visszavonja a pályázati felhívás közlésével megegye
ző helyeken.
Érdeklődni a 88/430-296-os telefonszámon, személyesen ügyfélfogadási időben, 
vagy a pmhivatal@balatonalmadi.hu e-mail címen lehet.
Az ingatlan megtekintésére előzetesen egyeztetett időpontban lehetőség van.
A részletes pályázati dokumentáció a www.balatonalmadi.hu honlapról letölthető.

mailto:pmhivatal@balatonalmadi.hu
http://www.balatonalmadi.hu


Veszprémvármegye
Visszakapta az egyház a könyveket

A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság leltározáskor 76 olyan könyvet talált, ame
lyek az 1954. évi törvényerejű rendelet következtében kerültek egyházi tulajdonból álla
mi tulajdonba és a megyei múzeum kezébe. Ezt követően, az 1991. évi XXXIII. törvény 
alapján a múzeum törzsleltárában szereplő javak az önkormányzat tulajdonába kerültek. 
A múzeum és önkormányzat szándéka a könyveket eredeti és jogos tulajdonosainak -  a 
bencés, a ciszterci és a ferences rendnek -  visszajuttatni. 2006. szeptember 14-én a me
gyei közgyűlés határozatban foglalt állást az ellenérték nélküli visszajuttatásról és kérte a 
kulturális minisztert, hogy engedélyezze a könyvek múzeumi leltárból való törlését. A mi
niszteri engedély az új év elején érkezett meg, így a jogi akadályok is elhárultak az átadás 
elől. Az átadásra január 10-én a Várban került sor. Az önkormányzat, elismerve és tisz
telettel tekintve a római katolikus egyház szerzetesrendjeinek a magyar művelődési élet
ben betöltött szerepére, jó kapcsolatokra törekszik az egyházzal, a szerzetesrendekkel, en
nek méltó jele ez a gesztus-értékű esemény is -  tájékoztatott Joós Eszter sajtószóvivő.

Együtt a kamarával
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Veszprém megyei elnöksége fórumot kezdemé

nyezett a város és a megye vezetőivel, illetve a térség polgármestereivel. Az egyeztetés so
rán a tárgyaló felek a közös feladatokat, a fejlesztés, együttmunkálkodás irányát jelölték 
ki. Markovszki György, a megyei kamara elnökségének tagja vitaindítójában megjelölte a 
legfontosabb feladatokat, említve a szentkirályszabadjai reptér mielőbbi működtetését, a 
8-as főút mihamarabbi gyorsforgalmú úttá minősítésének jelentőségét. A kamarai tagok rá
mutattak az adórendszer hiányosságaira, kiemelve, hogy a túlzott adóterhek megnyomo
rítják a vállalkozásokat. Az Európai Uniós forrásokról szólva a jelenlévők hangsúlyozták 
annak jelentőségét, hogy minél több és jobb pályázat elkészítése közös érdek.

Lasztovicza Jenő, megyei közgyűlés elnöke elmondta, az önkormányzatok és a kama
rai tagok között nincs helye vitának ebben a kérdésben, hiszen közösek az érdekeik. Hoz
zátette: az önkormányzatok alapvető érdeke, hogy minél több és jobban működő vállal
kozás legyen területükön, hiszen így a településen lakók jobb életkörülmények között dol
gozhatnak, a befolyt adóforintok is nagyobb mértékben gazdagítják a várost, a környeze
tet. Lasztovicza Jenő kiemelte, a kamarai tagoknak erőteljesebben ki kellene állni a har
madik oldal, a kormányzat előnytelen döntései ellen, hiszen ezek azok, amelyek legna
gyobb mértékben meghatározzák a gazdaság működését. A legutóbbi két esztendőben tör
tént aránytalanul nagymértékű adóemelés igen nehéz helyzetet teremtett, ráadásul két al
kalommal is év közben került erre sor.

A kamara vezetése hangsúlyozta, hogy a megnyert, de ki nem fizetett, visszavont pá
lyázatok további nehézséget jelentenek számukra, és kedvezőtlenül hatnak hosszú időn át 
a tevékenységükre. A tárgyaló felek megállapodtak, hogy a következő alkalommal az 
egyeztetésre meghívják a Pannon Egyetem képviselőjét is, hiszen az intézmény szellemi 
ereje komoly vonzerő lehet a befektetők számára.

Polgárőr hírek
Tisztelt Olvasók! A múlt havi újságban nem találhattak polgárőr híreket, ennek oka, 

hogy rutinfeladatainkat végeztük, kiemelten az üdülőingatlanok ellenőrzését. A téli szü
net végeztével folytatjuk iskolai munkánkat, mely hasznosnak bizonyult, nagyon sok ked
vező visszajelzést kaptunk. A terepen folytatott szolgálatainkat egy ideig saját gépkocsi
jainkkal végeztük, most azonban megoldódott a járőrkocsi-helyzet. Örömmel közölhe
tem, hogy Váradi Károly r.ezredes, megyei főkapitány-helyettes hathatós támogatásával 
hozzájutottunk egy Lada Niva terepjáróhoz. Ez már műszakilag sokkal fejlettebb, mint az 
előző - igencsak leharcolt - autónk. Ez a jármű gázzal is üzemeltethető, gazdaságos és kör
nyezetbarát. Hamarosan Önök is láthatják a polgárőrség logójával és a város címerével 
jelölt gépkocsit településünk nehezen megközelíthető részein is.

Az elmúlt időszak viharainak idején naponta nyolc polgárőr volt ügyeletben, hogy az 
esetleges károk elhárításában közreműködhessenek, adott esetben a tűzoltók munkáját is 
segítve. Erre végül nem került sor, de fontos megjegyezni, hiszen a lakosság csak így ér
te s ü lhet arról, hogy vannak emberek, akik szabadidejükben is készen állnak, ha valahol 
bajba jutnak.

A múlt évben is megszerveztük (Balatonfűzfőn) a Diákok a közbiztonságért vetélke
dőt, amely segíthet tanulóinknak a biztonságos közlekedés elsajátításában. Környezetük
ben pedig jelzik. ha olyan gondatlanságot tapasztalnak, ami esélyt adhat a tolvajoknak. 
December 6-án kis meglepetés fogadta reggel az autósokat Berényben. A rendőrséggel 
együtt diákok jutalmazták szaloncukorral az udvarias, előzékeny gépjárművezetőket. 
Volt, aki virgácsot kapott.

Köszönettel tartozunk minden kedves itt élő és városunkban nyaraló segítőinknek, akik 
adójuk 1%-át tavaly számunkra átutalták. Kérjük, tegyék ezt meg az idei évben is, hiszen 
szolgálatunk ellátásához óriási segítség ez az összeg! ADÓSZÁMUNK: 18919123-1-19. 
Más anyagi, vagy dologi segítséget is kaptunk. Köszönjük! Melyet az idén is szívesen fo
gadnánk. BANKSZÁMLA-SZAMUNK: 72900037-10500886 Forrás Takarékszövetke
zet. B.almádi, Jókai út 1.

Január végén a  képviselőtestület meghallgatta az almádi polgárőrség 2006-os beszámo
lóját. elégedettségüket nyilvánították ki, majd egyhangúlag elfogadták azt.

Tisztelt Olvasók! Közeledik a báli idény. Mindannyiuknak kellemes kikapcsolódást és 
Jó szánkózást kívánunk!

F. F.

R endőrségi hírek
A korábbi hónapok viszonylagos nyugalma után az elmúlt időszak

ban jelentősen emelkedett a városunk területéről érkező bejelentések 
száma. Külön szeretnék foglalkozni azzal a sajátos színesfémgyűjté
si gyakorlattal, amely a városunk több pontján is okozott komoly 
anyagi károkat, elsősorban nyaralótulajdonosok sérelmére, de érke
zett bejelentés az Öreg-park több objektumának tulajdonosaitól is. A 
réz ereszcsatornák leszedése, színesfémből készült burkolólapok és 
kerítéselemek felszedése nem pillanat műve. Ehhez a „munkához” 
hosszabb időre van szükség, tehát feltehetően többen is láthatták, 
amint az elkövetők „dolgoztak”. A bűncselekmények jelentős részét 
a nappali időszakban követték el, s megint csak az emberi közömbös
ségnek, nemtörődömségnek köszönhetően minden különösebb koc
kázat nélkül ügyködhettek a bűnözők. Többször is leírtam már, hogy 
a bűnelkövetők elleni sikeres fellépésnek egyik alapeleme a lakossá
gi együttműködés. A bejelentésekhez még csak nevet sem kell adni, 
amennyiben nem kíván az érintett a büntetőeljárás további szakaszá
ban részt venni. Nagyon sok hasonló cselekményt meg lehetne előz
ni, vagy megszakítani, ha egy kicsit nagyobb együttérzés lenne az em
berekben.

Több betöréses lopás is történt a Megye-hegyen lévő nyaralókba, 
szerszámokat, kisgépeket és használati tárgyakat vittek el. Szeren
csére a város többi nyaralóterületén csend és nyugalom van, köszön
hetően a fokozott polgárőri jelenlétnek, amelyet ezen az úton is sze
retnék Nekik megköszönni mindannyiunk nevében. A kedvező idő
járás miatt emelkedett a betöréses lopások száma, nemcsak Balaton
almádi városban, hanem a kapitánysághoz tartozó más területeken is, 
ezért van kiemelt jelentősége annak, hogy a polgárőr szervezetek sű
rítik a nyaraló- területek ellenőrzését.

Több más bűncselekmény is történt, amely nem illik a már meg
szokottak közé. Ilyen például egy lőfegyverrel való visszaélés, 
amelynek a következménye nagyon komoly. Ezúttal inkább a gon
datlanság, vagy inkább a meggondolatlanság volt a motiváló ok. Ér
kezett bejelentés egy motiválatlan rongálásról. Ezt a minősítést azért 
használom, mert az ügy jelenlegi állása szerint nem tudni, hogy mi
ért öntötték le maró anyaggal az egyik helyi lakos személygépkocsi
ját, és okoztak közel félmillió forintnyi kárt. Nem maradt el a már 
megszokott garázdaság bejelentése sem, melynek kiváltó oka ezúttal 
is az alkohol volt. A családi veszekedés következménye súlyos sérü
lés lett, de ugyanez mondható el egy rongálásról is, ahol az elkövető 
jelentős mennyiségű ital elfogyasztása után tört ki egy villanyoszlo
pot, és okozott jelentős kárt. Megtörtént az első járműlopás is. Ezút
tal az egyik nyaraló udvarából vittek el egy négykerekű terepmotort, 
melynek értékét 1.000.000 forintban jelölte meg a károsult.

Az elmúlt hónapban városunk 4 polgárával szemben indult ittas ve
zetés miatt eljárás. 2 esetben büntető-, illetve 2 esetben szabálysérté
si eljárás folyik az érintettekkel szemben. Szomorú, hogy közülük ket
ten hivatásos gépkocsivezetők, akiknek a munkája, megélhetése, csa
ládjuk egzisztenciája függ attól, vezethetnek-e a közeljövőben. Az 
utólagos magyarázatoknak már semmi értelme, sőt annak sem, hogy 
az eljáró hatóságot okolják. Városunk belső területein is egyre több
ször megjelenik a sebességmérő berendezés. 19 helyi polgár lépte túl, 
nem egyszer jelentős mértékben a sebességhatárokat, és azok eseté
ben, akiknek két éven belül nem ez volt az első, számíthatnak a veze
tői engedélyük bevonására.

Az időjárás előrejelzés szerint az igazi tél és az ezzel járó közleke
dési nehézségek még előttünk vannak, így talán még időben van, 
hogy felhívjam minden járművezető figyelmét arra, hogy fokozottab
ban figyeljen a néha szélsőségesen megváltozható közlekedési felté
telekre, továbbá arra, hogy a járművek műszaki állapota megfeleljen 
az ilyenkor elvárható követelményeknek!

Grúber Sándor r. alezredes 
rendőrkapitány

Beutalás nélkül igénybe 
vehető ellátások

A polgármesteri hivatal városunk lakóinak tájékoztatására közli: a 
319/2006.(XII.23.) számú kormányrendelet 2. paragrafusa szerint 
a biztosított beutaló nélkül is jogosult igénybe venni a szakorvosi 
rendelő által nyújtott szakellátást:
- bőrgyógyászati rendelés, bejelentkezés szükséges a 438-515 tele

fonszámon,
- nőgyógyászati rendelés, bejelentkezés szükséges a 438-466 tele

fonszámon,
- urológiai rendelés, bejelentkezés szükséges az 593-050 telefonszámon,
- pszichiátriai rendelés, bejelentkezés szükséges a 430-047 tele

fonszámon,
- fül-, orr-, gégészeti rendelés, telefon: 432-892,
- szemészeti rendelés, bejelentkezés szükséges a  432-099 telefonszámon,
- általános sebészeti és baleseti sebészeti rendelés,
- onkológiai rendelés, telefon: 556-000.



A dollár két függőleges vonala
Tavaly járta be a nemzetközi sajtót az a hír, hogy 

rájöttek, miért osztja ketté két függőleges vonal a 
dollár - $ - közismert jelét, ami néha csak egynek 
látszik. Nem értem, miért kötik ezt a tényt 2006- 
hoz, azt pedig elképzelni sem tudom, hogy miért ki

zárólag a spanyol-mexikói pesóval hozzák kapcso
latba. A karácsonyi szünetben utánanéztem egy ki
csit a dolognak. A magyar sajtóban kóválygó hír 
ugyanis úgy szólt, hogy a spanyol pesó, amit spa
nyol tallérnak hívtak egykor, a kereskedelmi kap
csolatoknak köszönhetően lerövidült Ps jellé. Az 
idők folyamán a pici ,s‘ nem csupán megmaradt, ha
nem meg is nagyobbodott, így ,S‘ lett, a nagy ,P‘ 
pedig majdnem elenyészett, de csenevész mivoltá
ban két vonásként metszette korábbi kicsi, de meg
nőtt betűtársát. Mi tagadás: sok kacifántos dologról 
olvashatunk a történelemben, de azért a legtöbb tör
ténelemkönyv tiszteli a tényeket...

Tény, ami tény, az amerikai gyarmatok fellázad
tak a brit uralom ellen, de annyira azért talán még
sem, hogy ilyen kalandba is belekényszerültek vol
na. Mivel a dollár eredetéről már 210 évvel ezelőtt 
is írtak, egy könyvtárnyi irodalmat lehetetlen egy 
cikkbe beleszuszakolni, ezért csak néhány alapis
meretre szeretnék hivatkozni. Maga a dollár szó 
majdnem a „szomszédból” származik, méghozzá a 
csehországi Jáchymov városából, amit 
Joachimsthal néven hívtak a középkorban. Nos, eb
ben a Plzentől északra fekvő városkában és ennek 
pénzverdéjében kezdtek el egyfajta ezüstpénzt, 
thaler-t, azaz tallért verni 1519-től kezdve. A 17. 
századra nem csupán a németek, hollandok, svédek 
és az angolok, hanem a spanyolok is másolni kezd
ték. Amíg a hollandok daaldernek, a svédek 
dalernek nevezték, az angolok pedig dollárnak. A 
Mária Terézia által veretett ezüst tallér olyan érté

kes volt, hogy egészen az 1960-as éve
kig elfogadták az arabok Adenben...

A gyarmati időkben a hivatalos brit 
pénz, a fontsterling, rövidítve ,£', szű
kösen állt csak rendelkezésre, ezért in
dián wampum öveket (felfűzött kagy

lópénzt), dohányt és spanyol pesót is elfogadtak fi
zetőeszközként. A függetlenségi háborúban a 
,lázadók' papírpénzt is nyomtattak, amit 
,Continental'-nak, azaz szárazföldinek hívtak, majd 
pedig 1792-től kezdve dollárnak. Igaz, hogy a dol
lár Nagy-Britanniában is megmaradt, csak éppen a 
gyarmatokon használhatták hivatalos fizetőeszköz
ként, mint például Kanadában, Ausztráliában, Új- 
Zélandon meg a többi gyarmaton.

Már csak azt kellene tisztázni, hogy 
miért kezdték el függőleges vonalakkal 
áthúzni a dollár rövidített jelét ? Szóval 
mitől lett „$“ a dollár? Nos, a vonalak 
története jóval rövidebb, mint a dollár 
szóé, de egyúttal bonyolultabb is. Ma

guk az angolok úgy intézték el, hogy a „pound”, la
tinul „libra”, azaz font, ami valamikor jelenthetett 
súlyt és pénzegységet is. A félreértést elkerülendő a 
súly jele a „lb” lett, a pénzegységé pedig „£“. A re
bellis amerikaiak tehát nem vízszintesen húzták át a 
shillingből származtatható S-jelüket, hanem függőle
gesen. Olyan pofonegyszerű ez a magyarázat, hogy 
szinte ezért gyanús. Gyanús, még akkor is, ha a japán 

jen jele „Y“ szintén két vo
nallal szeletelt, no és az 
euró C jele úgyszintén.
Ezeket viszont vízszinte
sen vágják ketté, akárcsak 

a £ esetében. Arthur Eisenmenger, az Európai Unió 
főgrafikusa már 25 évvel az euró megjelenése előtt 
olyan jól megtervezte a jelet, hogy valamirevaló vita 
sem bontakozott róla...

Az USA-ban persze a világért el nem fogadták 
volna az óvilági angol magyarázatot. Szerintük az 
Egyesült Államok „US” rövidítése a megoldás kul
csa, mert ott az „S”, amit áthúztak az „U” betűvel - 
takarékossági okokból meg lehagyták az „U” alsó 
szárát. A „$“ ilyetén magyarázata az egyik újvilági 
ideológus szerint majd erősíti a nemzeti érzést, a 
szabadversenyt, sőt a szabad gondolkodást is. Ez 
olyannyira szép magyarázat, hogy történész szem
mel igaz semmiképpen nem lehet.

A közép- és dél-amerikai kutatók azonnal előáll
tak tehát az ő magyarázataikkal, de először a spanyo
lok rukkoltak elő az angolok kezén levő Gibraltárt 
visszaidéző játékukkal. Gibraltár ősi neve görögül 
„Herkules oszlopai” néven ismeretes és ezek az osz
lopok ihlették volna azt a két függőleges vonalat, hi
szen Herkules oszlopain túl is van még föld, az pe
dig Amerika. Józanabb spanyolok és mexikóiak a 
pesó aprópénzére gyanakodtak, mert egy pesó éppen 
8 reált ért, ezért a P8 olyannyira összevonódhatott,

hogy idővel $ lett belőle. A pénztörténethez értő - az
az numizmatikus - mexikóiak szerint a Potosi arany
bányáiból előállított oszlopos dollárokon levő jel az 
egyedüli helyes magyarázat, hiszen ott az oszlopok
ra felfutó szalag éppen „$“ jelet formuláz.

Nem hagyhatták persze ezt ennyiben a portugálok 
és a brazilok, akik szerint a napnál is világosabb, 
hogy a „ciffráo” jelből származtatható egyedül a dol
lár jele, hiszen a számokat anno dacumál olyan kicsi 
„s“ betűvel választották el egymástól, amit két füg
gőleges vonallal még át is húztak. Több sem kellett 
az öntudatos afrikai rabszolgák kései utódainak, akik 
kiderítették, hogy őseiket szeggel átszúrt vasbilincs
ben szállították át Amerikába. A vasbilincs alakja 
kettős kör alakú volt, ami akár nyolcas is lehetett, a 
vasszög meg kettéosztotta és így adódott a logikus 
„$“ jelölés. Különben is a rabszolga spanyol neve 
„esclavo” volt, a szögé pedig „clavo”. Csak a vak 
nem látja, hogy S +  I azonnal adja a dollár függőleges 
metszésének igazi eredetét...

Hát így igazodjon el a 21. századi magyar polgár 
a történelmi tények között, különösen akkor, ha 
egyik verzióját a sajtó felkapja és szenzációként tá
lalja. Legközelebb az angol verzióról lesz szó, majd 
pedig egy uborkaszezon meghozza a portugál vál
tozatot is. Ne csodálkozzunk tehát olyan tágra nyílt 
szemmel a magyar történelem, vagy mai magyar va
lóság szöges ellentétben álló oda- vagy félremagya
rázásain, pedig az utóbbi esetben még szemtanúk is 
lennének...

Nekünk is van egy konvertibilis kemény magyar 
forintunk, amit előbb-utóbb majd csak egy F-betű 
fog jelölni, hiszen ebben is ott látható két vízszintes 
vonal. Lehet hogy dizájnosabbra is mintázzák, ami 
estleg kiadhatja a címerünkben látható ket
tőskeresztet, majd pedig keresztet is vethetünk rá, 
amint egy metszővonal marad csak belőle. Mielőtt 
még ez bekövetkezne, ne feledkezzünk el a nemes
gulácsi születésű Madarász Lászlóról, az első ma
gyar belügyminiszterről, aki a szabadságharc buká
sa után Amerikába emigrált és ott részt vettt a 
Chase-Manhattan bank reformjában. Biztosan állít
hatjuk, hogy jónéhány korai dollárral találkozhatott 
munkája során. Mint zalai származású magyar -  hi
szen Nemesgulács akkor Zala megyéhez tartozott 
Káptalanfüreddel együtt -  talán eszébe jutott egy 
harmadik zalai település is: Kemendollár. Bizonyí
tékom nincs rá, mégis biztos vagyok abban, hogy ő 
is tudta, honnan ered a neve. Nem a „kemény dol
lár” jelentésre gyanakodott ő sem, hanem Kemend 
és Ollár falvak egyesítésére.

Cz.S.

Ünnep után
Emlékezni lehet történelmi tragédiákra, kis és nagy 

eseményekre, de ünnepelni csak olyan eseményt 
vagy személyt lehet, akinek jelenléte ma is érzékelhe
tő, életünket, jövőnket, hitünket befolyásolja. Össze
kapcsolja a múltat a jelennel, és így ugyanarra az ese
ményre, vagy személyre tekintünk, és ugyanazt jelen
ti számunkra ma is. Ezért az ünnep nem lehet megosz
tó, hanem közösséget és lelket formáló aktív erő.

A jelen valósága az, hogy ez az erő az önmagunk
ról való gondoskodás erejévé válik, mert egymástól 
és az állami gondoskodástól felfordulhatunk. Szer
vezetlenek, szétesettek vagyunk, és csak nyögni tu
dunk, de cselekedni nem. Csak szózatokkal és szó
lamokkal röpködünk a levegőben. Mindent megma
gyarázunk a politikával és a gazdasági helyzettel, és 
csak tátjuk a szánkat az európai népek egymásköz
ti megítélésében és a sodrásában. Nem csoda, hogy 
mindenki megelőz és letipor bennünket. Régi élet
formáink szétestek, újakat pedig nem tudunk terem
teni magunknak, mert önmagunkban sincs hitünk. 
Hiába szűnnek meg a határok, ha önmagunkból ki
lépni nem akarunk, vagy nem vagyunk képesek. Hi
ányzik saját életünk elgondolása, egy új életforma, 
amely magához kapcsolna minden magyar embert.

Megosztottság világát éljük. Országot akarunk 
építeni, de szétesőben van nemzetünk. Egyéni ér
dekeket hajszolunk, de közben családok esnek 
szét. Beszélünk a tudás alapú társadalomról, de hi
ányoznak közülünk az igazi vezetők, akikre fel 
tudnánk nézni. Ha itt-ott fel is tűnik egy-egy hét
köznapinál erősebb, a politikai szürkeségnél színe
sebb személy, mindent megteszünk, hogy a közbe
széd és a média lehúzza őket.

Európa sem az már, aminek szeretnénk. Ez nem 
az az Európa, amelyet annakidején az ötök megál
modtak, mert népei többre becsülik az idegenek ál
tal megteremtett, pillanatnyi anyagi jólétet, mint a 
jövőt biztosító családot, gyermeket és keresztényi 
szemléletet. Nem az egységes jog és védelmi rend
szer, nem a közös gazdasági szervezet tesz ben
nünket európaivá, hanem az az értékrend, ame
lyekhez az áldozatvállalás, a szolgálat, mások éle
tének szolgálata és a nyelvi közösség tartozik.

Manapság arra törekszünk, hogy azonos véle
ményen lévő társakat toborozzunk magunknak, és 
a kialakult csapatszellemben örüljünk a parciális 
sikereknek. Eközben akaratlanul sok sérelmet oko
zunk, és potenciális ellenségeket szerzünk. Sok

szor igaz az a mondás, hogy az embert nem az 
szennyezi be, ami bemegy, hanem ami kijön belő
le. Pedig arra kellene törekednünk, hogy ezeket az 
izolált szekértáborokat gyűlöletmentes párbeszé
dekkel megnyissuk.

Biztos vagyok abban, ha Almádiban és civil szer
vezeteinkben megtesszük egymás felé a közele
dést, ha csak kalapmegemeléssel, barátságos mo
sollyal és a tiszta szívvel mondott jókívánságokkal, 
akkor nemcsak kapcsolataink javulnak, de egyéni 
életünk is Istennek tetsző irányt vesz, ami a kará
csonyi közös éneklésekben is meg fog mutatkozni.

Ez fogja Almádi külső és belső elszigeteltségét 
megváltoztatni. De ehhez kellenek elkötelezett em
berek, céltudatosak, szilárd jelleműek, nem önma
guknak élők. Ezen példaképeken keresztül teremthe
tünk meg közös akarattal egy új társadalmi érintkezé
si formát, mely nem a múlt eltörlését, hanem a múlt
ból hagyományozott értékek felélesztését jelenti.

Vége kell, hogy legyen megosztottságunknak, 
véget kell vetni az érdekelvű társadalomnak, és rá 
kell döbbennünk, hogy nemcsak tetteinkért, de 
mulasztásainkért is felelősek vagyunk.

Balikó Ferenc



Első miniszterelnökünk: mindhalálig igaz ember

200 éve született gróf Batthyány Lajos
1807. február 14-én született Pozsonyban. Ap

ja  korán meghalt, anyja nevelőintézetbe adta 
Bécsbe. Hogy a magyar nyelvet el ne felejtse, egy 
jobbágyfiút, Janit adtak kisinasként melléje, aki 
aztán élete végéig szolgálta gazdáját. Tizenhat 
évesen Olaszországban katonáskodott, mellette 
jogot tanult és le is vizsgázott a zágrábi jogaka
démián. Hamarosan leköszönt hadnagyi rangjá
ról és átvette terjedelmes birtokainak kezelését. 
Példaképének a „legnagyobb magyart”, gr. Széche
nyi Istvánt tekintette. Ő is külföldi tanulmányút
ra indult, bejárta nemcsak a nyugati országokat, 
Keletet is. Utazásából hazatérve feleségül vette 
Zichy Antóniát. Sógora, Károlyi György révén 
szoros összeköttetésbe lépett az ellenzéki főne
mességgel.

Az 1839-40-iki országgyűlésen már ő a főren
diház ellenzékének egyik vezére. Ész, erény, be
csületesség nincs kötve osztályhoz - hangoztatta, 
nem tartozva az óvatos politikusok közé. 1848 
tavaszi szele őt is magával ragadta. A bécsi ud
var fanyalogva bár, de kinevezte miniszterel
nöknek, s megbízta a kormány megalakításával. 
Az ország legtekintélyesebb és a nemzet legnép
szerűbb politikusai alkották: Szemere Bertalan 
belügy-, Eszterházy Pál a király személye körü
li, külügy-, Kossuth Lajos pénzügy-, Mészáros 
Lázár hadügy-, Széchenyi István közmunka
ügyi, Eötvös József közoktatásügyi, Deák Fe
renc igazságügyi miniszterek.

A nemzet élet-halál harca hamarosan szétzilál
ta kormányát. Vérrel írták a törvényt és karddal 
magyarázták. Nem akarta nemzetét ezen az úton 
követni. Ő a reformokért küzdött, törvényes esz
közökkel, s most úgy érezte, nincsen rá szükség. 
Mégis kitartott. Amikor Windischgratz elfoglal
ta Pestet, Deák Ferenccel együtt fegyverszüneti 
tárgyalásra ment, de a fővezér őt még fogadni 
sem volt hajlandó. Sokáig úgy tűnt, elfogják, ám 
ez mégsem ekkor következett be. Deák azt taná
csolta neki, hogy meneküljön. Ah, pár hitvány év 
miatt csak nem leszek szökevény! - mondta. Az 
estét sógora, Károlyi György palotájában töltöt
te, itt fogták el és hurcolták börtönbe. 1849. janu
ár 9-ét írtak. Innen már meg sem váltja más, csak 
a halál.

Nem akarta magát haditörvényszék előtt véde
ni, követelte, hogy magyar bírák elé állítsák. A 
hadi események azonban elsodortak minden tör
vényességet és Haynau kezébe került. Felségsér
tés miatt, vagyona elvesztésével kötél általi ha
lálra ítéltetett. Méltatlannak tartotta ezt a halált, s 
kis velencei tőrével több helyen megsebesítette 
magát. Így aztán a sok vérveszteség miatt végül 
is golyó általi halált halt. Éljen a haza! - ezek vol
tak utolsó szavai. Sok viszontagság után hamvai 
csak 1869-ben kerültek a Kerepesi temetőbe, 
mostani nyugvóhelyére.

Feleségéhez írt búcsúlevelében figyelmébe 
ajánlotta Jancsit, a volt kisinast. Az özvegy,

gr. Zichy Antónia három gyermekével még más
nap elhagyta az országot és Svájcban telepedett 
le. 1855-ben tértek vissza az országba, és 1858- 
ban megyénkbe, a dákai kastélyba költöztek .A 
pápai református kollégium diákjai Tarczy La
jos, egykori honvédtiszt, főiskolai tanár vezeté
sével évente kivonultak Dákára, az első magyar 
miniszterelnökre emlékezve. Fia, gr. Batthyány 
Elemér híres lótenyésztő lett, irányításával épült 
a városligeti versenypálya. Lánya, gr. Batthyány 
Ilona jótékony egyesületekben vett részt, kórhá
zat alapított. Édesanyja emlékére hozta létre 
Dákán az „Antónia” Gyermekotthont.

Hogyan él ma a Batthyányak emlékezete? Majd
nem fél évszázadig hallgatás övezte a családot. 
Zichy Antónia halálának 100. évfordulóján Dákán 
létrejött a Szülőföld Baráti Kör 1988-ban, és a kas
tély falán emléktáblát helyeztek el. A kastélyban 
ma is működő szociális otthon Batthyány Ilona ne
vét vette fel. 1992-ben az intézői lakásban létrehoz
ták a Batthyány emlékszobát. A pápai Mezőgazda- 
sági és Kereskedelmi Szakközépiskola felvette gr. 
Batthyány Lajos nevét és szobrot állított a névadó
nak 1992-ben. Felsőörsön - mivel a prépostsági 
templom kegy urai a Batthyányak - a templom előt
ti tér 2004 óta Batthyány tér.

Gr. Batthyány Lajos érdemeit hazánk egyik di
cső korszakából a hazai történetírás számon tart
ja. Családjának emlékét őrzi az egyszerű nép.

Rásky Mihályné

Nagy Gáspár:

A fiú naplójából
... és a csillagos estben ott susog immár harminc 
évgyűrűjével a drága júdásfa: ezüstnyár rezeg 
susog a homály követeinek útján s kitünteti őket 
lehulló ezüst-tallérokkal érdemeik szerint illőn...
...és ha  jön a nyüszítve támadó gyávaság 
a rémület hókuszpókusza? - akkor eljönnek ablakod 
alá a szegényes alkuvások vénei-ifjai mint mindenre 
elszánt hittérítők s beárad a dögszag: a teletömött 
gyomor békessége meg az ígéretekkel megtelt szemek 
tócsafénye és fénytelen homálya...
...csupán el kéne hinned... de nem hiszed hogy éppen 
ők jöttek-szöktek el a maszkabálból hogy éppen ők 
azok a független kutyák kik ideológiamentes csontokon 
tökéletesítik a fölösleges morgást-harapást...
...nem tudom még hogyan viselem tartósan a szégyent 
hogy együtt néztük ugyanazt az eget folyót hangyafészket 
és másképp vert a szívem másért pirultam el 
másért szorult ökölbe a kezem és másképp láttam 
ugyanazt a fát ezüstlő éveinkkel sújtva súlyos emlékek 
alatt recsegni-ropogni-hajladozni büszkén - 
de ha több szégyen is társul velem akkor is csak így 
mondhatom: míg a szem él látni kell fele-Barátaim!...

A januárban súlyos betegség után elhunyt Kossuth-díjas költő e költeménye miatt 1986-ban betiltották a Tiszatáj 
című szegedi folyóiratot, szerkesztőségét leváltották, s tovább tartott a kommunista hatalommal szemben csöndes szí
vóssággal küzdő szelíd, mégis kőkemény szavú költő -  és az egész írótársadalom -  elleni háború, mígnem 1989/90-ben 
ütött az igazság pillanata... E legendás költemény közlésével tisztelgünk a nemzedéke legnagyobb magyar katolikus 
költőjeként számon tartott -  Balatonunkhoz ezer szállal kötődő - Nagy Gáspártól!

Vecsey Kiss Mária
Szilveszter

után
Gyenge volt a kabaré, 
megittuk a bólét, 
már azon se röhögünk, 
hogy „nagy itt a jó lé t“, 
és, hogy képünkbe kenték 
az újévi tortát... 
fejfájós és másnapos 
a félpályás ország. 
Tűnődünk: mégis bejön 
a világnagy duma, 
ugrásra készülődik 
a kis “pannon puma ” ?

Boros László: 
1956, Fűzfő

Lapunk legutóbbi, januári szá
mának 6. oldalán jelent meg a 
Boros László 1956, Balatonfűz
fő című ötvenhatos visszaemlé
kezéséből válogatott összeállí
tás. A szerző neve sajnos lema
radt a cikk alól, így utólag 
pótoljuk...



Testvérvárosunk, San Michele al Tagliamento (Bibione)
Egy város, amely mindenkié

Mennyi arculata van Bibionénak! Nyugodt kikapcsolódásra alkalmas hely, 
ahol sétálhatunk a zöldben vagy pihenhetünk a melegvizes fürdőkben. Bibione 
tiszta város, tiszteletben tartja a természetet: a tenger kristálytiszta, a föveny
fürdő (12 kilométer hosszú) finom homokos, megfelelő szolgáltatásokkal és 
érintetlen lagúnavilággal.

Bibione turistáknak va
ló helység, ahol lehet az 
üzletekben vásárolni, jó
kat enni, kényelmes szál
lodákban és vendéghá
zakban aludni. Korszerű 
fürdőhely, a legfiatalab
bak számára is, akik szó
rakozhatnak a vidámpark
ban, bárokban és sportlé
tesítményekben. Olyan 

város, ahol sok a nagyszabású rendezvény: művelődési, sport- és népművé
szeti rendezvények, amelyek április végén a Spárga-ünneppel kezdődnek és 
szeptember végén fejeződnek be a hagyományos Szeptember-ünneppel, 
amely a szőlő és a bor ünnepe.

A Bibionéban való tartózkodás lehetőséget nyújt érdekes kirándulásokra, 
mint például a szőlők és pincék látogatása, a Punta Verde állatkert megláto
gatása. Ezek a környező helyek is könnyen megközelíthetőek: Velence és Tri
eszt között helyezkednek el, Bibione kitűnő közlekedési hálózatot nyújt. Van 
városi és városon kívüli buszhálózat, vasúthálózat a közeli Portogruaroból és 
Latisanaból, jó autópályahálózat és a közeli repülőterek a Marco Polo Velen
cében és a Ronchi Legionariban.

A város története
Bibione a tengerparton fekszik, és a tengernek köszönheti jelenlegi szeren

cséjét. A halászok lakta helyet elfoglalták a rómaiak az időszámításunk utáni 
első évszázadokban; velük jött erre a területre a műveltség, a latin nyelv, az 
első mocsár-lecsapolás, utak építése, a római birodalom szellemi öröksége.

Kr. u. 1000 környékén a Bibionei-sziget földjei a közeli Concordia püspö
kéhez kerültek. A Velencei Köztársaság megalakulásával a lagúna vizei Ve
lence uralma alá kerültek, és Bibionét századokig elhanyagolták, a terület is
mét a halászoké lett. Végzete először Franciaországhoz majd Ausztriához kap
csolta. Az utóbbi megszállta a területet 1798-ban, aztán Napóleon szerezte 
meg 1805-ben. 1866-ban egyesült e tartomány az Olasz Királysággal.

Az új királyság folytatta a rómaiak által elkezdett munkát: elkezdték ezeket 
a mocsaras területeket lecsapolni. Az 1900-as évek kezdetén társaság alakult, 
amely nekilátott a gátépítéshez és csatornázáshoz a Tagliamento folyó vizei
nek környékén; a munkálatokat a ’ 30-as években fejezték be több mint 10.000 
hektárnyi területen. A mocsárlecsapolással egy időben az úthálózat is fejlő
dött, megkezdődött a villamosítás.

Az erdők, a mocsár és a lagúna a fenyőkkel és a homokkal Olaszország 
egyik legszebb fövenyfürdőjévé tették. Az ’50-es években fejlődni kezdett az 
idegenforgalom Bibionéban, megkezdődtek az első építkezések, amelyek 
megváltoztatták a fürdőhely arculatát. A hely neve onnan ered, hogy ezen a 
helyen kis szigetek voltak ("Insulae Bibioni”) a lagúna övezetében, egykori 
létezésüket régészeti leletek bizonyítják.

A nevet 1960-ban tették hivatalossá és majdnem ezzel egy időben Bibione 
megkapta a fürdőhely elismerést. Már 1961-ben említik Bibionet a Touring 
Club évkönyvben, néhány évtized alatt európai jelentőségű fürdőhellyé nőtte 
ki magát. Az első lépésektől 50 év telt el, míg Bibione elnyerte mai arculatát.

San Michele al Tagliamento Adria-parti város Olaszországban, amely min
denekelőtt Bibione városrész nagy nyári vendégforgalmáról ismert. Bibione 
az Adriai-tenger és a Tagliamento folyó közti területen fekszik. A talajminő
ség és az ásatások alapján is megállapítható, hogy a város egykor szigetek kis 
csoportjából állt, amelyeket vékony földnyelv kötött össze a lagúnával és a 
szárazfölddel. A város több településen élő állandó lakossága 11.441 fő.

A környezet és a természet
Bibione zöldövezeti tengerparti nyaralóhely. Olyan hely, ahol ki lehet kap

csolódni sétálgatva vagy biciklizve a természetben. A torkolat közelében, a 
Val Grande-ben és a Vallesina-ban páratlan természeti kincset találnak: a 
mandulafenyőt (pineát), olyan vad és dús természeti környezetet, amihez az 
ember az idők során nem nyúlt. Uralkodó az ausztriai fekete fenyő sötétzöld 
színe, ami az Alpokban jellemző, ezen a vidéken jelen van köszönhetően a 
Tagliamento vizének és a színes növényvilágnak.

A teljes csöndben a természet hangjai hallhatók: a szél susogása a fák kö
zött, a sirályok szárnycsapásai és a rigók éneke. Számos madárfaj és más ál
latfajok is élnek zavartalanul az erdőben. Javasoljuk, kiránduljanak a halász

házakhoz, a halászok egykori házaihoz. Ezek tanúsítják, hogy egykor az em
ber kapcsolata a természettel milyen szoros volt, mivel olyan tevékenysége
ket végzett, amelyek a folyóhoz kötődtek, mint a vadászat és a halászat. A ha
lászházak a „spontán építkezés” példái: kiemelkedő részekre építették, kön
nyen felismerhetők természetes anyagukról, ami a lagúnáknál megtalálható, 
vagyis a fa, amit a tartószerkezethez, és a mocsári nád, amit a tetőhöz hasz
náltak. A házak belseje az egykori szerény életről tanúskodik. A bejárat csak 
egy nyílás, a berendezés egyszerű, de célratörő: fekvőhely, tűzhely kőből vagy 
téglából a szoba közepén, és végül asztal padokkal körülvéve.

Az EMAS bizonyítvány
Bibione az első turisztikai hely Európában, amely megkapta az 

EMAS bizonyítványt. Környezeti szempontból kézzelfoghatóan 
az előnyök, amelyeket a vendég élvezhet, ha itt pihen:

- jobb minőségű víz, köszönhetően a tisztító-berendezésnek, 
amit szigorúan ellenőriznek,

- a szolgáltatások jobb minősége, amit a strandon nyújtanak,
- hatékony szelektív szemétgyűjtés,

- óvatos városfejlesztő politika, célja a környezet megóvása,
- biztonságos kerékpárutak kiépítése, ezek is hozzájárulnak a helység ter

mészeti szépségeinek felfedezéséhez,
- környezeti nevelés, ami az embereket érzékennyé teszi a természeti érté

kek iránt.
A uniós bizonyítvány azt jelenti, hogy egy helység önszántából olyan célo

kat fogalmaz meg, amelyeket rövid vagy hosszú idő alatt el szeretne érni. Azt 
is jelenti, hogy egy helység átgondolja gyenge pontjait és erősségeit jogi, tech
nikai és szervezési szempontból. A környezetvédelem terén új modelleket ha
tároznak meg, amelyeket a bizonyítványt kiállító hivatalok szigorú előírásai 
ellenére is megvalósítanak. Ezért Bibionéban létrehozták az Emas Irodát.

Az irodának az a célja, hogy a lakosoknak, a vendégeknek, szervezeteknek 
minden szükséges tájékoztatást megadjon arról, hogyan járulhatnak hozzá a 
környezet minőségének javításához. Szakmailag felkészült személyzet ad föl
világosítást az Emas bizonyítványról.

Kék Zászló = környezetvédelem
2006-ban, tizenegyedszerre, Bibione megkapta a Kék Zászló (Bandiera 

Blu) elismerést a víz és a part jó minőségéért, a nyújtott szolgáltatásokért és a 
környezetvédelemért.

Bibione először ezt az elismerést 1996-ban nyerte el, a következőek a fel
tételek:

- biztosítani kell a vizek tisztaságát (köszönhetően a tisztító-berendezések 
megfelelő működésének és annak, hogy nincs ipari szemét és csatorna a für
dőhely közelében, Bibione teljesíti ezt az igényt),

- környezetvédelmi tervet kell kidolgozni vészhelyzetre, és az ellenőrző 
szerveknek rendelkezésre kell bocsátani a víz elemzését,

- gondozott fövenyfürdőt kell biztosítani megfelelő higiéniai szolgáltatá
sokkal, és biztosítani kell, hogy a mozgássérültek is könnyen használhassák,

- ösztönözni kell mindenkit a környezetvédelemre, a zöldövezeteket is védeni 
kell, bicikli- és gyalogutakat kell építeni, a szemetet válogatva szükséges gyűjteni.

A Kék Zászló elismerést 1987-ben hozta létre egy non profit szervezet, 
amely a környezetvédelemmel foglalkozik és óvja a természeti értékeket.

Bibione élővilága
Behatolva a bibionei fenyvesbe ta

lálkozhatunk teknősbékával, szarvas
sal, kárókatonával és sok más állattal. 
A folyótorkolat vizében számos vízi- 
madárfaj található a vándorlási idő
szakban: tavasszal és ősszel dankasi
rály, tengeri fecske, ami a folyóba me
rül élelem után kutatva, az ezüstsirály 
inkább a partközeiében marad a kevés
bé mély víznél. Ha a torkolat csatorná

inál szétnéznek, kárókatonát is lehet látni, amint szétbontja a szárnyait, hogy 
megszárítsa tollazatát. A Ravelino-i tengeri mocsár-lagúnában él a vörös, 
szürke és fehér kócsag. Néhány madárfaj áttelel a fenyvesben, mások itt fész
kelnek: az erdei poszáta, a fülemüle, a rigó, a cinke, a vörös harkály, a tenge
lice, a vörösbegy, az ökörszem, a karvaly, a szalonka és a búbos banka.

A növényvilág tekintetében Bibione és környéke különlegesen értékes 
tenyészhely: a Vallesina-ban, a Val Grande-ben és a Tagliamento torkolatá
nál többféle növényfaj él együtt. Azok az évszakok, amikor teljes pompájuk
ban csodálhatjuk meg a bibionei mandulafenyőket (pineafenyőket), a tavasz 
és az ősz. Három olyan dolog van, ami páratlan természeti kinccsé teszi ezt a 
helyet: a havasi (alpesi) és a Földközi-tengeri (mediterrán) növényzet közel



sége, az orchidea jelenléte és olyan különleges ritka fajok, amelyek csak ezen 
a környéken fordulnak elő. Bibione környékén láthatunk ausztriai fekete fe
nyőt, amely ezen a környéken már az őskor óta megtalálható. Meg lehet cso
dálni a fehér májvirágot is, amely jellegzetes növény a mocsaras vidékeken. 
A fenyőerdőkben teendő séta sok-sok meglepetést ígér.

Bibione világítótornya
Földrajzi szélesség 45° 38,2’ N, földrajzi hosszú

ság 13° 05,9’ E: ha ezeket a koordinátákat követik, kis 
fehér házikót találnak az aranyföveny és a smaragd
zöld píneaerdő között. A Bibionei világítótornyot az 
1900-as évek elején építették a Tagliamento folyó tor
kolatának a közelében. Az épület egyszerű szerkeze
tű, fehér színű, feltűnik a tájban: a fürdőzők gyakran 
elsétálnak ide, hogy megcsodálják a torkolat lenyűgö

ző látványát. Amikor a világítótorony föltűnik a láthatáron a szirtek között, a 
hajósok szíve -  az emlékek miatt - melegséggel telik meg. Bár már műszerek 
segítségével igazodik el a hajós, a világítótoronynak nagy jelentősége van ős
idők óta, fény a sötétségben, ami segíti a tengerészek tájékozódását.

Bibione fövenyfürdője számokban
•11,5 km hosszú a tengerparti fövenystrand a folyó torkolatától számítva
• 120 méter széles átlagosan
• 44 felszerelt létesítmény áll rendelkezésre
• kb. 21.000 napernyő napággyal és székkel
• 22 mentőállomás evezős csónakkal és motoros vízi járművel
• mosdók, melegvizes zuhanyzók, gyerekfelügyelet, betegszoba
• strandröplabda-pályák, tenisz, tekepálya, gyerekjátékok
• úszásoktatás
• vízibicikli- és vitorlás-bérlés

Hová lehet biciklivel menni?
A válasz ismét: Bibionéba, mert kb. 30 kilométer kerékpárút van az érintetlen 

természetben, ahol tiszta levegőt lehet szívni és nagy szabad területen lehet mozog
ni. Béreljenek biciklit és kalandra fel a családdal vagy a barátokkal! A bicikliutak 
Bibionéban teljesen biztonságosak gyermekeknek is: gépkocsiforgalom kizárva.

A borutak során megállhatunk a pincéknél, ahol kóstolni és vásárolni lehet 
a helyi termékekből. Az út során meg lehet csodálni a természetet, a mandu
la(pínea)fenyőket, a lagúnát, a vidéki tájat, és közelről megnézni az állat- és 
növényvilágot A művészetek kedvelői fölfedezhetik a római kori tengerpar
ti villákat (a Mutteron dei Frati nevű részen).

Egy biciklis kirándulás... Hosszú kerékpárút halad Bibionéban, a családok 
élvezik ezeket a biciklis kirándulásokat a természetben.

A dűnék között... A bibionei fenyves kellemes hely sétára, vagy biciklizés
re az érintetlen természet nyugalmában.

Bringóhintó... Bibione belvárosában biztonságos bringóhintó-utak vannak 
a családok számára messze az autóforgalomtól.

Séta a parton... Séta a bibionei tengerparton, megtehető gyalog, biciklivel 
vagy bringóhintóval. Eszményi: élvezzük a tenger látványát!

Étel, bor, szüret
Hamisítatlan ételek és nemes borok: aki Bibionéval ismerkedik, fölfedezhe

ti, mennyiféle jellegzetes terméket nyújt a környező föld és a tenger. Az ételek 
nagyon ízletesek; finom zöldségek, mint a spárga, friss halak, és nagyon jó mi
nőségű borok, amit a helység számos étterme kínál. Vásárolhatnak is ezekből a 
termékekből, és miután megkóstolták, hazavihetik mint emléket a nyaralásról.

Bibionéban és környékén a homokos talaj eszményi a fehér spárga termeszté
sére, amely nagyon ízletes és tápláló: minden év áprilisában rendezik meg a spár
ga fölhasználásával készült finom falatok ünnepét, ahol a kínálatot meg szabad 
kóstolni, és vásárolni is lehet. Bibionéban termesztenek még hosszú szemű rizst, 
ami nagyon jó minőségű és illik a halételekhez. Friss halak, mint az aranykeszeg, 
tengeri fogas, tintahal, szardínia, folyami rák az alapja azoknak az ételeknek, 
amelyeket Bibione számos éttermében fölszolgálnak. Ezenkívül fogyasztanak 
húst, ami pompás (kukoricakészítmény) polentával; Velence-vidéki étel, amit 
épphogy megsülten egészben vagy szeletekre vágva pirítva szolgálnak föl.

A bibionei szövetkezet hagyományos módszerekkel nyári gyümölcsöket és 
zöldségeket termel. Ami a minőségi borokat illeti, a szőlő- és bortermelésről 
híres közeli Lison-Pramaggiorében meg lehet kóstolni a legfinomabb fehér és 
vörös borokat. Különleges alkalom, hogy kiváló borokat kóstoljunk a Szep
temberünnepen, a szőlő és a bor hagyományos Adria-parti ünnepén, amit az 
ősz elején, Szent Mihály havában szerveznek Bibionében.

Azoknak mondjuk, akik a szeptembert választották pihenésük idejéül és a 
jó bor odaadó hívei: nagyon várt esemény a Szeptemberünnep Bibionéban!

Minden évben nagy sikerrel kerül ekkor megrendezésre a bor és szőlő varázs
latos ünnepe, amelyen minden évben ingyen több mint 100 hektoliter hazai 
bort osztanak a Lison-Pramaggiore vidék pincészeteiből. A Szeptember-ün
nepet a boron kívül más is jellemzi: ételkínáló sátrakat állítanak föl, ahol meg 
lehet kóstolni Bibione és a velencei vidék meghatározó termékeit, például a 
Montasio sajtot, a tintahalat, a szardíniát, a polentát (amely az olaszok pulisz
kája) és a kitűnő édességeket. Mindehhez sok zene párosul, a gyermekeknek 
számos játékot és más kellemes időtöltést szerveznek.

És végül ne feledkezzünk meg a velencei pálinkáról, amit mindenütt dicsér
nek emésztést elősegítő tulajdonságáért.

Jó falatok
Számos recept tartalmazza a jellegzetes bibionei termékek, a spárga, a rák, 

a friss zöldségek hasznosítását... Jó étvágyat hozzá!
TÉSZTA RÁKKAL ÉS VAD CSALÁNNAL

Mossák meg és fejtsék ki a rákot; mossák meg és 
morzsolják szét a vadcsalánt, a petrezselymet és a ba
zsalikomot; mossák meg és vágják föl a paradicsomot 
darabokra. Lapos serpenyőben készítsenek rántást 
extra szűz olívaolajjal és fokhagymával. Pirítsák meg 
a rákot, a paradicsommal, csalánnal, petrezselyem
mel, bazsalikommal. Fűszerezzék sóval, borssal, és 4 

percig süssék. Tegyék föl forralni a vizet, és főzzék ki a tésztát. Amikor leszű
rik, a tésztát keverjék össze a rákkal. Melegen tálalják.

GRANSEOLA ALLA VENEZIANA
Hozzávalók 4 személyre: 4 db 1 kg-os granseole. 4 evőkanál extra szűz oli

vaolaj, 1 citrom, 1 csokor friss petrezselyem, só, bors. Tegyék a granseole-t 6 
percre forrásban lévő vízbe, amikor kiveszik a vízből, hagyják kihűlni. Nyis
sák ki a granseole-t és vegyék ki a húst; morzsolják szét a húst és fűszerezzék 
sóval, borssal, olivaolajjal, citrommal. Keverjék össze és tegyék bele páncél
jába. Tányérra tegyenek rucola-t és tegyék rá a granseole-t. (A rucola nem 
más, mint borsmustár-saláta, ám hogy mi fán terem a granseole, a mindentu
dó világháló még többet tudó magyar változata sem hallott róla. A mellékelt 
kép miatt arra gyanakodhatunk, hogy valamely tengeri páncélos állat lehet a 
kárvallottja ínyencségünknek -  az ÚAÚ szerk. megjegyzése.)

ROMBUSZHALFILÉ SPÁRGÁVAL
Filézzék ki a rombuszhalat; sózzák meg és forgassák lisztbe; aranyszínűre 

pirítsák extra szűz olivaolajban; főzzék meg a spárgát, vágják kicsire, fűsze
rezzék sóval, citromlévai és metélőhagymával; hagyják összeérlelni másfél 
órára. Tegyék a spárgát tányérra, rakják rá a rombuszfiiét, és szósszal hasz
nálják az étket.

SALÁTA
Főzzék meg a spárgát és vágják darabokra, mossák meg, fejtsék ki a rákot; 

cseréptálba tegyenek rucolát (borsmustár-salátát); öntsék össze a rákot és a 
spárgát; articsókát pirítsanak serpenyőben; tegyék a salátához; pácolt szardel
lákat tegyenek sajtdarabokhoz; készítsenek szószt hozzá olivaolajból, cit
rancs-, citrom-, mandarin-, narancsléből.

Jó étvágyat „Bibioné”-hoz!

Megállapodás az olaszokkal
Testvérvárosi megállapodást kötött február 4-én Balatonalmádi és San 

Michele al Tagliamento (Bibione) önkormányzata. Február 2-4-én rendezte 
meg a két város az idegenforgalom környezetvédelmi irányítási és hitelesí
tési rendszerének (az Európai Uniós Emas minősítés előírásainak) az almá
di és a bibionei hasznosítási lehetőségeit föltérképezni igyekvő iker-tanács
kozás első részét. Folytatása május közepén lesz az Adria-parti kisvárosban.

A testvérvárosi kapcsolatteremtés lehetőségét is nyújtó közös rendezvény 
támogatására közös európai uniós pályázatot nyújtott be 2006-ban Almádi 
és Bibione, s az ott elnyert 47 ezer euró fölhasználásával valósulhat meg az 
idei rendezvény. A Ramada Szállóban megtartott első tanácskozáson az 
olasz vendégek beszámoltak az Emas-tanúsítvány (Emas: Eco- 
Management Systems) elnyerésének tapasztalatairól, idegenforgalommal 
összefüggő vonatkozásairól, a bibionei gyógy- és sportturizmusról. A ma
gyar előadók többek közt az Emas hazai jelenlétéről, a balatoni térségfej
lesztési igényekről, valamint Almádi idegenforgalmi lehetőségeiről szóltak.

A két település küldöttsége 25-25 főből áll, amelyben a képviselő-testü
letek tagjai, a polgármesteri hivatal munkatársai, az idegenforgalom, a kör
nyezetvédelem, a gazdasági élet, az oktatási-művelődési intézmények 
szakemberei, egyesületek képviselői kaphattak helyet. A küldöttségek 
mindkét tanácskozáson azonos összetételben vesznek részt.

Lapunk Almádi új testvérvárosát köszöntve a Bibionét bemutató világ
hálós írásokból és képekből válogatva kínálja kétoldalas összeállítását. 
(Forrás: www.bibione.com)

http://www.bibione.com


„Békesség nektek” (János evangéliuma 20,19)

ÁLDÁS - BÉKESSÉG
Mi, almádi reformátusok

Beszám oló a 2006. évről
„Adjatok hálát az Úrnak, áldjátok nevét! Mert jó az Úr, örökké tart szeretete és hű

sége nemzedékről, nemzedékre” (Zsolt 100,4-5). Az elmúlt esztendőre visszatekintve 
hálát adunk a mi Urunknak, és az Ő emberi eszközeinek, azaz mindazoknak, akik imád
ságaikkal, szeretettükkel, jelenlétükkel, hálaáldozataikkal, szolgálataikkal, vagy egy jó 
szóval támogatták egyházközségeinket.

Istentiszteletek: Vasárnaponta négy helyen tartottunk istentiszteleteket a társegyház
községben (Fűzfőgyártelep, Tobruk, Balatonfűzfő, Balatonalmádi). Fűzfőgyártelepen az 
esztendő második felétől a Támasz Idősek Otthonának kápolnájában tartjuk minden va
sárnap az istentiszteletet, reggel 8 órától. Balatonalmádiban örömmel tapasztaljuk, hogy 
egyre több és több új arc látható az istentiszteleteken, közöttük sok fiatal, akik bekapcso
lódnak a gyülekezet életébe. Májustól pedig szeretett nyaraló testvéreink is megérkez
nek, akik szintén lelki otthonuknak tekintik gyülekezetünket, így istentiszteleti és gyüle
kezeti életünk velük is gazdagodik. Az idén nyáron szeretnénk megrendezni a balatonal
mádi református nyaralók második találkozóját. Karácsonykor zenés áhitatot szerveztünk 
Kántor Péter orgonaművész szolgálatával. Az orgonahangversenyeket szeretnénk rend
szeresebbé tenni a jövőben. Hálatelt szívvel köszönjük Pannonhalmi Tibornak, kátorunk
nak, egész éves hűséges szolgálatait. Márciusban, istentisztelet keretében köszöntöttük 
Oláh László gondnok urat születésnapján, itt is köszönetünket fejezzük ki neki és család
jának a több évtizedes, hűséges szolgálatokért. December 10-én ünnepeltük 
Fűzfőgyártelepen, a balatonfűzfői gyülekezetrész 75 éves jubileumát, ahol Loránt Gá
bor, testvérgyülekezetünk lelkipásztora (Budapest-Újpest-Belsőváros) hirdette Isten Igé
jét. Idén január 14-én pedig gyülekezeteink alapító lelkipásztorára, Bolla Ferencre em
lékeztünk, akit tíz évvel ezelőtt szólított haza Ura.

Hitoktatás: Körzetünkben 50 gyermek vesz részt rendszeresen hitoktatáson. Az el
múlt esztendőben az anyák napi, hittanévzárói és karácsonyi ünnepségek mellett meg
szerveztük számukra a már hagyománnyá vált karácsonyi lelki hétvégét és játszóházat. 
2006-ban 9-en konfirmáltak: Csenki Zsuzsanna (felnőtt konfirmáció), Gécs Eszter, 
Schei Luca, Steinbach Sára, Szadai Boldizsár, Hollós Dávid, Major Bence, Tujder Gé
za és Varga Áron. Református gimnáziumokban, Pápán és Csurgón jelenleg 8 hittano
sunk tanul: Buday András, Csontos Emerencia, Horváth Mátyás, Kecskés Sára Rebe
ka, Kolb Attila, Pálinkás Anett, Steinbach Sára, Varjas Dániel. Sikeres felvételi vizs
gát tett két hittanosunk: Toronyi Győző és Varga Áron. Alapítványunk a református 
gimnáziumokban tanulók számára tavaly is kiírta a tanulmányi pályázatot, amit három 
diák nyert el: Buday András, Csontos Emerencia és Horváth Mátyás. A díjakat advent 
negyedik vasárnapján adtuk át. Itt említem meg, hogy gyülekezeteinkben tavaly 21 ke
resztelő volt.

Ifjúsági munka: Ifjúsági órát minden kedden tartunk, 18.15-től, a 20-40 éves kor
osztály számára. Ezek az alkalmak mindannyiónk számára felüdítőek voltak az elmúlt 
esztendőben. A közös éneklés és igetanulmány után együtt beszéltük meg az Igét, és 
az Ige világosságában megosztottuk egymással örömeinket és gondjainkat. Az alkal
mak közös imádsággal zárultak. 2006-ban csak egyszer tudtuk megszervezni az ifi-hét
végét, október utolsó hétvégéjén, amelyen majdnem 50 fiatal vett részt. Az Apostolok 
Cselekedetei 27. fejezetét tanulmányoztuk, majd Szabó István filmjét (Édes Emma, 
drága Böbe) néztük meg. Az ifjúsági munkát és a felnőttek között végzett szolgálatot 
két irányban szeretnénk továbbfejleszteni: szeretnénk beindítani az ún. balatonalmádi 
református gondolkodók körét, amely teljesen liturgiamentes alkalom lenne, egy téma 
és egy tea melletti beszélgetés; másrészt egy mély, bibliailag és teológiailag megala
pozott előadás-sorozatot szeretnénk megkezdeni református hitünk legfontosabb kér
déseiről.

Felnőtt bibliaórákat hetente tartunk Balatonalmádiban és Balatonfűzfőn (itt fel
váltva, hol Fűzfőn, hol Fűzfőgyártelepen). Sajnos Balatonalmádiban a téli hónapokban 
kissé csökkent a bibliaórák látogatottsága.

Presbiteri gyűlések: Gyülekezeteink vezető testületei az elmúlt esztendőben ötször 
tanácskoztak és döntöttek a gyülekezetet érintő legfontosabb ügyekben. Az egyházme
gye esperese, Lukáts András július végén, 51 évesen hazatért küldő Urához, így új es
perest kellett választani. Nagy Lajos esperes úr beiktatása november 25-én volt 
Szentgálon.

Nyári táboroztatás Az elmúlt nyáron is mindkét helyen fogadtuk az ország minden 
tájáról a hittanos csoportokat. Tavasszal Almádiban és Fűzfőn is teljes meszelést végez
tünk, elvégeztük a szükséges javításokat. Örülünk, ha a csoportok jól érzik magukat, és 
lélekben is gazdagodva térhetnek haza gyülekezetünkből. Ezt szolgálatnak tekintjük. Az 
őszinteséghez azonban az is hozzátartozik, hogy mindennek megszervezése, előkészíté
se, levezénylése, és főként tényleges elviselése egyre nagyobb (már-már erőt meghala
dó) megterhelést jelent.

Pásztori munka: A gyülekezet lelkipásztora az elmúlt esztendőben 250 látogatást, 
illetve lelkigondozói beszélgetést végzett. Ezek a személyes találkozások, Isten színe 
előtt történő beszélgetések a gyülekezet építésének alapját képezik. Erre a jövőben is 
nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni.

Épületeink: Sajnos több kellemetlen tapasztalat miatt a kapukat állandóan zárva kell 
tartanunk, pedig a nyitott kapuk elvét valljuk. A nagykapu oldaláról a csengő is eltűnt, 
ezért a hívek a kiskapunál tudnak csengetni. Ha senki sem tartózkodik a parókián, a lel
kipásztor mobilon mindig elérhető szeretne lenni, ezért a telefonszámokat a hirdetőre is 
kifüggesztettük. Idén a nagykapura megbízható csengőt szerelünk, hogy még biztosabb 
legyen a bejutás. Balatonfűzfőn a zsinati hitelt törlesztjük még négy évig. Ennek ki- 
egyenlítése után tudunk továbblépni az építkezésben.

Alapítványaink: Ezúton köszönjük meg mindazoknak, akik alapítványainkat támo
gatták adományaikkal, vagy a felajánlott 1 % befizetésével. A Balatonfűzfői Alapít
ványra 28.267, a Balatonalmádi Alapítványra 374.971 forint érkezett az 1 %-os ren
delkezésekből. Ezeket az összegeket Balatonfűzfőn az építkezésre, míg Balatonalmá
diban az új orgonánkra felvett hitel törlesztésére fordítottuk. A továbbiakban is hálá
san megköszönjük, ha alapítványunk számára rendelkeznek. A Balatonalmádi Refor
mátus Egyházközségért Alapítvány (Bolla Ferenc emlékére) adószáma: 18915617-1- 
19. A Református Egyház technikai száma pedig 0066.

Egyéb alkalmak: Ebben a rövid beszámolóban a lelkipásztor is szeretne elszámolni 
idejével munkaadó gyülekezetének. Az előbbiekben részletezett gyülekezeti munka, az 
egyetemi tanulmányok, a Pápai Teológiai Akadémián való tanítás, valamint a rendszeres 
publikációk és véget nem érő adminisztrációs kötelezettségek mellett számos közegyházi 
feladatot és vidéki szolgálatot kellett elvégezni (kb. 50 vidéki szolgálat, Monoszló, Veszp
rém, Litér, Balatonfüred, Mosonmagyaróvár, Szank, Kiskúnmajsa, Tihany, Köveskál, 
Zánka, Balatonudvari, Csajág, Szentkirályszabadja, Budapest, Tahi, Debrecen, Balaton
szárszó, Pápa, Pécs, Várpalota, Lovas, Szentgál, Balatonarács, Csopak, Felsőörs). Tavaly 
fél éven át a vörösberényi gyülekezet helyettes lelkészi szolgálatát is el kellett látni.

Kérjük Urunkat, hogy áldja meg a 2007-es esztendőnket is: „Azért jöttek mind, hogy 
hallgassák Jézust és meggyógyuljanak” (Lk 6,17). „Vagy-Vagy! Képtelenség csak egy 
kicsit, vagy bizonyos fokig keresztyénnek lenni. Mert ha Jézus Krisztus valóban feltá
madott a halálból, ha valóban a mi bűneinkért halt meg, akkor meghatározó élmény
ként kell áthatnia életünket! ” (Sören Kierkegaard)

Steinbach József református lelkész

Bemutatkozott Berény új lelkésze

Keresztény-keresztyén 
egység és szeretet

A keresztények egysége, a keresztyén szeretet egyetemessége jegyé
ben január végén, február elején tartottuk meg Almádiban is az öku
menikus imahetet. Január 29-én Vörösberényben, a Szent Ignác plébá
niatemlomban Fauszt Gyula, Berény új református lelkésze mutatko
zott be igehirdetésével az almádiaknak. Mint a vendéglátó Szabó Já
nos plébános a közös imádkozás végén megjegyezte, több mint egy év
tized után lép együtt Balatonalmádi keresztény/keresztyén közössége 
elé a város három felekezetének négy lelkipásztor-vezetője. Január 31-én 
az evangélikus templomban Szabó János katolikus, másnap, 1-jén az 
almádi református istenházában Isó Zoltán evangélikus lelkész veze
tésével vehettek részt városunk lakói az imahét rendezvényein. A zá
rónapon az almádi reformátusoknál a Steinbach József lelkész vezette 
gyülekezet vendégszeretetét élvezve baráti találkozóval fejeződött be 
a hagyományosan bensőséges hangulatú, minden megnyilvánulásában 
a keresztények-keresztyének egységét, a keresztyén/keresztény szere
tetet kifejező lelkiségi -  Imádkozzunk együtt! jelszóval meghirdetett
- megmozdulás.

Anyanyelvi rovat

Abab, acnak, adál...
Kissé különös cím, de az a szótár se mindennapi, amiből a címbeli, értelmetlennek látszó 

szavak valók. Ezeket a szavakat fordítva kell olvasni, azaz: baba, kanca, láda. A szavak „a” 
betűvel végződnek, és az előttük levő betűk ábécé-rendben szerepelnek. Folytatása ilyesféle: 
koFa, liGa, moHa... Azaz a szavakat jobbról állították ábécérendbe.

Ez a különleges szótár A magyar nyelv szóvégmutató szótára, amit Papp Ferenc szer
kesztett, és az Akadémiai Kiadó gondozásában jelent meg. Az első kiadás 1969-ben látott 
napvilágot, majd 1994-ben újranyomták.

A vaskos kötet majdnem 600 oldalas. A könyv lapjait az anyanyelvünk iránt érdeklődők 
haszonnal forgathatják. Annál is inkább, mert sok mindent meg lehet tudni a szótárból. Pél
dául a szófajt (ige, főnév, melléknév, számnév, névmás, határozószó stb.) Azt is megmutat
ja a szótár, hogy milyen végződésű szóból mennyi van a nyelvünkben. Érdekes például, hogy 
rövid „o”-val nem végződik szavunk, hacsak a no, nono ritka kifejezést nem tekintjük an
nak. (Idegenből átvett szavak végződhetnek rövid „O” -ra: alterego, piano, anno, pro...)

Rövid „ö”-vel azonban egyetlen szavunk sem végződik. Hosszú „í”-vel is csupán 16 (sí, 
rí...). A szótárban egyetlen „y”-végű szó szerepel és ez a brandy. De szintén egy szavunk 
végződik csak „dzs”-re, ez is idegen eredetű: bridzs.

A pálmát az „s”-végű szavaink viszik el, ezekből ugyanis közel tízezret találunk a könyv
ben. Őt követi a „t”-végződés 7.150-nel.

Nem ez az egyetlen különleges (célú) szótárunk. Így például jelentős lehet az, ahol az egyes 
szavak szófajok szerint vannak csoportosítva (igék, főnevek, melléknevek stb).

Ezt a szótárat az anyanyelvünk iránt érdeklődő laikusok is érdeklődéssel forgathatják. 
Ezért tartottam érdemesnek a bemutatását.

Láng Miklós



Matolcsy Almádiban

Se fordulat, se reform?
Két évtizeddel ezelőtt fiatal, radikális közgazdászok egy csoportja -  köztük dr. 

Matolcsy György -  Fordulat és reform címmel korszakalkotó diagnózist és gazdasá
gi programot készített, hogy az akkori, korhadó tervgazdaságba becsempésszék a 
szabadpiaci reformok levegőjét. Ma egyre nagyobb az egyetértés abban, hogy gaz
dasági fordulat, reformok nélkül Magyarország nemhogy sikeres nem lehet 
Európában, de még eddigi helyét sem őrizheti meg -  állítja a Nézőpont Intézet a 2007- 
es év költségvetését értékelő kiadványában. A Balatonalmádi Polgári Esték sorozat 
idei első vendége Matolcsy György közgazdászprofesszor -  az előző politikai ciklus 
gazdasági minisztere - volt, akit Német Attila nyugalmazott egyetemi oktató -  az est 
moderátora -  arról kérdezett, mi is történik ma a magyar gazdaságban.

Matolcsy leszögezte: a 2007-es év költségvetése nem a reformok költségvetése. 
Átláthatatlan, jövőtlen, nem oldja meg a gazdasági és társadalmi problémákat. A 
jelenlegi kormány a szakmai kamarák megkérdezése nélkül, a lakosság, a vál
lalkozások tiltakozása ellenére vezeti be reformnak álcázott megszorításait. 
Feltornázza az inflációt, növeli a munkanélküliséget, adót, járulékot emel, gátolja a 
beruházási kedvet, erősíti az igen káros szürkegazdaságot, visszafogja az emberek 
látható teljesítményét, rákényszeríti őket a túlélési technikák előhívására. Az átgon
dolatlan, perspektíva nélküli megszorítások rombolják a gazdaság és a társadalom 
tartópilléreit, az energia-áremelésekkel tartós nehézségeket okoznak, tovább növe
lik a társadalmi egyenlőtlenségeket, felélik a jövőt az oktatási, egészségügyi straté
giai ágazatoktól való forráselvonásokkal. A szociálisan érzéketlen költségvetés lec
súszással fenyegeti a középosztályt, ellehetetleníti az alsó jövedelmi csoportok 
életkörülményeit, miközben kínosan kíméli a felső jövedelmi csoportokat.

Reformra szükség van, ebben mindenki egyetért, de ez az elhibázott gazdaság- 
politika - ami rossz a családoknak, rossz a vállalkozóknak - nem lehet jó az állam
nak. Ha a hamis érdekből reformként eladni próbált módszer megint csődöt mond, 
bekövetkezik a magyar dráma: egyszerre kerül veszélybe a demokrácia, az élet
színvonal, a gazdasági felzárkózás és nemzeti valutánk, a forint. A 2007-es év az 
elmúlt száz év legnagyobb kockázata. Míg az Orbán-kormány 59 %-ról 54 %-ra 
csökkentette az ország államadósságát, a Gyurcsány-kormány 54 %-ról 74 %-ra 
növelte, csapdahelyzetbe kényszerítve az országot. Az Európai Unió 27 tagállama 
közül a mi államháztartási hiányunk a legnagyobb. A nemzetközi pénzpiac 2006 
őszén megvonta a bizalmat Magyarországtól, ötszörös a magyar valuta kockázati 
besorolása a régió többi tagállamához képest -  fejtegette a szakember.

Az pedig hazugság, hogy nincs alternatíva, hiszen a Fidesz-kormány 1998-2002 
között már bizonyította, hogy van. Magyarországot Kelet-Közép-Európa legjobb 
gazdaságává tette, megerősítette a vállalkozók önbizalmát, javította a foglalkoz
tatást, segítette a lakáshoz jutást, ösztönözte a gyermekvállalási kedvet. Ha marad, 
idén már euróval fizethetnénk, míg a mostani, az MSZP-SZDSZ kormány ehhez a 
belátható időt sem tudja meghatározni. A jelenlegi dilettantizmussal szemben a 
legnagyobb ellenzéki párt szakszerű alternatívát nyújt: egy új Széchenyi-terv 
bevezetésével, adó- és járulékcsökkentéssel, munkahelyek teremtésével a vál
lalkozók önbizalmát visszaállító, beruházást vonzó, növekedést serkentő, a gaz
daság dinamizálását segítő programot kínál. Az ország boldogulását jelentő poli
tikai, gazdasági fordulatot csak őszinte bizalomra, tárgyalásokra épülő nemzeti 
összefogással lehet végrehajtani, aminek elengedhetetlen feltétele a jelenleg reg
náló miniszterelnök távozása -  zárta a beszélgetést Matolcsy György, a 
Növekedéskutató Intézet igazgatója, az Orbán-kormány gazdasági minisztere.

Vecsey Kiss Mária

Utat, irányt, célt itt mutassatok! 
Aki előttem akar járni, 

itt járjon az! -  És itt vezessen, 
ki azt akarja, hogy kövessem. 
(Váci Mihály: Ezt, itt, most!)

Megemlékezés Váci Mihályról
Január 12-én Budapesten megkoszorúztuk a Váci Mihály lakóházán levő emlék

táblát. A Váci Mihály Kör szervezésében a költőt és embert szerető, tisztelő barátok, 
ismerősök vettek részt a rövid, ám felemelő visszaemlékezésen, melyen Heimann 
Győző, a Nágykátai Váci Mihály Általános Iskola igazgatója mondott beszédet. 
Majd folytatódott az emlékünnep a Petőfi Irodalmi Múzeum dísztermében, ahol a 
nagyszámú hallgatóságon, vendégeken kívül számos közismert író, költő, iro
dalomtörténész, előadóművész, újságíró volt jelen. Bemutatták Ladányi András 
újonnan megjelent kötetét, mely interjúkat, vallomásokat, dokumentumokat tartal
maz Váci Mihálytól, Váci Mihályról.

Avar István, a Nemzet Színésze mondta a verset, melyből a fenti idézet való. 
Majd további színészek mondtak verset a költő köteteiből, mintegy alátámasztva 
és igazolva Ladányi Andrásnak, az interjúalanyoknak, az irodalomtörténészeknek 
Váciról mondott lélekig ható történeteit. Meglepődötten hallgattuk -  én legalábbis 
-, hogy dr. Fenyő István irodalomtörténész a hetvenes évek elején lektorként 
milyen módon találkozott Váci verseivel:

- Pista -  mondta a kiadó igazgatója - , új Illyés Gyula született, tessék, itt van
nak a versei!

Ezen kívül sok más adomát, apró történetet, adatokat ismerhettünk meg a 
költőről. A bemutatott (Halotti maszkoddal kezemben című) új könyv írója, 
Ladányi András, aki a Váci Mihály Kör, titkára szomorúan közölte, hogy a sok 
Váci nevét viselő iskola közül egy megszűnt (Balatonalmádiban), egy pedig 
összevonásra került másik iskolával. Szakonyi Károly és Baranyi Ferenc meleg, 
baráti szeretettel fűtve emlékeztek a fiatalon elhunyt költőre. Bajcsy Gézáné

Vörösberényi iskola

Sikeres jótékonysági bál
Január 20-án került sor a Vörösberényi Általános Iskola hagyománykövető jó

tékonysági báljára, melyet a szokásokhoz híven a szülői munkaközösség szerve
zett az iskola és diákjai javára. Az iskola aulájában megrendezett estélyen 80 fő 
vett részt, s külön öröm számunkra, hogy a pedagógusok, barátok mellett ezúttal a 
szülők alkották a többséget. Ez igen örömteli dolog, mert a szülők megérezték rész
vételük fontosságát, érzékeltették velünk, hogy együttműködnek közös céljaink 
megvalósításában. A bál résztvevői és a több mint ötszáz jótékonysági jegy meg
vásárlói mindannyian céljainkat támogatták. A teljes bevétel most is az iskolához, 
diákokhoz kerül, rendezvények, táborok, könyvjutalmak stb. támogatásaként.

A rendezvény megszervezésében ez alkalommal is szükség volt volt az iskola 
vezetésének támogatására, a pedagógusok és a technikai alkalmazottak részvéte
lére az előkészületekben és az utómunkálatokban, melyekért ezúton is hálánkat fe
jezzük ki. A fellépési díj nélkül vállalt nyitóműsorokat először a veszprémi DAL
MA Művészeti Egyesület négy gyermektagja (Kovács Kamilla, Németh Cintia, 
Radnóti Mária, Szabó Réka -  Völler Adél felkészítésével) adta elő, akik ifjú ko
rukkal és kimagasló énektehetségükkel nagy sikert arattak a közönség előtt. Utá
nuk szintén elismerésre méltó és magas színvonalú előadást nyújtott a Kovács 
Krisztián által vezetett balatonalmádi Botorka Néptáncegyüttes a vidám, hangulat
fokozó műsorszámokkal. A minden igényt kielégítő vacsorát, valamint a bál fo
lyamán biztosított büfét a Pireus Étterem szolgáltatta. A hajnalig tartó, szünetmen
tes talpalávalóról Búzás Imre gondoskodott. A polgárőrség jelenléte mellett az idén 
is zavartalanul és biztonságban mulathatott a jókedvű társaság.

Visszatekintve ismét elmondható, hogy megérte a rengeteg befektetett idő és mun
ka, a munkaközösség választmányi tagjai által kigondolt, megtervezett és elvégzett 
sok-sok apró, de fontos részlet, feladat, ami persze szokás szerint hol kisebb, hol na
gyobb sikerrel járt, és amiért természetesen mindenképp köszönet jár mindannyiuk
nak. A bálozók megelégedését és örömét szolgálta, hogy a tombolán és a jótékony- 
sági jegyek sorsolásán közel 70 nyeremény várt és talált gazdára, és sokféle finom 
sütemény közül válogathattak. Mindezek felajánlásáért és a szervezésben nyújtott 
segítségükért köszönetünket fejezzük ki az alább felsorolt cégeknek, vállalkozóknak, 
magánszemélyeknek, szülőknek és diákoknak. Reméljük, hogy a következő évben 
is számíthatunk együttműködésükre, és együtt tölthetünk egy vidám estét gyerme
keink szüleivel, tanárokkal, barátokkal a nemes cél érdekében.

Himáné Tarsó Tünde 
a Szülői Munkaközösség elnöke

Támogatóink: „ÉDEN” Reformélelmiszer és Feng-shui üzlet, Ági Papír -  Író
szer, Balogh Csaba, BORA Fotó, Budai Sándor/Delikatesse, CPU Számítástech
nika, Donaldo Pizzéria, Edit Kozmetika, EL-KER/Pintér Katalin, FÓRUM Szu
permarket Balatonalmádi, Gold-Garden Virág-ajándék, Gothardné, GRINGO, Ál
lateledel és -felszerelés, Hattyú ABC, Hattyú Virágüzlet/Török Eszter, Istenesné 
Szőnyi Gyöngyi, Kálló Ilona/Fantázia Virágszalon, Kásáné Henn Ria, Kultúrház 
Vörösberény, Lajosfalvi Éva, Lauterbach Éva, MELI Mosoda, Melinda Virágbolt, 
Mentes Balázs/MANNA-TEX, Mezőgazdasági Bolt Vörösberény, Németh Ernő, 
NEON Villamossági Szaküzlet, Nyúl Csabáné/Rövidáru és Fehérnemű, Oázis 
Csemege Vörösberény, Oázis Virágbolt, Orbánné Matkó Melinda, Patrícia Divat
áru, PAX Gyógyszertár, Petőfi Színház, Rendes Ferenc/Primaporta, Sarkos Sörö
ző, Séllei Katalin, Sipos Ágnes dr. fogszakorvos, Szabóné K. Kornélia, Tabak -  
Delikát/Némethné Hollender Éva, Tarsó Lászlóné/Virág-ajándék, TRANS- 
COMP 3000 Kft., Varjas Zoltán, Vékonyné Purgel Henrietta, Vrtel Cukrászda, 
Vörösberényi ABC.

Felajánló diákok:_Benis Tamás, Bors Réka, Bozzai András, Csiki Gergő, Csiki 
Henrik, Dorogi Réka, Eigner Virág, Gyömörey Alexandra, Hatvári Ivett, Hatvári 
Viktória, Henault Vincent, Hima Levente, Izsó Ágota, Kedves Áron, Kovács At
tila, Kovács Csenge, Kovács Kristóf, Lőrincz Zsuzsa, Magyar Dalma, Mészáros 
Anna, Németh Dániel, Németh Patrícia, Polgár Ottó, Rácz Szimonetta, Rezi Ben
ce, Szabó Bence, Telek István, Telek Viktória, Tóth Milán, Tóth Regina, Váradi 
Roland, Zab Róbert.

Diótörő
A Diótörő mindenki által jól ismert karácsonyi mese, balett, melynek az ün

nepek előtti bemutatása hagyományosnak mondható. Mégis a hagyománytól 
eltérő volt a Györgyi Dénes Általános Iskola karácsonyi ünnepélyén a Diótö
rő előadása, mert a korábbi években nem mesejátékkal köszöntötték a kará
csonyt a diákok. A mostani bemutatót a negyedik osztályosok osztályfőnök
ükkel, Eszes Béláné, Éva nénivel készítették elő. Sok szervezés, munka, gya
korlás után álltak ki a gyermekek az iskola elé, és adták elő a Diótörőt, a nagy 
karácsonyi varázslatot, ahol a játékok életre kelnek. Szinte minden gyermek 
több szerepet játszott, hogy a színes történetet be tudják mutatni, de megérte 
a befektetett energia, mert a negyedikesek igazi sikert arattak diáktársaik előtt: 
a kis színészek jutalma vastaps volt. A sikerhez hozzájárultak az ötletes jel
mezek, és a szép díszlet, melyet Borsné Simon Györgyi készített.

Az iskolai előadások velejárója a szereplésen és a sikeren kívül az is, hogy 
a gyermekekben egy életre rögzül a megtanult szöveg, és később talán egy- 
egy sor visszacsenghet felnőtt élethelyzetekben. Az előadás utolsó mondata 
talán egy ilyen fontos mondat volt, mely arról szólt, hogy a gyermek herce
gek és hercegnők a gyermekkor mesebeli csatáit megvíva igaziakká válnak 
majd pár év múltán saját családjukban.

Sz. K.



Süssünk-főzzünk!
-  Öhlmann Ági rovata -

Narancsos kacsa
Nehezen fogad el a családom újításokat, különösen ha jó kis házi kacsáról van 

szó. Megpróbáltam ezt az újítást, és nagy sikere volt. Így bekerült a kedvencek 
közé. Hozzávalók: egy pecsenyekacsa (kb. 2,5 kg), 2 narancs, 1 fej vöröshagy
ma, 2 evőkanál paradicsompüré, 1 csokor petrezselyem só, friss őrölt bors. A 
kacsát sóval, borssal jól bedörzsöljük, az egész vöröshagymát a kacsa belsejé
be tesszük. A kacsát tepsibe helyezzük, kevés vizet öntünk alá és 180 fokos sü
tőben megsütjük. (Én gázon szoktam sütni a kacsát egy ovális kacsasütő vas
edényben.) Sütés közben a pecsenyelével locsolgatjuk. Ha a kacsa szép pirosra 
sült, deszkára tesszük A zsírját, ha van, leöntjük. A szaftba belereszeljük az 
egyik narancs héját, belefacsarjuk a levét, a 2 kanál paradicsompürét. Átforró
sítjuk és külön szószos tálba öntjük. A kacsát feldaraboljuk, tálra tesszük. A má
sik narancsot meghámozzuk, kockákra vágjuk, az apróra vágott petrezselyem
be forgatjuk és a kacsa köré rendezzük. Köretnek mazsolás jázminrizs ajánlott. 
Én még nem találkoztam jázminrizzsel, így az SOS rizst vettem, előre vízben 
áztatott mazsolát kevertem a rizsbe. Nagyon finom az ízharmónia.

Bécsi vajas piskóta
A 4 tojás fehérjét habbá verjük, majd 12 dkg cukorral még kéményre verjük. 

A 4 tojás sárgáját 4 dkg cukorral elkeverjük, és óvatosan a habba keverjük. Be
lekeverünk 16 dkg lisztet, 1 kávéskanál sütőport, 10 dkg olvasztott vajat, 1 cit
rom reszelt héját, és a citrom levét. Süthetjük őzgerinc sütőben. Ha kihűlt a tész
tánk, olvasztott csokoládét kenünk rá, amibe kevés étolajat keverünk.

Fű, fa - orvosság

Zellergumó
Amellett, hogy a petrezselyemhez hasonlóan a 

zellergumó és levele is egyik legkedveltebb, jelleg
zetes ízű, szagú fűszernövényünk (levesek, pörköl
tek, saláták elengedhetetlen “kelléke”), évszázadok 
óta szervezetünkre, egészségünkre jótékonyan ható 
gyógynövényként is nagy becsben tartják. Gumója a 
sok szerves nátrium mellett kalciumot, foszfort, ká
liumot, vasat, magnéziumot, A-, B-, C-vitaminokat 
is tartalmaz. Nyersen fogyasztva lúgosító hatása van, 
így jelentős az általános betegségmegelőző hatása.

A szervezet hatékonyan nyer belőle kalciumot. Ma már tudjuk, hogy a be
tegségek több mint 70 százaléka a savasodás eredménye. A zellerlé a vér lúg- 
sav egyensúlyának megőrzésében is fontos szerepet játszik. Nagyszerű ellen
szere a pikkelysömörnek, az allergiáknak, jó idegnyugtató és tüdőtisztító. Víz
hajtó hatásával képes a vesehomokot kihajtani. Mézzel keverve csökkenti az 
étvágyat, segíti az alvást, vérhígító hatású.

Ny. J.

Humorzsák
Hogy hívják az okos kisfiú 
nagyszülőjét?
Agymama.

.. .a vámpírok adminisztrátorát? 
Vérelszámoló.

.. .a vegetáriánus vámpírt?
De ne vért.

.. .a tréfás kávéfőzőt?
Mokka mester.

.. .a hortobágyi rendőrkutyát?
Pulice.

.. .a mozigépész feleségét?
Matiné.

.. .az izraeli jégtáncost?
Majse Greestem.

.. .a cseh adóellenőrt?
Holacsek.

.. .az orosz számítógép hálózatot? 
Nyet work.

.. .a sivatagi kocsmát?
Porozo.

.. .az alacsony professzort?
Mikro professzor.

.. .Ben Hurt kiskorában?
Hurka.

Kilenc hónap, és ami még utána jön....

Segítség babáknak és 
m am áknak

III. rész -  A KLUBVEZETŐ
A kismamák világa különleges világ, melynek középpontjában a baba áll. Az 

apróság napirendje az egész család hétköznapjait átrendezi, de cserébe rengeteg 
örömet ad környezetének. Ám a sok szépség és boldog pillanat mellett azért meg 
kell vallani, gyakran egyhangúak a napok, gyakran érzi -  anyuka és baba egyaránt 
-, hogy ki kellene mozdulni. De hová is menjük? Hát látogassuk meg a többieket 
a Baba-mama klubban! Lassan három éve, hogy a klub a Pannónia Kulturális 
Központ és Könyvtárban működik. Kezdetben az alsó szint egyik helyiségét 
alakították át kellemes baba-mama zuggá, pár hónapja pedig a Gyerekkönyvtár 
ad helyet a hetente egy alkalommal, szerdán délelőtt zajló találkozóknak.

- Egyre többen vagyunk, néha azt érzem, el sem férünk itt -  mondja 
Sziráczky Valéria, a klub vezetője. -  A játékok is gyűlnek, hiszen magunk 
hozzuk el azokat a dolgokat, melyek otthonról már nem hiányoznak. Így míg 
a picik felfedezik a világot, mi is tudunk egymással pár szót beszélgetni, 
tapasztalatokat cserélni.

Közben egy motor hajtott át a lábamon. Majd megint és újra, meg újra. 
Engem tényleg nem zavar, merthogy a motor műanyag, a sofőr pedig csinta
lan mosollyal jelzi, hogy ugye nem baj, mert neki nagyon tetszik ez a pálya.

- Nagy szükség van erre a heti egy alkalomra, mi már szinte egy család 
vagyunk, sok gyerekkel. A babák majdnem egy idősek, együtt nőnek fel, így 
a témáink és a neveléssel kapcsolatos kérdéseink is egybevágnak. Pár hete 
vetődött fel az ötlet, hogy a kisebb babák és az ő mamájuk számára is jó lenne 
ilyen találkozókat szervezni, hiszen nekik nem a délelőtt 10 óra, inkább a kora 
délután lenne a megfelelő. Én arra biztatom az anyukákat, szervezzék meg! 
Tulajdonképpen mi is önszerveződő csoport vagyunk, és bár a kezdet nehéz 
és sok munkával jár, nagy az öröm, mikor azt látom, hogy baba is és mama is 
egyaránt jól érzi magát. Vincze Eszter

A C saládseg ítő  hírei
Tájékoztatás

2007. február 1-től Balatonalmádi, Alsóörs és Szentkirályszabadja önkor
mányzata a szociális alapellátási és a gyermekjóléti feladatokat Balatonalmá
di Kistérség Többcélú Társulás keretein belül, intézményfenntartó társulásban 
látja el. Mindhárom településen a szociális alapszolgáltatási központ koordi
nálásával érhetőek el a szolgáltatások. Balatonalmádiban a szociális alapszol
gáltatási központban a nyitva tartás és a már megszokott szolgáltatások (jo
gász, pszichológus) változatlanok.

A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központban ismét elérhető a 
fejlesztő-pedagógus. A feladatot munkatársunk, Nagyné Farkas Andrea 
gyógypedagógus tanár látja el. Bizonyos képességek, készségek fejlesztésé
vel hatékony segítséget nyújthatunk, hogy a gyermekek tanulmányaikban si
keresebbek lehessenek. A város óvodáiban és általános iskoláiban tájékozta
tást adtunk szolgáltatásunkról, illetve a félévzáró szülői értekezleteken kollé
gánk bemutatkozott az ott megjelenteknek. Kérjük, figyeljék az intézmények
ben és a gyermekorvosi rendelőkben elhelyezett szórólapjainkat! Érdeklődni 
munkaidőben a 88/430-274 telefonszámon, vagy személyesen a Balatonalmá
di Szociális Alapszolgáltatási Központban, Balatonalmádi, Ady Endre u. 2. 
szám alatt, Nagyné Farkas Andreánál lehet.

Kérés...
Kérjük, járjon nyitott szemmel és szívvel, ha Balatonalmádi területén, kör

nyezetében otthontalan, fedél nélkül élő, ellátásra, segítségre, ápolásra szoru
ló vagy megfagyás veszélyének kitett embert lát, hívja fel a Balatonalmádi Szo
ciális Alapszolgáltatási Központot hétköznapokon munkaidőben a 88/430- 
274-es telefonszámon.

BERÉNYI ESTÉK ELŐADÁSSOROZAT
Szervező: VÖRÖSBERÉNYI POLGÁRI OLVASÓ KÖR

Mátyás a nagy király
címmel tart előadást

Szántai Lajos, művelődéskutató

a Vörösberényi Kultúrházban 
2007. február 15-én csütörtökön 17 órai kezdettel

Az előadás ingyenes 
Adományokat tisztelettel elfogadunk



A káptalanfürediek 
karácsonya

Harmadik éve ünnepeljük a káptalanfüredi Boldogasszony kápolna kertjé
ben az almádi Pannóniával és Káptalanfüredi Fürdőegyesülettel közösen a 
Mindenki karácsonyát.

Az elnevezés Budapestről származik. A Corvin Áruház előtti téren tartotta 
a főváros a karácsonyi ünnepet, ahol a magányos, szegény és mindenben szük
séget látott embereket agapéra hívta; megvendégelés után szeretetcsomagot

adott a rászorulóknak. Mindnyájan éreztük, segíteni, adni kell, hisz ezt tanít
ja a karácsony. Ehhez semmi köze a bevezetőben írt mondat tartalmának; ez 
baráti, helybéli 35-40 perces ünnep, a szeretet ünnepének előkészítése.

Mind a három alkalommal Vincze Eszter vezényelte, intézte az ünnep sike
res menetét, a köszöntőt is ő mondta szívhez szólóan, s ha már ennyi mindent 
tett értünk, narrátorként is remekelt, ő intézte a hangosítást, a fényeffektust. 
Nagyszerű volt, köszönjük. A műsor fénypontja az almádi dalosok szívet me
lengető szép éneklése volt, melyet a jól összeválogatott versek oldották és szí
nesítették, melyet Hégely Gábor adott elő.

A Fürdőegyesület nevében Kacskovics Lajos elnök köszöntötte az ünnep
re készülődő káptalaniakat; meghitt, bensőséges, gyermekkori karácsonyok
ra emlékező melegséggel. Külön köszönet a Kacskovics házaspárnak, csak a 
rövid ünnepért autóztak Pestről ide. Lajosnál is, Eszternél is a család össze
tartó ereje, a szeretet kohéziója dominál.

Köszönet a szervezőknek, dekorálóknak, technikusoknak és a művészi pro
dukcióért a szereplőknek. (Fénykép-felvételünket Kovács Krisztián készítette.)

Bajcsy Gézáné

Focisuli
Kérjük, támogassa a Balatonalmádi Focisuli Alapítvány ifjú labdarúgóit 

adója 1 %-ának fölajánlásával! Balatonalmádi Focisuli Alapítvány, adószám: 
18929672-1-19.

Köszönjük! Balatonalmádi Focisuli Alapítvány Kuratóriuma

Elevenedő népszokások

Szent karácsony másnapján ostorpattogás, láncos botok csörgése, kereplők 
hangja, csengők csengése jelezte a háziaknak, kivált ahol szép eladó lány is 
lakik, hogy megérkeztek a regölők. Ősi gúnyákba öltözve énekelték:

Kelj fe l gazda kelj fe l 
Szállott Isten házadra 
Seregével urával, szárnyas angyalával 
Terített asztalával, teli poharával...
Szüleimnek, akik pedig már átéltek egyet-mást, még a könnyük is kicsor

dult a gyönyörűségtől, hogy ma még ilyesmi létezik.
Kovács Krisztián a népszerű Kiki tanította be a fiataloknak a kis műsort, és 

ahol megjelentek, melegedtek a szívek, és elevenedtek föl a régi idők csodái. 
Köszönet, hogy nem marad a múlt ezen csodálatos szelete feledésbe.

Szentesi István

Művészetbarátok 
Egyesülete -  
balatonalmádi csoport

Alapítva 1973 Februári műsor
Február 22-én, csütörtökön 17 órai kezdéssel tartjuk ez évi első összejöve
telünket a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 1-2. szobájában. 
(A folyóiratunkban megjelent időpont változott!)
Egyesületünk egyik célja, hogy felkarolja a "rejtett tehetségeket", helyet 
adjon szereplésüknek akár kiállítások rendezése alakjában a képzőművé
szet művelőinek, akár publikációkhoz, könyvkiadáshoz segítse az iroda
lom terén tevékenykedőket.
Ennek szellemében tartjuk e havi klubdélutánunkat, amelyen Abavári Tóth 
István, dr. Kardos Józsefné, Láng Miklós, Páli Józsefné, dr. Szántó 
Józsefné és Vecsey Kiss Mária írásaiból hallhatnak a megjelenők.
A műsorra minden érdeklődőt szeretettel várunk! Hagyomány, hogy a 
megjelentek között könyveket sorsolunk ki.
A rendezvény háziasszonya: Szelényi Pálné.

Láng Miklós

Siker a nemzeti bajnokságban

Asztalitenisz Balatonalmádiban
A tavalyi év is jól kezdődött az almádi asz

taliteniszeseknek. Veretlenül, pontveszteség 
nélkül megnyerték a megyei első osztályú 
bajnokságot, ezzel kivívták maguknak a jogot 
a nemzeti bajnokságban való szerepelésre. A 
szakosztály másik csapata pedig ugyancsak 
veretlenül megnyerte a Veszprém városi csa
patbajnokságot. Így indulhattak volna ősszel 
a megyei első osztályban, de mivel az anyagi
ak szűkös kerete ezt nem engedte, a vezetés 
úgy döntött, hogy inkább az első csapatnak a 
nemzeti bajnokságban való indulására helye
zi a hangsúlyt.

Ez sem ment zökkenőmentesen, mert egy 
megyei csapat szerepeltetésének anyagi igé
nyei és a nemzeti bajnokságban való szereplés 
nem ugyanaz. Ráadásul mióta a Váci Mihály 
Általános Iskolát bezárták, a csapat felkészülé
si lehetősége is kilátástalannak látszott. De hál’
Istennek az önkormányzati vezetés úgy látta, hogy ez a csapat megérdemli a bi
zalmat, és így a tavalyi őszi fordulót immáron a nemzeti bajnokságban folytat

hatta. A mérkőzésekre való felkészülést és a hét
végi hazai mérkőzéseknek pedig a Kéttannyelvű 
Gimnázium biztosította a helyet.

Ezt a bizalmat a csapat megpróbálta meghá
lálni. Az első év őszi fordulói után a csapat 
nyolc nyert és két vesztett mérkőzéssel, egy 
ponttal lemaradva a második helyen álló Szár 
csapata mögött a harmadik helyen végzett. Ez 
egyenlőre egy újonctól nagyszerű eredmény. 
Remélhetőleg a jelenlegi önkormányzati veze
tés is úgy látja majd, hogy ez a csapat Balaton
almádi jó hírét öregbíti, és továbbra is megkap
ja  a bizalmat, ezzel lehetőség nyílik arra, hogy 
a 2006/2007-es idényt szép eredménnyel zár
ják.

A tavalyi évben az egyéni és páros számok
ban is kiváló eredményekkel büszkélkedhet
nek a versenyzők. Számos első, második és 
harmadik helyezést értek el. Volt olyan megyé

ben rendezett verseny, melyről szinte minden érmet Balatonalmádi verseny
zői hoztak el.



A Kommunális Kft. tájékoztatója
A Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft., mint közszolgáltató a település Önkormányzatának 

megbízásából, végzi a településen a háztartási és egyéb szilárd hulladék gyűjtését, elszállítását és kezelé
sét. A szigorodó környezetvédelmi előírások betartása, valamint környezetünk megóvása érdekében Tár
saságunk együtt működve az Önkormányzatokkal a szolgáltatás színvonalának folyamatos fejlesztésére 
törekszik. Ennek fontos lépése a tájékoztatás, valamint az Önöktől kapott visszajelzések értékelése.

Néhány hasznos információ a szolgáltatással kapcsolatban.
Ügyfélszolgálat: Ügyfeleink részére székhelyünkön ügyfélszolgálat működik, feladatköre: tájékozta

tás, reklamációk fogadása, konténerrendelés felvétele, szerződéskötés, pénztár, értékesítés. Ügyfélfo
gadási idő: hétfő-péntek 7.00 -15 .00 óráig.

Települési szilárd hulladékgyűjtés: A háztartási hulladék rendszeres szállítása az Önkormányzat ren
deletében meghatározott rendszerességgel történik, a szállítási napon reggel 6 órától (a lakóingatlan tu
lajdonos által az ingatlana elé kihelyezett) 1 db szabvány gyűjtőedényben, max. 120 liter, illetve 30 kg 
súlyhatárig, (több vagy nagyobb űrtartalmú edényzet ürítése külön megállapodás alapján lehetséges) 
a többlet kommunális hulladékot erre megfelelő teherbírású emblémázott gyűjtőzsákban szállítja el a 
szolgáltató. A többlethulladék szállítására alkalmas zsák a Társaságunk központi irodájában vásárolha
tó meg, valamint: a Balatonalmádi Piactéren (Baross G.u.60.) és Vörösberényben (Veszprémi u.97, Né
meth pékség mellett) lévő 100 forintos boltokban (csak sárga és zöld zsák) és a Csillagtéri ABC-ben 
Káptalanfüreden.

Lomtalanítás: Társaságunk évente egy alkalommal, lomtalanítási akciót szervez, melynek keretén 
belül térítésmentesen szállítjuk el a kihelyezett lomot.

Zöld hulladékgyűjtés: Az ingatlanokon keletkező zöld hulladék gyűjtésére a Társaságunk emblémá
jával ellátott, zöld színű zsákot forgalmazunk.

A karácsonyfákat külön díjazás nélkül szállítjuk el.
A szolgáltatás igénybevétele: A szolgáltatás igénybevétele, és szolgáltatási díjak megfizetése minden, 

a település közigazgatási területén belül ingatlannal rendelkező természetes vagy jogi személy részére kö
telező! A szolgáltató a közszolgáltatást megtagadhatja: ha a háztartási hulladékszállítási napon a gyűjtő
edénybe nem háztartási hulladékok kerülnek elhelyezésre, ha a zöldszállításra a gyűjtőzsákba nem zöld
hulladék, hanem kommunális hulladék kerül, ha a kommunális hulladék mennyisége szállítási alkalman
ként a 120 litert meghaladja, ha a többletmennyiség feletti szállításhoz a gyűjtőzsákon nincs a szolgálta
tás igénybevételéhez szükséges embléma, ha a gyűjtőedényzetben vagy zsákban állati tetem, folyékony 
hulladék vagy veszélyes hulladék található, ha a szabvány gyűjtőedényzet állapota az ürítést nem teszi le
hetővé (sérült, balesetveszélyes).

Adatkezelés: A szolgáltató az ingatlan tulajdonosok alábbi adatait tarthatja nyilván: név, lakcím, születési 
hely, idő, anyja neve. Mely adatokat, a szolgáltatást igénybevevő a szolgáltató kérésére köteles megadni.

A szolgáltatás díja: A szolgáltatás igénybevételének díját, a szolgáltató költségeit alapul véve az Ön- 
kormányzat képviselő testülete rendeletben határozza meg. Társaságunk a díjakat negyedéves bontás
ban számlázza. Kérjük a számlákon szereplő fizetési határidők betartását, mivel a hulladékgazdálkodá
si törvény előírásainak betartása érdekében, tekintettel az átfutási időkre a szolgáltatónak a fizetési ha
táridő lejárta után max. négy nappal meg kell kezdenie a fizetési felszólítások kibocsátását.

Tájékoztatjuk, hogy a fizetési felszólítások költségeit a szolgáltató érvényesíteni fogja. Ügykezelési 
díj: 150 Ft. Posta költség: 357 Ft. Ügyvédi munkadíj: 500 Ft. Tehát egy fizetési felszólítás 1007 Ft több
let befizetéssel jár.

A hulladékszállítás és kezelés díja adók módjára behajtható köztartozásnak minősül, ezért ha a díj
hátralék eléri az 5000 Ft-ot a szolgáltató továbbítja azt az illetékes adóhatóság felé, aki a hátralék be
hajtását 8 napon belül köteles megkezdeni. A behajtás alapköltsége (eljárási illeték) 2006. 01.01.-től 
5000 Ft, ami a díjhátralékkal együtt kerül behajtásra. Tehát késedelmes fizetés esetén a meg nem fize
te tt számlák, ezek kamatai, fizetési felszólítás(ok) ügykezelési költségei, valamint a végrehajtási illeték 
összege kerül behajtásra az adóhatóság által.

A fentiek értelmében kérjük a Tisztelt Polgároktól, hogy a jelentkező többletköltségekből fakadó prob
lémák elkerülése érdekében a fizetési határidőket szíveskedjenek betartani. Lehetőséget biztosítunk to
vábbá a szolgáltatási díjak banki átutalás, vagy csoportos beszedés útján történő kiegyenlítésre.

Szolgáltatásaink közé tartozik még: Konténeres szállítás, 120, 240 l-es szabvány hulladéktároló 
edények kaphatóak, műanyag komposztáló láda forgalmazása.

BALATONALMÁDI KOMMUNÁLIS ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

BALATONALMÁDI 
PANNÓNIA KULTURÁLIS 
KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 
2007. FEBRUÁRI AJÁNLÓ

KULTURÁLIS 
KÖZPONT ÉS 
KÖNYVTÁR

BALATONALMÁDI

Februári hétvége (időjárásfüggő rendezvény) - „Napfény a jégen”. Hagyományos 
jeges-korcsolyás program a befagyott Balatonon! Megrendezésének feltétele, hogy 
a tó felületén minimum 10 cm vastagra hízzon a jég! Jégtörő Mátyás napjáig bár
melyik hétvégén megszervezzük, ha az időjárást ezt lehetővé teszi! Figyelje honla
punkat (www.pkkk.hu) és érdeklődjön a Pannónia elérhetőségein! Helyszín: Wes
selényi strand -  keleti kapu.
Február 14., szerda, 10-19 óra között - BÁLINT NAP. A szeretet ünnepén, egész 
nap apró ajándékkal kedveskedünk minden látogatónknak!
Február 16., péntek, 17 óra - Vármegyeházak és városházák a Kárpát-meden
cében -  kiállítás megnyitó. A kiállítást megnyitja: Drescher Károly nyug. főmér
nök. Közreműködik: Balatonalmádi Város Vegyeskara -  vezényel: Demel Eszter. A 
kiállítás megtekinthető március 3-ig, az intézmény nyitva tartási idejében.
Február 24., szombat, 14 óra - TÉLTEMETŐ-TAVASZKÖSZÖNTŐ MASKARÁS 
MULATSÁG. Helyszín: Öregpark -  Móló. Bővebb információ a Pannónia elérhető
ségein kapható! 
Február 24., szombat, 15-19 óra - FARSANGI, TÉLTEMETŐ MATINÉ A KABÓCA 
BÁBSZÍNHÁZZAL. Játszóház, játéktér, bábelőadás, kalandjáték -  gyermekeknek és 
gyermeklelkű felnőtteknek egyaránt! Helyszín: Pannónia termei. 
Február 24., szombat, 19 óra - KERTBARÁT BÁL. Szervező: Almádi Kertbarát Kör. 
Helyszín: Zóna Étterem (Pannónia -  hátsó bejárat). Információ: Farkas István -  
20/49-22-822.
Február 26., hétfő, 9 óra - Filharmónia Hangverseny II. A JANUÁRBAN ELMA
RADT ELŐADÁS PÓTLÁSA. A FUVOLA VARÁZSA. Közreműködnek: Drahos Béla 
(fuvola) és Kardos Kálmán (zongora). Műsoron Bach, Händel, Bruch, Mozart, 
Poulence, Debussy és Bartók művei. Helyszín: Pannónia nagyterme. Bérletes elő
adás! Szólójegy: 300 Ft (megvásárolható az előadás előtt fél órával, a portán!). Bő
vebb információ: Perlaky Claudia-70/37-11-703.

Somló Tamás nőnapi műsora a 
Pannóniában

2007. március 10., szombat 19 óra, Pannónia nagyterme 
Belépő: 1000 Ft 

Belépőjegyek elővételben március 5-től kaphatók 
a Pannónia portáján.

Pászti Autószalon és  Szerviz
On-line kereskedelem: www.paszti.hu/online

ÉV ELEJI RÁADÁS!!
A sikerre való tekintettel decemberi akciónkat 

február 15-ig meghosszabítjuk!
*Új Suzukik 0,-Ft önerővel akár 120 hónapos futamidővel 
* Ajándék téligumi garnitúra 
*Extra kedvezmények 360-575 000 Ft értékben

*A hitelkonstrukciókról érdeklődjön márkakereskedésünkben. Egyes kedvezmények összevonhatók!
Az akció a készlet erejéig tart!

8200 Veszprém, Almádi út 40.
Tel.: 88 426 985, 88 429 788 
Nyitva:H-P: 9-17, Sz: 9-12 
Szerviz tel.: 88 421 280 
Nyitva: H-P:7.30-16 
On-line bejelentkezés: 
www.paszti.hu/bejelentkezes

S U Z U K I
P Á S Z T I

Kápé Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 
Kölcsönt adunk

készpénzben 
110.000 Ft-ig.

Fedezet nem kell, 
a pénzt otthonába házhoz visszük. 

Részletfizetés havonta.
Példa 100.000 Ft hitel törlesztésére: 7 hónap 

futamidő 21682 Ft havi részlet.
THM: 179-276%

Helyi tarifával hívja 
az alábbi számot 

06 40 200 633 
Vagy küldje el 

sms-ben a "KP" szót a 
06 70 388 0448 

telefonszámra és visszahívjuk!
Hívását hétköznap 

8.00-18.00 között fogadjuk.

A hirdetés nem minősül ajánlattételnek.
A KáPé Hitel Zrt. a kölcsönt saját feltételei szerint 

bocsátja rendelkezésre.

http://www.Dkkk.hu
http://www.paszti.hu/online


Őrségváltás az almádi kertbarátoknál
Majdnem másfél évtizeden keresztül állt a sokak által ismert és népszerű Pista bá

csi, az idősebbeknek Pista -  Farkas István -  az Almádi Kertbarát Kör élén. Először 
tavaly áprilisban jelentette be lemondását az elnöki tisztségről, de a félszáznyi tag
ság kérésére 2007. januárig két ízben sikerült szándékának átmeneti módosítására rá
venni. Kérésének megfelelően január 23-ikán tisztújító közgyűlésre került sor. Az 5 
tagú elnökség és az új elnök 5 évre kapott bizalmat az almádi kertbarátoktól.

Elnökség: Horváth Lajos, Simon Ernő, dr. Szántóné, dr. Kerényi Mária, Szemes 
János. Elnök Lőrincz József.

Az új elnökség a tagsággal egyetértésben határozatott hozott az 1990 óta műkö
dő kertbarát kör legkitartóbb és hűséges tagjainak tiszteletbeli taggá választásáról. 
Egyöntetű szavazással, ellenszavazat nélkül az alábbiak nyerték el a megtisztelő 
címet: Durst László, Kiss Béla, Kovács Kálmán, Losonczi Antal. Farkas Istvánt a 
közgyűlés tiszteletbeli elnökké választotta.

Sok sikert kívánunk az új tisztségviselőknek és békés boldog éveket a tisztelet
beli tagoknak!

Vörösberényi Fábián József Kertbarát Kör
Február 19., 18.00: Környezetkímélő növényvédelem, ea. Miklós Gyula.
Március 5., 18.00: Szőlő és gyümölcsfa metszése-pótlása, ea. Takács Ferenc. 
Március 19., 19.00: Gasztronómia és a kulturált borfogyasztás, ea. Drexler Ferenc. 
Március 31., 16.00: Házi borverseny, batyusbál.
Április 2., 19.00: Mentőszolgálat-mentés, ea. id. Dér András, Kovács István. 
Április 16., 19.00: Évadzáró közgyűlés, borverseny értékelése.

F. F.

FlyBalaton: a Dunántúl repülőtere
Az utazni vágyók im már a dunán

túli Sármellékről is nyakukba vehetik 
a világot. A FlyBalaton repülőtér 
azonban nem csupán egy légi kikötő 
Zala megyében, hiszen Európa egyik 
természeti kincse, a Balaton mellett 
épült fel. A 2006 májusa óta új utas- 
forgalm i terminállal működő nemzet
közi repülőtér az év végén a balatoni 
polgári repülés 1991-től íródó újkori 

történelmének 200.000. utasát köszönthette Sármelléken. A repülőteret két éve mű
ködtető Cape Clear Aviation Kft. ez idő alatt megduplázta az első 13 év 100 ezres utas- 
forgalmát. A dinamikus fejlődés bizonyítéka, hogy a FlyBalaton repülőtér 2007-ben 
140 ezres utasforgalomra számít. Az adatok és a jövő évi előrejelzések is megerősí
tik ezeket az optim ista várakozásokat, valamint azt, hogy a régiónak szüksége van egy 
professzionális repülőtérre, melynek segítségével az utasok olyan helyekre látogathat
nak, m int Frankfurt, vagy London. A dinamikusan fejlődő FlyBalaton repülőtérről ápri
listól a következő helyekre repülhet az utazóközönség: Berlin, Hamburg, Stuttgart, Zü
rich. Júliustól pedig még tovább bővül a kínálat, hiszen olyan városok nyitják meg ka
puikat a Sármellékről induló járatok előtt, m int Amsterdam, Korfu vagy Várna.

A repülőtér azonban nem csak a já
ratok és különböző desztinációk bőví
tésével, az infrastruktúra fo lyamatos 
fejlesztésével foglalkozik, hanem tisz
telegni szeretne a világ valaha élt leg
nagyobb labdarúgója és a XX. század 
legism ertebb magyarja, Puskás Fe
renc előtt. A 2006 májusában felépített 
új terminálépület ugyanis Puskás Fe
renc nevét viseli majd, melyhez a csa
ládtól májusban megkapta a névhasz
nálati jogot. A terminálépület egyes kiemelt területein professzionálisan berendezett tár
lókban és képeken ismerhetik meg az odalátogatók Puskás Ferenc pályafutását és az 
Aranycsapat történetét. A „Futballtörténeti Emlékpont” várhatóan a „Legenda” 80. szü
letésnapjának ünnepségei közé illeszkedve nyitja meg kapuit a nyár folyamán. A név
adó ünnepségre az egyik korábbi magyar bajnokcsapat és egy Bundesliga csapat rész
vételével, jeles külföldi vendégek jelenlétében kerül sor 2007 tavaszán.

Vrtel Cukrászda
Vörösberényben (a volt Berény Étterem helyén) impozáns cukrászdánk 

szeretettel várja vendégeit! Kényelmes parkolás, és kellemes hangulat. 
Üljön be hozzánk egy kávéra, és egy süteményre.

Álmodja meg tortáját és mi elkészítjük.

Nyitva: minden nap 21 óráig
H -P :  10-21, SZ-V: 09-21 
Telefon: 06/30-9 007 007

M E G H Í V Ó
A Vörösberényi Nyugdíjas Klub ének- és néptáncsoportja 

szeretettel meghívja önt 
2007. február 17-én 19 órai kezdettel tartandó 

jótékonysági
FARSANGI BALJÁRA.

Élőzene, vacsora, tombola.
Helye: Vörösberényi Kultúrház

Jó szórakozást kíván a vezetőség!

Vörösberényi Nyugdíjas Klub
Február 7-én: 16 órakor klubnap. Kártya, sakk stb.
14-én: 15 órakor vezetőségi ülés. 16 órakor klubnap. Kártya, sakk stb.
17-én: 19 órától hajnal 4-ig farsangi bál.
21-én: 16 órakor klubnap. Kártya, sakk, kötetlen beszélgetések.
28-án: 16 órakor zenés születésnapi rendezvény.
Március 7-én: 16 órakor zenés nőnapi rendezvény vacsorával.
Megjegyzés: 2007. évi tagdíj 600 Ft. A tagdíjak befizetésének végső határide
je március 31.
Közlemény: 2006. évi szilveszteri rendezvényen (a Vörösberényi 
Klubházban) kabátcsere történt. Kérem, szíveskedjenek ellenőrizni kabát
jaikat! A visszacserélés érdekében jelentkezzenek Boros Gyula klub
vezetőnél. Tel: 431-650 vagy 06/70-5657-712.

Boros Gyula klubvezető

Családi házak, nyaralók 
külső és belső felújítását, 

terméskő faragását, rakását, burkolását, 
támfal, kerítés építését 

rövid határidőre vállalom.

Bőhm Ferenc kőműves mester 
Tel/fax: 06/88 438-964 • Mobil: 06/20/9437-376

Korábbi 1. sz. Gépjárművezető-képző Munkaközösség
A Veszprémi Autós-Motoros Iskola Kft. 

elméleti tanfolyamot indít:
(személygépkocsi, motorkerékpár, smkp. kategóriában)

2007. február 22-én 17 órakor.
Az elméleti tanfolyam helye: az iskola ügyfélfogadó helyisége: 

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

Bevezető áron indul a "C", "C+E" kategória is!
Erről és a kedvezményekről érdeklődjön irodánkban vagy telefonon! 

Ügyfélfogadás: H, Sz, P: 8-12 K, Cs: 13-17 Tel: 06/20/471 -6988 
OKÉV reg.sz.: 19-0007-06

Lottó-Totó-Hírlap-Üjság-Kávé-Virág és ajándék megrendelésre-  
Ingatlanközvetítés-Kertépítés-Hitelügyintézés-Értékbecslés

Keresünk-kínálunk ügyfeleink részére, eladó ingatlanokat.
Balatonalmádi-Balatonfűzfő-Tihany vonzáskörzetében. 

Címünk: Gold-Garden, Balatonalmádi, Jókai utca (Régi Mozi épülete).
Telefon: 06-30-330-11-64



VitaTerra
H a  Ö n n e k  f o n t o s  családja  és  saját  e g é s z s é g e !

H A  ELEGE VAN a  ROSSZ KÖZÉRZETBŐL,
AZ EL NEM TŰNŐ SÚLYFELESLEGBŐL, EMÉSZTÉSI PROBLÉMÁKBÓL, 

H A  ÚGY ÉRZI MINDENE SAJOG, FÁJ,
H A  SZENVED AZ ALLERGIÁTÓL,

H A  ÉLETE STRESSZES, IMMUNRENDSZERE LEGYENGÜLT, FÁRADÉKONY, 
H A  ÚGY ÉRZI, ÖNT SENKI SEM ÉRTI MEG, DEPRESSZIÓS,

H A  GYERMEKE KÖNNYEN MEGFÁZIK.
ÉRDEKLŐDJÖN PROGRAMUNKRÓL, JELENTKEZZEN NÁLUNK!

K ö z é r z e t j a v í t ó , w e l l n e s s  s z o l g á l t a t á s a in k

 Biorezonancián alapuló-, és dr. Voll féle állapotfelmérés, 
 Állapot- , közérzetjavító kezelések, 

 Táplálkozási tanácsadás, reform főzőtanfolyam, biotermékek, ételrendelés, 
 Előadások, rendezvények, ingyenes konzultációs-, tanácsadó napok, 

 Iskolai-, munkahelyi egészségnapok szerezése,

Sil l ó  P ir o sk a  m a ssz áz s -  és m o z g á s t e r á p e u ta -, f it o t e r á p e u t a  t e r m é s z e t g y ó g y á s z  
Testkezelések, aromaterápia, akupresszúra, köpölyözés, 

tisztító- és méregtelenítő kezelések.

B e m u t a t k o z ó  n y í l t n a k ,  2007. f e b r u á r  9. p é n t e k  
N Y IT Ó  KEDVEZMÉNYEKKEL!

További Információ, bejelentkezés:
Wellness szolgáltatások; 06-30/383-3120, 06-20/991-1214 

M asszázs- és mozgásterápia, fitoterápia; 06-20/926-4325 
Balatonalmádi, Baross G. u . 18 

Hétfő-szerda-péntek 9.00 -17.00

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

APRÓHIRDETÉS

BALATONALMÁDI városközpontjában, a Petőfi utcai garázssoron 20 nm2-es, 
aknás GARÁZS hosszútávra kiadó, raktározási célra is. Érd.: 70 243 7382.

Balatonalmádiban működő könyvelőirodánkba kettős könyvvitelben jártas 
könyvelőt keresünk. Fényképes önéletrajzot fizetési igény megjelölésével 

a sirack@chello.hu címre várunk.

Eladó! Fűzfőgyártelepen 1 db 37 nm földszinti felújított (ajtó, ablak, víz, fűtés) lakás, és 1 db 
40 nm 1,5 szobás földszinti lakás. Érd.: 30/29-88-998.

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG  
BALATONALMÁDI VÁROS 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: február 27.

VÁSÁROLJA MEG TÜZELŐJÉT NÁLUNK!
27 q felett az ár tartalmazza a házhozszállítás költségét is, 50 km-en belül.

Az ezen kívüli szállításra kérje egyedi, kedvező ajánlatunkat. 
PONTOS MÉRÉS LENGYEL SZÉN KAPHATÓ Tel.: 06/30/9565-660

TÜZIFA
KONYHAKÉSZ KUGLI

BÜKK, GYERTYÁN, CSER, TÖLGY 1800,- Ft/q 1700,- Ft/q
AKÁC 2 0 0 0 ,-Ft/q 1900,- Ft/q

SZÉN
Fűtőérték KJ/Kg ÁR

Lengyel feketeszén 22000-25000 3040,- Ft/q
Tisova dara /cseh/ 14665-15500 2150,- Ft/q
Tisova dió /cseh/ 14665-15500 2230,- Ft/q
Sokolovi kocka /cseh/ 14665-15500 2050,- Ft/q
Ledvicei dara /cseh/ 18000-19000 2620,- Ft/q
Ledvicei dió /cseh/ 18000-19000 2750,- Ft/q

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

www.autobonto-siofok.huEUROAUTÓ

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

P C

Doktor

Farkas László; Balatonalmádi 
0670 / 3674 -  827. 

www.pcdok.hu
E-mail: pcdoktorinfo@gmail.com

- Számítógépek javítása, 
helyszíni kiszállással is

- Komplett számítógépek 
összeállítása, beüzemelése

- Új és használt alkatrészek
- Programok telepítése 
-Szaktanácsadás, Adatmentés 
- Otthoni, irodai vezetékes, 
és vezeték nélküli hálózatok 
tervezése, kivitelezése

SZEREZZEN JOGOSÍTVÁNYT HELYBEN!

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

Diákkedvezmény! Részletfizetési lehetőséggel. 
Számítógépes oktatás, és számítógépes vizsgára való felkészítés! 

Tanfolyamnyitó: 2007. 2.15., 18 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

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