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Több gondolat bánt engemet...
Töprengések a Balaton-fejlesztési tanácskozás után

2007 januárjában az SCD-holding impozáns tájékoztatót tartott Tapolcán, lenyű
göző körülmények között vagy 150 szakértő, polgármester, ingatlan-befektető, ál
lami és önkormányzati vezető számára hétéves Balaton-fejlesztési idegenforgalmi 
tervéről. A rendezvényen városunkat Keszey János polgármester és dr. Hoffmann 
Gyöngyi alpolgármester képviselete. A Csoportról jó lenne tudni, kik rejtőzködhet
nek a tulajdonosok, azaz a befektetők mögött? Egyébként 2000 áprilisában alakult 
a cég, néhány milliós alaptőkével, amely az építőipar és ingatlanfejlesztés mellett az 
élelmiszer-kereskedelem és az idegenforgalom területén is jelentős érdekeltségek
kel bír. Befektetéseinek összege 2006 végén már meghaladta a 35 milliárd forintot.

A tapolcai fórumon Jászai Gellért, az SCD igazgatóságának elnöke (talán tulaj
donostárs is?) közölte a hallgatósággal, hogy 104 milliárd forint értékű beruházást 
kívánnak megvalósítani 21 településen, 28 tervezett fejlesztés formájában, mint
egy 176 hektár területen 2014-ig. A terv szerint mintegy 1500-1600 új munkahely 
keletkezik a térségben, sokak szerint többségében valószínűleg szakmunkás és se
gédmunkás szinten. A társaság vezetői azt ígérik, hogy évente 8-9 milliárd forint
tal fognak növekedni e hatalmas beruházás során a központi és helyi adó s egyéb 
bevételek. De ki fogja mindezt garantálni, amikor is jelenleg -  az egyik előadó 
szerint -  a működő kempingek bevételeiből csak néhány százmillió jut el az ön- 
kormányzatokhoz? Ki fogja garantálni a tervezett vendégéjszakák növekedését, a 
luxusfogyasztásra képes „négy- vagy ötcsillagos vendégsereget”, az idény meg
hosszabbítását, amely „új fejezetet nyithat a régió idegenforgalmában”? A fejlesz
tési terv végül is 2500 kempinghelyet, 600-800 fő befogadására alkalmas üdülő
házakat, 16-19 ezer vendég fogadására alkalmas, főként négy-ötcsillagos szállo
dákat, több száz kikötőhelyet, csónakhelyet tartalmazó parti létesítményeket fog
lal magába. Különösen szembeötlő, hogy majd minden beruházási színhelyen ki
emelten számolnak a külföldi és belföldi konferencia-turizmussal, miközben a lá
togatók többségét többgyermekes családok, tehetős középosztálybeli idősek és 
extrém sporttevékenységre vágyó fiatalok alkotnák.

A Balaton közelében vagy térségében élők számára talán nem eléggé köztudott, 
hogy is került az SCD-csoport tulajdonába a 21 településen az a jelentős számú 
kemping, üdülőhely, szálláshely, horgászparadicsom, vitorláskikötő, szálloda 
(elég leromlott állapotban), és egyéb, az idegenforgalommal kapcsolatos ingatlan, 
földtulajdon és közvetlen part menti terület az elmúlt két év során. Mert valóban 
nagy kérdés, hogy a rendszerváltás után tizenöt évvel mindazok a területek, ame
lyek korábban helyi közösségi-önkormányzati vagy állami tulajdonban voltak, és 
még régerbbi, háború előtti tulajdonosok is jogot formálhattak volna rájuk (helyi 
fürdőegyesületek, magántulajdonosok stb.), most egyszerre szinte meseszerűen 
kedvező áron -  a megyei önkormányzatok „hathatós közreműködésével” -  a mind
eddig ismeretlen tulajdonosokkal rendelkező társaság magántulajdonává váltak.

Mint balatonalmádi azon is eltöprengek, miért nem volt szüksége a Cégnek ar
ra a közel 100 hektáros balatonalmádi területre, a Lozsántára, amely 1992-93-ban 
a kárpótlás során több száz, főként helyi lakos tulajdonába került, és azóta is „fej
lesztési tartalék-területként” - a korábbi önkormányzatok „áldásos” tevékenysége 
révén félig vagy egészen parlagon ott díszlik a város határában, a 71-es út men
tén. A három balatoni idegenforgalmi cég, a Sió Tour Rt., a Balatontourist Rt. és a 
Zalatour Kft. kempingjeiben pedig az elmúlt években jelentős beruházások történ
tek. Most az új tulajdonosok olyan ingatlan-tömeghez jutottak „néhány milliár
dért”, amelyet egyébként a megyei önkormányzatok „kaptak korábbi jószágaikért”.

Az SCD-jövőképet elsősorban a nemzetközi minőség szempontja, a kelet-közép- 
európai szabadidős idegenforgalom, valamint a család- és gyermekközpontúság jel
lemzi. Köztudott, hogy a Balaton a magyarországi turizmus legkedveltebb célpont
ja, amelyet jól jellemez az a tény, hogy 2001-2005 között fokozatosan emelkedett a 
Balaton környékén eltöltött belföldi vendégéjszakák száma 1 millió 800 ezerről a 2 
millió fölé. Ugyanez nem mondható el a külföldiek által eltöltött vendégéjszakák
ról, hiszen a 2,5 milliót meghaladó szám 2 millió közelire esett vissza öt év alatt.

Az elképzelés megvalósítása öt kisebb térségben történik: keleti part, dél-kele
ti part, déli part, Nyugat-Balaton és Balaton-felvidék. A hozzászólók némelyike 
kétségbe vonta, hogy az elképzelt fejlesztés képes lesz-e vállalatokat, kutatóinté
zeteket, szakmai központokat vonzani és ezáltal korszerű munkakörülményeket is 
biztosítani, azaz a foglalkoztatást növelni a térségben.

Mint oktatás-stratégiával és gyakorlattal foglalkozó egyetemi szakember, azt ta
pasztaltam az elmúlt évtizedekben, hogy a térségben a középfokú végzettséggel 
rendelkezők aránya lényegesen jobb, mint az országos átlag. Az idegenforgalom
hoz, kereskedelemhez kapcsolódó középfokú szakképzés országosan jónak mond
ható. Mindemellett a felsőfokú végzettek aránya elmarad az országos szinttől a 
Balaton környékén, amely egyébként 17 % a 23-60 éves korosztályban. Megjegy
zendő, hogy a fejlett, minőségi turizmussal rendelkező országokban ez az arány 
meghaladja a 25-30 %-ot (Finnország esetében 35 %). A tapolcai és siófoki „kvá
zi felsőfokú” szakemberképzés, de a keszthelyi és veszprémi egyetemi képzés sem 
járult hozzá kiemelkedő mértékben a megfelelő szakember-képzéshez a közvet
len tóparti településeken.

Talán nem elégszer hangsúlyozott tény, hogy 100 felnőtt magyar munkaválla
ló közül mindössze 13-15 olyan van, akik egy idegen nyelvet képes középszinten 
munkaeszközként használni. Ráadásul nálunk 100 felnőttből csak 4-5 olyan sze
mély akad, aki két világnyelvet használ közép- vagy felsőfokon.

Az SCD-csoport a teljes 104 milliárd forintos beruházásból saját tőkerészt
20-25 %-ban biztosítana, 60-70 %-ban hitelt használna fel, talán részvénykibocsá
tást is terveznek más beruházók, önkormányzatok és egyének számára. A tervek 
szerint EU-pénzek is szerepelnének a fejlesztésekben. A korábbi tervekben a köz
ponti költségvetés a teljes beruházás negyedét adta volna, a vállalkozói, önkor
mányzati, magánberuházásokkal együtt, EU-pályázati pénzekkel kell kiegészítve.

Kikre is számítanak a stratégia tervezői a „célcsoportokban”? Az előadók sze
rint elsősorban az „igényes” utazócsalád az a középkorú család és házaspár, akik 
évente fő nyaralásukon kívül legalább kétszer-háromszor utaznak, és „érzéke
nyek” a szolgáltatás színvonalára és hajlandóak többet költeni az egyedi élmény 
és minőség érdekében. Aztán számítanak a fiatal és középkorú értelmiségre, akik 
magas keresettel és jövedelemmel rendelkeznek, kedvelik az aktív turizmust, a 
gasztronómiát és wellnesst. Az „arany ősz” a korosodó párokról szól, akik átlag
ban magasabb szabadon felhasználható jövedelemmel bírnak, és hosszabb üdülés
re vágynak, kellemes, nyugodt környezetben. A szervezett utak résztvevői hazai 
és nemzetközi cégek, kis- és középvállalatok, amelyek cégrendezvényeket, „csa
patépítő” kirándulásokat, üdüléseket szerveznek.

De mi is szerepel a 28 tervezett beruházásban? Négy-ötcsillagos luxusszállo
dák, három-négycsillagos kempingek csónakkikötőkkel, vitorláshelyekkel, sző
lőskertek mintaborászattal, különleges horgászfalu rekreációs parkkal, korszerű 
termál üdülő-központok, vidámparkok, modem építészeti és kulturális üdülőpar
kok, wellness-létesítmények, strandok és különleges, a „globális világban” elvárt 
sporttevékenységre alkalmas létesítmények.

Az olvasót bizonyára érdekli, hogy Balatonalmádihoz közel, milyen létesítmé
nyeket tervez megvalósítani az SCD. Balatonfüreden a terv szerint 21 hektáron 
exkluzív üdülőpark, ötcsillagos szállodákkal, üdülőházakkal, kikötőhely-bővítés
sel valósul meg. Ez 12,5 milliárd forintba kerül és 2010-ben fejeződik be. Az Al
sóörs-Európa Sportcentrum 18 hektáron terül el, háromcsillagos sportszállodával, 
pihenőházakkal, kemping-parcellákkal, 180-200 vendéget fogad a szálloda és 
üdülőház, 450 kempingférőhely lakókocsival, lakóautóval. Az átadás két részlet
ben valósulna meg 2009-2011 között. A beruházás 9,4 milliárdba kerül.

Az almádi Kristóf Házról és a Yacht Klubról szólva csak néhány gondolatot vil
lantok fel, hiszen minden bizonnyal erről a két beruházásról, amelyek 2008-2010 
között valósulnak meg, a helyieknek, az önkormányzatnak és a beruházóknak ha
mar szót kell váltaniuk. Lehet, hogy nem itt Almádiban kell beszélnünk arról, hogy 
e beruházás előkészítésében a magyar Országgyűlés módosította a Balaton Tör
vény part menti ingatlanokra vonatkozó beépítési lehetőséget 5, illetve 8 %-ról 15 
%-ra. Speciális esetekben akár 30 %-os beépítési lehetőséget is biztosít a módo
sított jogszabály a beruházónak! Mind a beruházókat, mind a helyi lakosokat 
nagymértékben meglepte a törvény módosítása, amely a korábbi vágyaknak, el
képzeléseknek szöges ellentéteként jelenik meg a Balaton környékén.

Az úgynevezett Kristóf Ház egy hektáron terül el, és több egységből álló üdülő
házat jelent, kiegészítő közösségi szolgáltatásokkal a régi kemping helyén. A 150 
férőhelyet nyújtó beruházás összege 1,8 milliárd forint lesz. A Társaság prospek
tusa szerint ez a beruházás „ideális helyszínen” történik, hiszen a barátságos kör
nyezet, a saját medence (80 méterre a Balatontól és a strandtól) biztosítja a pihe
nésre alkalmas környezetet és „könnyen elérhető Balatonalmádi városközpontja 
is, ahol sokféle szórakozási lehetőség várja a vendégeket”. A beruházó egyébként 
szép panorámát ígér a minőségi üdülőház szobáiból. Ami a másik tervet illeti, 2,3 
hektáron az üdülőházas klubot, egyéb épületekkel és a kikötővel, 50-60 üdülőegy
séggel, 200-260 férőhellyel 1,7 milliárd forintból valósítják meg.

E szubjektív, de tényszerű beszámoló után az olvasóra bízom, vessen számot a 
jövővel, tájékozódjon a fejlesztésekkel kapcsolatban, és ha lakossági fórumokon 
megkérdezik véleményét az adott település fejlesztésével kapcsolatban, ne haboz
zon felállni és szólni, gondolatait írásban összegezni és eljuttatni polgármester
éhez.

Németh Attila 
ny. egyetemi oktató

Vajon a Balaton-felvidék hagyományos magyar építészeti ízlése, vagy a 
honolului újgazdag modor szerint újul meg a Tópart?...



Megkérdeztük 
a polgármestert
1,6 milliárdos költségvetés

2007-ben 1,6 milliárd forint a város költségvetése,
15.1 %-kal kevesebb, mint a tavalyi (amely 1,89 milli
árd volt). Ennek oka, hogy a 2006-osban még szerepelt 
a szennyvízcsatorna-beruházás, amely az elmúlt évben 
befejeződött. Nem éppen a legszerencsésebben, mert 
idei kiadásainkat növeli az a 63,8 millió forint, amelyet 
a sokat emlegetett csatornázási beruházásnál jogtalanul 
igénybe vett céltámogatás miatt - az állami támogatás 
kamataival együtt - vissza kellett fizetnünk. (Erről a lap 
januári számában már szóltam.)

A személyi juttatásokat illetően emelést nem tervez
hettünk, növekmény csak a kötelező átsorolások és a 
nyugdíjazások végett lehetséges. Idén a Városházáról 
heten mennek nyugdíjba. A dologi kiadások 2007-ben
3.1 %-kal nőnek (a villany-, gáz-, víz-áremelések ellen- 
súlyozására). Az önkormányzati kiadásoknál fontos té
tel a japán hitel törlesztése, az Országgyűlés ennek a fe
lét elengedte (ez 17,8 millió forint).

A hiányt az év végén 116 millió forintra becsültük, 
mostanra sikerült 43,6 millióra lefaragni. Ezt a japán 
hitel kötelezettségünk csökkenésének, az állami nor
matívák pontosításának és annak köszönhetjük, 
hogy 170 millió forintról 120 millióra változtattuk a fej
lesztésekhez szükséges pályázati önrészt. Így jó esé
lyünk van arra, hogy a múlt évi pénzmaradványból és 
a bevétel-növekedésből a hiányt pótolni tudjuk, és a va
lós hitel-felvételt el tudjuk kerülni.

Idén 351 millió forint adóbevételre számítunk, 17 
millióval többre, mint tavaly. Ez az idegenforgalmi adó 
növekedésével (egy vendégéjszaka az eddig 300 forint
ról 330-ra nő), és a gépjármű-adó emelkedésével érhe
tő el.

Hogy a 120 millió forintos pályázati saját részhez 
mennyi pénzt tudunk szerezni, attól függ, milyen pá
lyázati kiírások lesznek. Néhány útfelújítást minden
képpen megkezdünk, leghamarabb a Kálvin és a Tak
sony utcák korszerűsítése kezdődik meg.

Újdonság, hogy az almádi polgármesteri hivatalban
1. fokú építésügyi hatóság alakul, amely július 1-től kö
telezően látja el faladatát a kelet-balatoni kistérség te
lepülésein. Gondot okoz, hogy a kormány az új feladat
hoz nem nyújt fedezetet. Ez 15-100 millió forint terhet 
róna költségvetésünkre, ekkora kiadást nem bír el a 
költségvetésünk. A megoldáson dolgozunk.

Intézményeink biztonságos működése 2007-ben biz
tosított, mindamellett szigorú, fegyelmezett gazdálko
dás kell az egyensúly fenntartásához.

Lobogózzuk föl a várost
Lobogózzák föl a polgárok a házaikat minden már

cius 15-én és október 23-án - kéri az ország összes te
lepülésétől a Társaság a Kárpát-medencei Magyarsá
gért nevű civil szervezet, miután nagy nemzeti ünnepe
inken a művelt, nyugati világgal ellentétben alig látni 
magánházakon a nemzeti lobogót. A kezdeményezés
sel magam is egyetértek.

Új orvosunk lesz április 1-től: nyugalomba vonul dr. 
Sarkadi Antal, helyét az 1. számú háziorvosi körzetben 
dr. Nagy Sándor foglalja el. Köszönjük Sarkadi doktor 
21 éven át nálunk végzett munkáját! Az új háziorvos
nak jó munkát kívánunk!

A Városházán a képviselő-testület döntése alapján az 
ügyfélszolgálati munka elősegítése érdekében kérdő
íves fölmérést kezdünk. Ettől azt várjuk, hogy javuljon 
a polgármesteri hivatalban a polgárok ügyes-bajos dol
gainak az intézése. Várjuk az ügyfelek jobbító szándé
kú véleményét!

Keszey János

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselőtestület 30 napirendi pontot tár

gyaló 2007. február 22-ei ülésének legfontosabb 
döntései, a napirendek sorrendjében.

A testület megválasztotta az oktatási és kultu
rális bizottság külső szakértőjének Németh Atti
la tanár urat, nyugalmazott egyetemi oktatót, aki 
az ülésen letette a külső szakértők számára is kö
telező esküt.

A testület 1 milliárd 604 forintos főösszeggel el
fogadta a város 2007. évi költségvetését, amelyben 
az 1 milliárd 305 milliós működési kiadással szem
ben 1 milliárd 348 milliós működési bevétel, a 299 
milliós felhalmozási célú kiadással szemben vi
szont csak 256 milliós felhalmozási bevétel áll. A 
költségvetés egyensúlya 86,5 millió forintos állam
kötvény-eladással, 31,7 millióra tervezett ingatlan- 
értékesítéssel, s 43,7 milliós fejlesztési hitel felvé
telével biztosítható. A 2007-es fejlesztési célokhoz
-  bár korábban nagyobb összegű pályázati önrész
ben gondolkodtak a képviselők - csak 119 millió 
forintot tudtak tervezni. Összességében megálla
pítható, hogy szigorú takarékoskodással, a terve
zettnél szerényebb fejlesztésekkel a város -  rende
letben is elfogadott -  költségvetése teljesíthető.

Dr. Sarkadi Antal, az I. sz. háziorvosi (felnőtt) 
körzet háziorvosa nyugalomba vonul, helyette a 
testület -  2007. április 1-jétől kezdődően -  dr. 
Nagy Sándor úrral kötött szerződést. Dr. Nagy 
Sándor 32 éves veszprémi orvos belgyógyász 
szakvizsgával, s hamarosan háziorvosi szakvizs
gával is rendelkezik. Jelenlegi munkahelye a 
Cholnoky Ferenc Kórház, s Balatonalmádiban 
kíván letelepedni.

A testület hozzájárulását adta ahhoz, hogy a 
Balatonalmádi, Alsóörs és Szentkirályszabadja 
által létrehozott szociális és gyermekjóléti társu
láshoz -  egyes feladatok ellátására -  csatlakoz
zon Litér és Felsőörs is. A társulási forma elő
nye, hogy a város hozzájut a kiegészítő normatí
vákhoz, s növekedik az intézmény kapacitás-ki
használtsága, ugyanakkor többletfeladatok há
rulnak a polgármesteri hivatalra. Ide csatlakozik 
az a döntés is, hogy önkormányzatunk a kötele
ző belső ellenőrzési feladatait a jövőben a Kelet- 
Balatoni Kistérségi Többcélú Társuláson belül 
kívánja megoldani, ami évi 420 000 forint meg
takarítást eredményez a város számára.

Törvényi előírás módosulása miatt a testület 
módosította a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról szóló helyi rendeletet, s a december
ben elfogadott módosításnak megfelelően rende
letbe foglalta a gyermekétkeztetés és szociális 
ellátások térítési díjait.

A 2007. évi strandjegy-árakat a testület mint
egy 10%-kal megemelte, viszont 6 éves kortól 
lefelé tett ingyenessé a belépést (az eddigi 4 éves 
kor helyett).

Egy tavaly december 23-án (Karácsony előtti 
napon!) közzétett, és Újév napján hatályba lép

tetett kormányrendelet szerint 2007. július 1-jé
től Balatonalmádinak kellene ellátnia a kelet-ba
latoni kistérséghez tartozó 12 település építésha
tósági ügyeit. A feladat-ellátás személyi és tár
gyi feltételeiről is rendelkezik az új jogszabály, 
csak éppen a feltételek megteremtéséhez szüksé
ges (100 milliós nagyságrendű) pénzt nem biz
tosítja, azt Balatonalmádinak kellene előterem
tenie. A testület úgy döntött, hogy -  az önkor
mányzati törvényben biztosított jogainál fogva -  
panasszal él a kormánynál a jogszabály miatt, s 
annak visszavonását, módosítását kéri.

A testület jóváhagyta azt a szerződést, melyet 
az önkormányzat egy pályázati tanácsadó céggel 
köt meg annak érdekében, hogy a lehető legna
gyobb összegű európai uniós és hazai pályázati 
forrásokat biztosítsa Balatonalmádi fejlesztései
hez.

A testület meghívásos tervezési versenypályá
zatot ír ki a Mogyoró utcai óvoda rekonstrukci
ójának megtervezésére.

Régóta próbálkozik a város mindenkori veze
tése, hogy megoldást találjon a Wesselényi 
strand főbejárata előtti épületek (Gombák) prob
lémájának megoldására, hiszen állapotuk ma 
már azt sem tenné lehetővé, hogy hatósági enge
délyt kapjanak a működésre. A testület a febru
ári ülésen -  a gazdasági bizottság javaslatát elfo
gadva -  döntést hozott az épületek nyári idény 
előtti lebontására, s a területnek a rendezési terv 
szerinti hasznosítására.

Egy napirenden belül összesen 20 városrende
zési célú közterület-szabályozási ügyben hozott 
döntést a testület.

A lakosság minél jobb tájékoztatása érdekében a 
testület előírta, hogy a polgármesteri hivatal vezető
je bízza meg egy munkatársát a városi internetes 
honlap hivatalt érintő információinak folyamatos 
frissítésével. Előírta azt is, hogy a testületi ülések 
előterjesztéseihez hasonlóan legyenek olvashatók a 
honlapon a képviselő-testület határozatai is.

Döntött a testület arról is, hogy -  a polgármes
teri hivatal ügyfélszolgálati munkájának segítése 
érdekében -  március 1-jével kérdőívet biztosít a 
hivatalban az ügyfelek véleményének, javaslatai
nak megismerésére. A kitöltött kérdőíveket zárt 
dobozba kell majd bedobni, értékelésükre havon
ta kerül sor. A kérdőív kitöltése természetesen nem 
kötelező, de a város vezetése reméli, hogy minél 
többen segítik javaslataikkal, véleményükkel a hi
vatal munkáját.

A testület -  a Stop Kávézóval kötött szerződé
sük alapján - hozzájárult ahhoz, hogy a Zóna ét
teremben a közétkeztetési feladatokat a 
BakonyGaszt ZRt., a Piazza Kávézóban a kávé
zó működtetésének feladatait a Cafe Piazza Kft. 
lássa el 2008. január 31-ig.

BS

Február 4-én írta alá a testvérvárosi megállapodást Almádi és Bibione polgármestere



Kérdőív 
a polgármesteri hivatalban

A képviselőtestület 2007. február 22-ei döntése szerint március 1-jétől kérdő
ívet kapnak az ügyfelek a polgármesteri hivatalban az ügyfélszolgálati mun
ka segítése céljából. Kérjük városunk lakosságát, hogy hivatalos ügyeinek in
tézése során minél nagyobb számban töltsék ki az itt bemutatott kérdőívet, ír
ják le véleményüket, javaslataikat, s dobják be a kitöltött ívet a hivatalban el
helyezett zárt dobozba. A kérdőívek értékelésére havonta kerül sor.

Bálint Sándor

K é r d ő í v

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kérdőív kitöltésével segítsék a Polgár- 
mesteri Hivatal munkáját.
1. Milyen ügyben, melyik részlegen já rt a Polgármesteri Hivatalban ? 

(Kérjük, aláhúzással jelölje.)
- Titkársági és Humánpolitikai osztály: idegenforgalom, oktatás, egészség

ügy, egyéb

- Műszaki Osztály: építési, kommunális, egyéb

- Pénzügyi osztály

- Városgondnoksági osztály: vagyonkezelés, közterület-felügyelet, egyéb

- Adó osztály: adóügy, egyéb

- Igazgatási osztály: anyakönyvvezetés, szociális ügy, okmányiroda, egyéb

- Egyéb:

2. Mikor járt a Hivatalban: 2007............................  hónap ........ nap ......

3. Mennyi időt töltött a Hivatalban? (Kérjük, bekarikázással jelölje.)

a./ Kevesebb, mint fél órát.

b./ Fél óra és 1 óra közötti időt.

c./ Több, mint 1 órát, vagyis:.......... órát

4. Mennyire elégedett az ügyintézés minőségével? (Kérjük, bekarikázással 
jelölje.)

a./ Nagyon elégedett vagyok.

b./ Elégedett vagyok.

c./ Elégedetlen vagyok.

d./ Nagyon elégedetlen vagyok.

5. Kérjük, írja le véleményét, illetve javaslatait.

Köszönjük, hogy a Kérdőív kitöltésével segítette a Polgármesteri Hivatalt 
abban, hogy minél gyorsabban és pontosabban láthassa el feladatát, ügy
feleinek szolgálatát.

Balatonalmádi, 2007.

Név, aláírás (NEM KÖTELEZŐ!)

Búcsúzás 
a Városháza dolgozóitól

Nem mindennapi esemény, ha az ember 42 éves munkaviszony után 
nyugalomba vonul. Ez csak egyszer történik meg az életben, és ezért nem 

mindegy, hogy milyen lelkiállapotban vonul vissza. Nekem szerencsém 

van, mert olyan Munkatársakkal dolgozhattam 17 évig egyhuzamban, 

akik megadták a módját a búcsúzásnak. Nagyon féltem és izgultam éle

tem első és utolsó nyilvános „fellépésén”, ilyen ugyanis még nem volt, 
hogy az egész hivatal engem köszöntött volna valamilyen apropóból. 
Megtörtént a nagy esemény, boldog vagyok, hogy megérhettem ezt a na
pot, és köszönöm a szeretetteljes szavakat, a szívből jövő jókívánságokat 

és a sok szép ajándékot, amivel elhalmoztatok. Kívánom, hogy Ti is meg
érjétek jó  egészségben nyugdíjazásotok napját, és olyan szeretettel gon
doljatok vissza Munkatársaitokra, mint ahogy én teszem, amíg emlékez
ni tudok.

Patkásné Hasznos Zsuzsanna

Pályázati felhívás
A képviselő-testület pályázatot írt ki a Rákóczi F. u. 34. szám alatti, 

társasházi 15 m2-es lakás költségelven történő bérbeadására 2007. már

cius 30-i beadási határidővel. A pályázattal kapcsolatos információk a 

www.balatonalmadi.hu oldalon, valamint az önkormányzati hirdetőkön 

megtalálhatóak. Érdeklődni ügyfélfogadási időben a polgármesteri 

hivatal városgondnoksági osztályán lehet a 430-296-os telefonszámon, 

vagy a pmhivatal@balatonalmadi.hu e-mail címen.

Balatonalmádi Városgondnokság 
munkatársakat keres a strandidényre

karbantartó

pénztáros

jegykezelő

kabinos

strandgondnok  (káptalanfüredi strand) 

szakképzett elsősegély-nyújtó  (W esselényi és káptalanfüredi strand) 

m unkakörökbe.

N ém et nyelvtudás előny.

Jelentkezni folyam atosan április végéig lehet az intézm ény 

központjában, Balatonalm ádi, Rákóczi F. u. 43. sz. alatt. 

További inform áció Győrffy A ndrea főm unkatárstól kérhető 

az alábbi telefonszám on: 88/431-697.

PC 
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

KEDVES ALMÁDIAK!
Megnyílt a CSUDABOLT, Kézműves Kincs- és Kelléktár 

a Baross G. u. 48/2-es szám alatt!
Nálunk megtalálhatja a házi kézművesség kellékeit:

- üveg-, kerámia-, textilfestékek; - gyöngyök nagy választékban, 
gyertyaöntés, különleges papírok; - kicsiknek összeállítható fajátékok 

További ajánlatunkból: egyedi üvegtárgyak ősi magyar motívumokkal, 
személyes ajándékok elkészítése, kovácsoltvas és bőrdíszműves tárgyak. 

Vásárlóinkat naponta kézműves foglalkoztatóval várjuk! 
Térjenek be hozzánk és tekintsék meg csudálatos kínálatunkat! 

Várja Önöket Juhász-Bognár Vivien és a Főnixmadár Bt.!

H-P: 9:00-17:30 (ebédszünet: 12:30-14:00), Szo: 9:00-13:00 
Tel.:06-20/669-2617

http://www.balatonalmadi.hu
mailto:pmhivatal@balatonalmadi.hu
http://www.pcdok.hu
mailto:pcdoktorinfo@gmail.com


Veszprémvármegye
Elfogadhatatlan kórházi leépítés

A Közép-Dunántúli Regionális Tanács ülését követő sajtótájékoztatóján Lasztovicza Jenő elfo
gadhatatlannak nevezte az egészségügyi miniszter kórházi ágy számokra vonatkozó javaslatát. 
Hangsúlyozta, az aktív ágyak száma a régióban már eddig is 20 %-kal alulmaradt az országos át
laghoz viszonyítva. A jelenlegi javaslat ezt rövidítené meg további 1400 aktív ággyal. Ha ez az 
intézkedés lépne életbe, a betegek alkotmányos, egészséghez való jogát is sértené. A közép-du
nántúli tanács elnöke elmondta, a január 18-ai ülésen vita alakult ki, mert néhányan azt javasol
ták, hogy ne utasítsák vissza a javaslatot, hanem alkudozzanak, próbáljanak meg saját javaslattal 
előrukkolni. Végül azonban a 8001 szavazatból 6678 elutasította a miniszteri álláspontot. Az el
fogadásra került javaslat így hangzik:

Az egészségügyi ellátó rendszer fejlesztéséről szóló törvény régiónkra vonatkozó miniszteri 
ajánlatát a fenntartók/tulajdonosok és intézményeik megismerték, szakmai körökben megvitatták. 
A Közép-Dunántúl jelenlegi ágyszám-ellátása jelentős mértékben az országos átlag alatt van. A 
javasolt további ágyszám-csökkentés súlyosan veszélyezteti a lakosság egészséghez való alkot
mányos alapjogait, ezért a Regionális Egészségügyi Tanács az ajánlatot is tárgyalásra alkalmat
lannak tartja.

A Regionális Egészségügyi Tanácsok célja, hogy a miniszter és a kormány vizsgálja felül ezt a 
javaslatot, és történjenek további egyeztetések a szakmával. Lasztovicza Jenő a sajtótájékoztató 
végén hangsúlyozta, a szakmai körökkel való egyeztetés és együtt gondolkodás orvosolná az 
egészségügyben kialakult kaotikus állapotokat, és megelőzné a helyzet további súlyosbodását.

Világos elszakad?
Elszakadás előtt Világos -  adta hírül a megyei napilap. Balatonvilágos (és a hozzá tartozó Aliga) 

jelenleg még az Almádi székhelyű kelet-balatoni kistérséghez tartozik, ám az egészségügyben már 
a közeli Siófokkal tart kapcsolatot a falu, és tervezi az oktatás terén is a siófoki kistérséghez való 
kapcsolódást. Így a lap értesülése szerint megyeváltás előtt áll Világos: Veszprém helyett Somogy
hoz kötné szekerét a tóparti település. A polgármester elmondása szerint a helyi cégek többségé
nek Fokon van a székhelye, s az ügyeket mindenki a 12 kilométerre lévő városban intézi. A me
gyeváltás fölgyorsulásához hozzájárul a balliberális kormányzat azon terve, hogy nagyobb szere
pet kapnak a kistérségek székhelyei, emiatt az aligaiaknak-világosiaknak jóval többet kellene a 
Siófoknál sokkal messzebbre lévő Almádiba utazniuk.

Siófoki újság
Az ezer évig Veszprém megyéhez tartozó, ma somogyi Siófokon pünkösdkor tervezik megnyit

ni a hazai repüléstörténeti emlékek jó részét összegyűjtő repülés- és űrhajózás-történeti kiállítást. 
A jelenleg a budapesti Petőfi Csarnokban látható kiállítás kerülhet véglegesen a városba, s a rövi
desen megszűnő ferihegyi repülőgép-emlékkert anyagát is Fokra szeretnék hozni. További siófo
ki újdonság, hogy a Galerius fürdő előterében helyezték el azt a feliratos római kőtáblát, amely 
egykor Kilitin került elő. A római sírkő a megyeszékhely múzeumából a helyreállítást követően 
jutott most vissza a Balaton-partra -  olvashatjuk a Siófoki Hírek legújabb számában.

Almádiak
Veszeli Lajos tárlata február 9-én nyílt Veszprémben a Csikász Galériában, a festő művészetét 

Pogány Gábor műtörténész értékelte. A kiállítás a Várban március 17-ig látható.
Novák Lászlónak, a természet-fényképezés világhírű almádi művészének Budapesten, a Ma

gyar Természettudományi Múzeumban nyílt tárlata. A természetfotós a pesti közgyűjtemény lon
doni testvérmúzeumának a BBC fényképeiből válogatott vándorkiállításán is szerepel műveivel, 
ez a kiállítás most ért a magyar fővárosba -  adja hírül a veszprémi Napló újság.

Üdülési csekk 2007-ben
Megjelent a rászorultak részére kiírt üdülési-csekk pályázat. Az önrész - melynek megfizetését 

a lakóhelyi önkormányzat, egyesület vagy a volt munkahely is vállalhatja -  némileg nőtt. Egyelő
re egymilliárd forintra írt ki pályázatokat a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány a kisnyugdíjasok, 
a fogyatékossággal élők és a csoportosan vakációzó szakiskolások számára.

A 20-25 ezer forintot érő ajándék üdülési csekkre a jelentkezés feltétele idén maximum 75 ezer 
forint nyugdíj, illetve ellátás, szakiskolások esetén legalább 20 tanuló együttes pályázata. A szak
emberek véleménye szerint elérkezett az idő, hogy a civil szervezetek, a települési önkormányza
tok, a nyugdíjasok volt munkahelyei, valamint a szűkebb-tágabb család bekapcsolódjék a 10-20 
ezer forintos önrész átvállalásába. Az alapítvány feladata ugyanis nem az üdültetés megoldása, ha
nem annak elősegítése.

Az idei első szociális pályázati körben szétosztható egymilliárd forintos keretbe nem fértek be 
a minimálbéresek, miként a nagycsaládosok sem, de a növekvő céges vásárlások jutalékából ké
sőbb újabb pályázatokat tudnak kiírni -  olvastuk a világhálón. (Részletek a www.udulesicsekk.hu 
honlapon találhatók.)

2006: lopás a strandon, 
gépkocsi-feltörések

Rendőrségi hírek
Ez év január utolsó napjaiban a város képviselő-testü

lete meghallgatta kapitányságunk beszámolóját a 2006. 
évi feladat-végrehajtásról. Az írásos beszámolóhoz fűzött 
szóbeli kiegészítés során néhány jellemző adatot Balaton
almádi város vonatkozásában is ismertettem. Ezek szerint 
az ismertté vált bűncselekmények számában néhány szá
zalékos emelkedés tapasztalható, amelynek oka, hogy 
több strandi lopást, gépkocsi-feltörést jelentettek be. A 
bűncselekmények jellegét illetően alapvető változások 
nem következtek be, a vagyon elleni bűncselekmények je
lentik az összes ismertté vált események több mint 60 %- 
át. Városunkban ugyan, csak néhány esetben kellett idős 
korúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt nyo
mozást elrendelnünk, amelyek ettől függetlenül fokozot
tabb figyelmet igényelnek, mivel az egyik legveszélyez
tetettebb társadalmi réteg védelméről van szó. Emelkedést 
mutatott a közlekedési bűncselekmények száma is. Sajná
latos módon elsősorban a súlyos sérüléses következmény
nyel járó balesetek száma növekedett jelentősen, továbbá 
az ittas járművezetés adatai mutattak emelkedést. Igaz, ez 
utóbbi két bűncselekmény-fajtánál aránylag kevés helyi 
lakos szerepelt az elkövetők között. A közterületeken el
követett bűncselekmények száma stagnálást mutatott, de 
az elkövetők körében továbbra is magas számmal képvi
seltetik magukat a hazánkba turistaként érkező külföldi ál
lampolgárok.

A képviselő-testületet dr. Horváth Imre r.ezredes, 
megbízott főkapitány tájékoztatta (a kérdések által inspi
ráltán is) a rendőrséget érintő gondokról, a közeli és a tá
volabbi jövőt érintő döntések előkészítéséről. A kapi
tányság tevékenységét jónak ítélte, elismerően szólt ar
ról, hogy a mérhető mutatók tekintetében a kapitányság 
teljesítette a vele szemben meghatározottakat. A képvi
selő-testület a beszámoló elhangzását követően egyhan
gúlag fogadta el a kapitányságról szóló jelentést, és to
vábbi támogatásáról biztosította munkánkat.

15 bűncselekmény vált ismertté. Ezek közül 8 lopást, il
letve betöréses lopást jelentettek be. A betöréses lopások 
döntő többsége a nyaralóövezetben történt. Általában a vá
ros külső területein. Több olyan eset helyszínén kellett 
szemlét tartani, ahol nem maga az épület volt a bűnözők cél
pontja, hanem a különböző színesfémből készült ereszcsa
tornák, vagy az ingatlan területén tartott ilyen anyagból ké
szült használati eszközök. Bolti lopás, illetve besurranásos 
lopás helyszínén is folytattak szemlét kollégáim. A bolti lo
pás helyszínén szerzett adatok alapján sikerült egy buda
pesti illetőségű társaságot elfogni, akikről később bebizo
nyosodott, hogy üzletszerűen folytatták bűnös tevékenysé
güket. Az országot járva több üzlet sérelmére követtek el 
nem egyszer jelentős értékű lopásokat.

Ez a hónap sem maradhat ittas vezetés nélkül. 3 helyi 
polgárral szemben szabálysértési, további 2-vel szemben 
pedig büntetőeljárást folytattunk le. Két közlekedési bal
eset is történt városunk területén. Sajnos az egyik halálos 
kimenetelű volt. A bekövetkezést úgy vélem semmilyen 
rendőri intézkedéssel sem lehetett volna megelőzni. 
Megint csak az emberi felelőtlenség az, ami tetten érhe
tő, hiszen a járművet vezető fiatalember sajnálta magától 
azt a néhány perces pihenőt, ami a balesetmentes veze
téshez kellett volna, fáradtan vezetett, amelynek a vége 
elalvás, majd halálos baleset lett.

Az előttünk álló időszakban fokozottan figyelnünk kell 
a nyaralóövezet biztonságára. Ebben a tevékenységben 
továbbra is számíthatunk a polgárőr egyesület tagjainak 
segítségére, de remélem nem haszontalan a kérésem, 
amikor mindenkitől, minden újságolvasótól kérem, hogy 
ne menjenek el szó nélkül olyan jelenség mellett, amely 
esetleg bűncselekmény elkövetésére utal!

Grúber Sándor r.alezredes 
rendőrkapitány

http://www.udulesicsekk.hu


Tanári meglepetés 
a farsangi hangversenyen

Hangos tetszésnyilvánítással és vastapssal ünnepelték a zeneiskolás gyer
mekek a farsangi jótékonysági hangverseny záró (meglepetés) számát. Több
ször visszatapsolták tanáraikat, kiket talán most először hallottak így: kama
razenekarként, csapatként együtt játszani. A hangverseny egyébként is jó han
gulatú volt, hiszen a gyermekek többször is együtt játszottak, többféle össze
állításban, és például az Örömóda előadásakor mindannyian együtt álltak szín
padra. Emelte a hangverseny hangulatát, hogy a közönség soraiban ülőket szo
ros szálak fűzték az előadókhoz: szülők, nagyszülők, rokonok -  és, ami nagy
szerű és példaértékű -  az általános iskola tanítói és tanárai hallgatták a gyer

mekek muzsikálását. Aki pedig kedvet kapott az adakozáshoz, annak kedves 
ajándékkal köszönte meg a zeneiskola a nagyvonalú gesztust a gyermekek raj
zaiból készült naptárral.

A hangverseny elsődleges célja a zeneiskola működésének segítése volt, de 
ennél sokkal többet ért el, mert megadta az együtt muzsikálás örömét a gyer
mekeknek. Lehetővé tette, hogy megismerje a közönség a zeneiskola tanári 
zenekarát, és remélhetőleg a tanári kar is megérezte a közönség lelkesedését, 
s folytatni fogják az együtt muzsikálást. Talán városi hangversenyt adnak 
majd mindannyiunk nagy örömére. Sz. K.

A Mozart-Bartók év lezárása
Zeneiskolai rajzpályázat -  immár harmadszor. A januári Varázsfuvola után a 

2006-os év másik ünnepeltjétől, Bartók Bélától választottam zeneművet: A fából 
faragott királyfi c. táncjátékot.

A Balázs Béla meséjére komponált muzsika lenyűgözte a gyermkeket, pedig 
„csak” a fülükre és a képzeletükre hagyatkozhattak -  se videót, se DVD-t nem néz
tek. Annál inkább hallgatták az áradó dallamokat, a dübörgő ritmusokat, a fák élet
re kelését, a patak égig érő hullámzását, a királyfi elkeseredését és egyre újabb öt
leteit, a királylány könnyűléptű táncát, a fabáb esetlen mozdulatait és a tündér va
rázspálcájának mindent felölelő mozdulatát. A zeneművel történt több héten át tar
tó ismerkedés után egy rendhagyó szolfézsórát rajzolással töltöttek a nebulók. 
Méghozzá szakértői segítséggel, hiszen Borsné Simon Györgyi szülőként is, rajz
szakos pedagógusként is ott állt mellettük: segített az elképzelésekhez megfelelő 
technikát választani, ötleteket adott a képi megformálásokhoz, a rajzlapok még tel
jesebb kihasználásához. A zenei késztetés a rajzok elkészítéséhez biztosított hát
tér és idő meghozta az eredményt. Az eddigi 20-30 alkotás helyett 80 (s milyen 
80!) került ki a zeneiskola folyosójára. A kiállítást a már álló karácsonyfa csillo
gásában Fábián László, a Györgyi Dénes iskola igazgatója nyitotta meg, aki Si
mon Györgyivel együtt értékelte a műveket.

A sok szép rajz és grafika közül nehéz döntéssel három korcsoportban 4-4 kis 
alkotót emeltek ki, akiket a legérdekesebbnek és legegyénibbnek ítéltek. 6-7 éve
sek: Fűke Ábel, Keő Péter, Kuthi Gábor, Steiger Szelina; 8-10 évesek: Bors Má
té, Fülöp Barnabás, Hattayer Zoltán, Kedves Áron; 11-14 évesek: Kendli Anna, 
Kovács Márton, Krémer Gábor, Tasnádi Georgina.

A december 19-én tartott megnyitón azonban nem csak ők tizenketten vehettek 
át jutalmat, hanem valamennyi pályázó, mivel sok magánszemély, intézmény és 
civil szervezet is felajánlott különdíjakat. (A fölajánlók: Balogh Csaba képviselő, 
Dr. Hoffmann Gyöngyi alporgármester, Keszey János polgármester, Kovács Pi
roska aljegyző, Pandur Ferenc, Szabó Jenő és Dr. Walter Rózsa képviselők, Almá
diért Közalapítvány, Balatonalmádi Könyvtár, Balatonalmádi Óvoda, Cimbora 
Klub, Családsegítő Központ, Nagycsaládosok Egyesülete, Nők a Balatonért Egye
sület, Tourinform Iroda, Vörösberényi Általános Iskola, és a zeneiskola technikai 
dolgozói.) A rendező Almádi Zeneiskoláért Alapítvány, valamint a gyermekek és 
a kollégáim nevében ezúton is szeretnék mindnyájuknak köszönetet mondani!

Az este azonban itt nem ért még véget; az ünnepi perceket ünnepi muzsika követ
te. A hagyományosan minden évben megrendezésre kerülő karácsonyi hangverse
nyek első estéjén a felsőbb évfolyamosok muzsikáltak, lélekben készítve magukat 
és egymást az esztendő legmeghittebb ünnepére. Másnap ismét kigyulladtak a szí
nes égők a Kisjézus fáján, várva a legkisebb zeneiskolások éneklését, hangszeres mu
zsikáját. A termünk ismét kissé szűkösnek bizonyult a nagyszámú fellépő és az őket 
kísérő, értük izguló közönség számára, de a csillogó szemek, az egymásra figyelő ar
cocskák és az ajándékot izgatottan váró apróságok otthon érezhették magukat.

Ebben az évben két zenei géniuszra emlékezett a világ, s emlékeztünk mi is a 
gyermekekkel. Ezek az évfordulók jó alkalmat teremtettek arra, hogy a jeles zene
szerzők életútjával, egy-egy remekművével alaposabban is megismerkedhessenek 
tanítványaink. Remélem, hogy legközelebb már szinte személyes ismerősként 
játsszák Bartók és Mozart kis hangszeres darabjait. H. Huiber Gabriella

Zeneiskolai eredmények és 
események

Fonó Budai Zeneház, november 11.- népdaléneklési verseny (zsűri elnöke Kóka Ro
zália). Csintekerintők - Felföldi Luca, Hódossy Réka, Jósa Blanka, Józsa Dalma, 
Mógor Ágnes, Rakk Laura, Szabó Réka, Szénási Dóra, Tira Klaudia -  csoportos ének
lésben I. helyezés. Hódossy Gergely -  egyéni éneklésben II. helyezés. Felkészítő tanár: 
Hódossy Zoltánné Huiber Gabriella.

Regionális gitártalálkozó, Tapolca, november 22. Csörnök Dániel 3. osztály -  ezüst minő
sítés; Piedl Anna továbbképző - ezüst minősítés. Felkészítő tanár: Nagyné Sárfi Gabriella.

Auer Lipót megyei hegedűverseny, Veszprém, november 29. Józsa Dalma I. korcso
port - Nívó díj; Újlaki Kata II. korcsoport - Nívó díj; Szegedi Fanny II. korcsoport - 
ezüst minősítés. Felkészítő tanár: Horváthné Domonkos Tímea.

Október 1-én, a Zene Világnapján a zeneiskola vendége volt a Kabóca Bábszínház 
és Kovács Gábor, aki zenével kapcsolatos ír meséket mondott, énekelt -  furulyázott -  
harmonikázott és dobolt a gyerekeknek.

Október 19-én Budapesten a Néprajzi Múzeumban a Síppal, dobbal, didzseriduval
c. hangszerkiállítás, valamint a Bartók Emlékház megtekintése. November 9-én Győr
ben, 15-én Veszprémben, 17-én Budapesten a zeneművészeti szakközépiskolában tá
jékoztató a tehetséges, szorgalmas, a zenei pálya iránt érdeklődő tanulók számára.

November 21-én a veszprémi zeneiskolában a balatonfüredi, veszprémi és almádi 
zongoristák közös hangversenye.

December 2-án az Operaházban Mozart: Szöktetés a szerájból c. opera meghallgatása.
December 10-én a Művészetek Házában a Cimbora karácsonyon muzsikáltak almá

di zeneiskolások is.
December 14-én délelőtt óvodásoknak tartott adventi hangverseny és hangszerbemutató.
Január 27-én a Hungaroton-Hang-Játék újabb részét indította el Varga Károly. Most a 

8-12 évesek versenyezhetnek, melynek első, iskolai fordulója 24 zeneiskolás résztvevő
vel megtörtént. A továbbjutók tavasszal folytatják a megyei megmérettetésen a játékot.

Részvétel egyéb rendezvényeken: Kezem nyomán c. kiállításon, Kulcsár Ágnes ad
venti tárlatán, Magyar Posta regionális értekezletének adventi műsorán.

H. H. G.

A IX. szimfónia a Művészetek 
Palotájában

Ritka zenei élményben volt részem pár kórustársammal és tucatnyi almádi 
zenekedvelővel a kéthónapos rendezvénysorozat végén, február 25-ikén este a 
teltházig zsúfolt hangversenyteremben. A 2005-ben a hivatalos nyitást megelőzően 
született az idén beindított Magyar Szimfonikus Körkép sorozat ötlete -  olvasom a 
beharangozóban. A Székesfehérvári Szimfonikus Zenekar -  a mai Alba Regia 
zenekar - számára írta Petrovics Emil Vörösmarty nyitányát. A harmadszorra is 
kitapsolt karmester az idős szerzővel együtt köszönte meg a hálás közönség tapsait.

Bájos barokkos hangulatával Mozart D-dúr fuvolaversenye is nagy sikert ara
tott a fuvolaművész-karmester Drahos Béla előadásában. Az aranyfuvola csilin
gelő hangja a tavaszi erdők hangulatát lopta a skandináv egyszerűséggel beren
dezett hangversenyterembe.

A szünetben az akusztikai és technikai trükkök sorozatát fedeztük fel a mindig 
népszerű, de átlagos büfé helyett.

A 80 fős zenekarban 36 hegedű, 9 cselló és 7 nagybőgő készült a majdnem 250 
fős énekkar mellet a hallhatatlan zeneszerző, Bethoven IX. (d-moll) szimfóniájá
nak közzétételére. A három tételen keresztül fegyelmezetten ülő gigantikus kórus 
tagjai között hamar megtaláltuk Bukvai Karcsi kórustársunkat, aki itt a veszprémi 
énekkar tagjaként szerepelt.

A kórus és a szólisták hangja a terem minden négyzetcentiméterét betöltötte...
Igaza volt Richard Wagnernak - ebben a szimfóniában a hangszeres zenét az 

énekkari finálé példátlan ujjongása oldotta fel.
A koncertteremben ismeretlen a vastaps kifejezés, de ezen az estén az volt...
Jövőre is ott leszünk!

Lőrincz József

Mindenható háromnegyed
Farsang utáni zenehallgatás páratlan ritmusban

„Túl vagyunk a vidám farsangi heteken, így most a komolyzenére hangolód
hatunk. Ok és lehetőség van arra, hogy közösen jó muzsikát hallgassunk. A téma 
legyen a háromnegyedes zene. Természetesen nem csupán a bécsi keringő, hanem 
általában a páratlan zenei metrum, amely a 16. századtól a barokk, klasszikus, 
romantikus korokon át napjainkig szinte önálló zenei folyamként hömpölyög.” Így 
vezeti be a Művészetbarátok Egyesületének meghívására Balatonalmádiban tar
tandó előadását dr. M. Tóth Antal professzor, az ismert zenekutató, aki maga is 
gyakorló zenész. Az elmúlt években már hallhattuk pazar műsorait, nem kell Őt 
bemutatnunk. De reméljük, hogy most eljönnek sokan azok közül is, akiknek az 
előző évek élményében volt részük. Zenei anyagát februárban Alsóörsön mutatta 
be, igen nagy sikerrel.

A műsoron 21 szerző dallamait hallhatjuk, köztük Lehár, Bach, Mozart, Chopin, 
Verdi, Strauss, Liszt, Schubert, Brahms kedvelt műveit.

Az előadás a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár nagytermében lesz már
cius 22-én, 17 órai kezdéssel.

Láng Miklós



EMMA NYARALÓ, VIGADÓ MOZGÓ, VÁROSHÁZA
I. RÉSZ

A cím elég meglepő, de a későbbiek során kiderül a szoros történeti össze
függés. Hagyományos forrásunk ezúttal is az 1858. évi kataszteri felmérés 
jegyzőkönyve és a hozzá tartozó kataszteri térképek. Birtoklástörténeti adatok 
az említett forrásból a következők.

Birtokos Vatzke Ferenc, veszprémi posztónyíró és felesége, Szabó Erzsé
bet. A birtoka következő részekből állt.

4061 hrsz. Haszontalan terület 219 négyszögöl
4062 hrsz. Rét gyümölcsfákkal 690
4063 hrsz. Szántó 1 k.hold 880 -”-
4064 hrsz. Rét gyümölcsfákkal 289 -”-
4065 hrsz. Szőlő gyümölcsfákkal 1 k.hold 577
4066 hrsz. Lakóház 80. számú 35
4067 hrsz. Rét gyümölcsfákkal, 2 pincével 422
4068 hrsz. Rét gyümölcsfákkal 141
4069 hrsz. Szőlő gyümölcsfákkal 3 k.hold 494

Összesen 7 katasztrális hold 547 négyszögöl volt a birtok területe. Abban 
az időben kiterjedését tekintve harmadik volt Almádiban, a mai mértékkel 
mért a 42.289 m2 nagyságú szőlőbirtok. A mai Bajcsy-Zsilinszky út volt a fel
ső határa, az alsó pedig a Remete patak medre, valamint a mai Balaton utca

városház felőli széle. A 4061 hrsz-ú, 219 négyszögöl nagyságú, „haszontalan” 
terület a patak 150 méter hosszú mederszakasza volt.

További birtoklástörténet adatok:
- 1883. január 15. Berleg József és felesége Vatzke Mária örökölték a bir

tokot, amelynek nagysága 6 k.hold 824 n.öl volt. 1890-ben további eladás tör
tént, így 5 k.hold 648 n. ölre csökkent a birtok területe.

- 1894. szeptember 27. Sáner János veszprémi és László Mihály budapesti 
lakosok 6500 forintért megvették a szőlőbirtokot. 1897. szeptember 13-án 
Sáner megvette László Mihály részét, így ő lett az 5 k.hold 648 n.öl terület 
egyedüli birtokosa.

- 1898. október 31. Thury Etele és felesége, Beregszászi Emma vámosi la
kosok, 3000 forintért, 1 k.hold 562 n.öl területet megvettek. Ezzel a Vatzke 
örökösök birtokának 1/4 része Thuryék birtoka lett.

Thuryék azonnal építettek egy nyaralót a birtokon, ami érdekes módon nem 
szerepel a telekkönyvben külön bejegyzésként. Az épület 1899. december 23- 
án Keszthelyen feladott képes levelezőlapon „Emma” nyaralóként szerepel, 
tehát a korabeli gyakorlatnak megfelelően egy éven belül épület került a te
lekre. Az épület őrzi eredeti architektúráját, viszont környezete teljesen be
épült.

Thury Etele nevezetes személyiség volt, ezért életrajza közlésre méltó. 
Zánkán született 1861. október 10-én, meghalt Pápán 1917. április 19-én. Író, 
református lelkész, tanár. Középiskolai és teológiai tanulmányait 1882-ben 
Pápán végezte. Ekkor Ácsra ment akadémikus rektornak, 1884-ben Zánkán 
segédlelkész, később Balatonarácson, 1892-től Nemesvámoson lelkész. 1896- 
tól a veszprémi református egyházmegye főjegyzője, 1897-től a dunántúli re
formátus egyházkerület aljegyzője. 1900-tól haláláig Pápán református teoló
giai tanár. Egyházi és vallási tárgyú, valamint egyháztörténeti jellegű írásai a 
protestáns lapokban jelentek meg. Írói álnevei: Timár Elek, Kéri Pál. 
(Forrás:Veszprém megyei életrajzi lexikon. Veszprém, 1997. 510. old.) Iro
dalmi munkásságának ismertetése nem fér bele e rövid ismertetésbe.

Schildmayer Ferenc

1858. évi térkép részlete.

Képes levelezőlap 1899. A „Juliska” nyaraló a Véghely villa.

Képes levelezőlap 1900-ból. A kép jobb szélén a Véghely villa látszik.

Az épület mai képe.



1848-ra emlékezünk

Március 14., szerda, 18 óra 

FÁKLYÁS FELVONULÁS 

AZ ÜNNEP ELŐESTÉJÉN
A felvonulás útvonala: Pannónia -  Széchenyi sétány 

-  Petőfi u. -  Jókai u. -  Baross u. -  Aluljáró -  Sétány 

-  Sóhajok hídja -  Kossuth szobor. 
A menetet vezeti Balatonalmádi Város Vegyeskara 

és a Vörösberényi Lovas Egyesület lovasai. 

Az Öregparkban ünnepi beszéddel és szavalattal 

megemlékeznek 

a balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű 

Gimnázium diákjai.

Helyszín: Öregpark -  Kossuth szobor.

Március 15., csütörtök, 11 óra 

AZ 1848-49-ES FORRADALOM 

ÉS SZABADSÁGHARC ÉVFORDULÓJA 

VÁROSI ÜNNEPSÉG 

Ünnepi beszédet mond: Keszey János polgármester.

Műsort adnak a Györgyi Dénes Általános Iskola 
tanulói és a Botorka Táncegyüttes. 

Helyszín: Öregpark -  Petőfi szobor.

Az ünnepség koszorúzással zárul.
Kérjük a koszorúzni kívánó szervezeteket, 

hogy legkésőbb március 14-ig jelezzék 

a Pannóniának koszorúzási szándékukat.

Nagy Gáspár 
életműve lemezen

Kegyelmi pillanat.
Vannak az életnek emlékezetesen szép és fájdalmas pillanatai, amikor 

megáll az idő körülöttünk, megszűnik a külvilág is, s elmerülünk a lélek mély
ségeiben. Nemrég kaptam meg Nagy Gáspár életmű-CD-jét, melyen a költő 
maga mondja a legszebb verseit.

A délután nagy részét azzal töltöttem, hogy szavait hallgattam, megható
dottan, szomorúan, hiszen tudtam már jó ideje, hogy súlyos beteg, és nem sok 
az esélye a gyógyulásra. E-mail-váltásainkkor bíztattam: imaláncot szervez
tünk érte Veszprémben is. A versek hallgatása közbeni bensőséges együttlét
ben eszembe jutott a Tihanyi Bencés Apátságban az az ünnepi alkalom, ami
kor 2001-ben találkozhattunk vele egy Tetőtéri estén, s a 2005 őszén tartott 
zuglói forró hangulatú irodalmi est, amelyen felolvasta Három megjegyzés: 
egy válasz -  Kodály és Illyés ünnepére -  1982 című versét, és beszélt ’56-ról 
hévvel és feltáró erővel -  még egészségesen.

S miközben én verseibe burkolózva imádkoztam érte szenvedései enyhü
lésért „azon” a ködös januári estébe hajló délutánon, Nagy Gáspár csendesen 
megtért az Örök Hazába. Csak másnap reggel értesültem róla.

Igen, tudom, ez kegyelmi pillanat volt. Kegyelmi pillanat, melyben össze
ért az Ég a földdel.

Toldi Éva

Nagy Gáspár

HÁROM MEGJEGYZÉS: 
EGY VÁLASZ

Kodály és Illyés ünnepére -1982

Én együtt látom őket 

egy dalban és 

egy mondatban 

amíg csak itt magyar van 

kiadhatatlan versben 

megvágott filmszalagon 

eldobott hangszalagon 

s e század néz rájok 

lesütött szemmel -  vakon.

És ha valamit hiányolnak 

a hirtelen-erősek 

az olykor bátrak?!... 

majd figyelem őket 

mikor az idő átrak 

vállukra is

-  szívük fölé -  

száztonnákat!

*

Mégis ők bírtak a pusztai széllel 

az egybeterelt nyájat 

körülnyaldosó csikaszokkal 

lezsugorított akolban sötét éjjel 

is egymásnak kacsintva: 

hogy éppen egy okkal több 

ha a milliomnyi fásult bégetésből

-  jópásztorokhoz illőn -  
hajnalra pontos hangot 

s dallamot gyúrnak.

Ratkó József

Sanzon a hatalomról
-  tömegdal kezdőknek -

A hatalomnak keze van 
és oszt vele és üt vele 
A hatalomnak füle van 
fülel és lefülel vele 
Fiatal titkárnője van 
és helytelenkedik vele 
A hatalomnak pénze van 
pénzel és lepénzel vele 
A hatalomnak arca van 
amin a bőr cserélhető 
A hatalomnak szíve van 
bárkibe átültethető 
A hatalomnak fegyvere van 
mi mást tehetne lő vele 
A hatalomnak hatalma van 
és él ha visszaél vele

Ratkó József (Bp., 1936. aug. 9. -  Nagykálló, 
1989. szept. 13.): József Attila-díjas költő.



Kis almádi irodalomtörténet

Kopár Szalambója
A két Kompolthy, Tivadar és Jób után újabb tenge

részírója van Almádinak: Kopár István, aki Salammbó 
nevű vitorlásával 1990/91-ben egy év alatt körbejárta a 
Földet, Kihívás címmel útikönyvet írt. (Megjelent 
1992-ben a kaposvári Perl Kiadónál.)

Útikönyvet?... A nem mindennapi kaland szó sze
rint viharos élményeit, az élethalál-harcot, az őrjítő 
magányt, a tikkasztó szélcsöndbe vágó gyilkos világ
tengeri förgetegvilágot, a hegymagas hullámhegyeken 
lovaglást, a hullámvölgynyi hullámsír-kerülést meg
örökítő tengeri naplót. Melyet ott vezetett a 
Szalambón, de amelyből könyv Almádiban lett. Mert 
itt zárul a beszámoló: Annak ellenére, hogy vidéken, a 
Balaton közelében élek, kapcsolatom a természettel le
szűkült. Reggelenként szokásosan végigfutom edzőkö
reimet az Öreg-hegy kaptatóin. A kelő Nap fényében 
megnyíló Vödör-völgy nyújtja számomra az egyetlen 
lehetőséget, hogy ismét közelemben tudjam a hullám
völgyekbe sikló albatroszokat. Földkerülő utam előtt 
is itt edzettem, s hogy szemem szokja a sötétséget, min
dig estére időzítettem a terepfutásokat. Most azonban 
fényre van szükségem, s ha a Vödör-völgybe érve nem 
látom a Napot, lehet, hogy a Salammbo ismét földkö
rüli pályára kényszerül...

Kopár István Pólából 1990. június 16-án indult ha
jójával, Gibraltárból (hol a tengerészkocsmában Fa 
Nándorral az almádi Restiben szerzett körözöttes kif
lis-sörös élményeik jutnak eszükbe) július 23-án vág 
neki az atlanti világtengernek. Afrikát megkerülve ok
tóber 10-én halad túl a Jóreménység fokán, hogy no
vember 18-án fölborítsa hajóját az Indiai-óceán min
den képzeletet felülmúló őrjöngése. November 29-én 
ér partot Ausztráliában, ahol a Perth-i magyarok (lel
ki és anyagi) segítségével készülhet az út folytatására, 
s egy hónapig tartó erőgyűjtés után vág neki újra a dé
li félteke tengervilágának. A Föld körüli vitorlásverse
nyen induló Fa Nándorral (kit az Alba Regia röpít a vi
lágtengereken) a csöndesnek nem mondható Csendes- 
óceánon 1991. február 24-én találkozik. Dél-Ameri
kát, a veszedelmes Horn-fokot március 5-én kerülte 
meg, hogy partra a csábítás ellenére sehol sem szállva 
továbbhajózzon immár megint az atlanti vizeken haza
felé. .. Gibraltárban május 14-én köt ki, hogy Pólában 
napra pontosan indulása után egy évvel, 1991. június 
16-án kössön ki.

A Kopár által vállalt kihívás: egy év alatt, egyszeri 
kikötéssel egyedül megtenni vitorlásával a 60.000 ki
lométeres földkörüli utat. (63.000 kilométer lett belőle, 
távolsági világcsúcs a 9 és fél méter hosszú, 5 tonnás 
Salammbóval.) Hogy a kihívást fokozzák a körülmé
nyek: a pénztelenség (csak néhány korszerű fölszere

lésre futja, hogy út közben azok is elromoljanak, s ma
radjanak az ősi tengerész tájékozódási módszerek), 
vagy hogy a tengeri betegség a 13 évig a magyar ten
gerhajózásnál szolgáló (jó félszáz ország kikötőiben 
megforduló) hajóstisztet is rendre utoléri. A kihívást 
fokozta az 1990 előtti világ: a vármegye pártállami ve
zetése mindenben akadályozta a hozzá hasonló vállal
kozó szellemű embert. Mint írja, terveit akkoriban in
kább mások valósíthatták meg. Miközben őt a haza és 
a mesterség szeretete, a rábízott közösség iránti felelős
ség érzése hatotta át. Hajtotta a becsvágy: Vitorlással a 
föld körül... darabka magyar föld körbehajózása a 
(magyar) lobogó alatt... egyszerre mesterségbeli és 
hazafias feladat.

A hajót induláskor Almádban szerelik föl, a búcsú
vacsorát az Ottilia vendéglőben költik el, s az 1841-ben 
alapított Nemzeti Hajós Egylet lobogója alatt vág neki 
(az Isztriáig országúti fuvarozással kezdődő) útnak a 
Balaton 31-es túravitorlással. Útján végigkísérik a fe
hérvári rádiósok, ők is Misszionáriusok, akik a maguk 
módján viszik körbe a lobogót. Szent István napján 
Sierra Leone magasságában hajózik: a Himnusz és a 
Szózat tolul ajkaira, hirtelen honvágy lepi el, s két hó
nap utazás után már kedélybeteg a magánytól. A hajón 
sok mindent számba vehet, gondolatban újraélhet. 
Anyja örökségéből építi a hajót, amelyet a füredi hajó
gyárban vásárol, Arácson igazít tovább. Almádi emlé
kek: öregapja ördögbőr pilótasapkája, öccse, a Tó jut 
eszébe. Felesége, leánya. Mécs László a 
nagyapjáéknál. Napi szűk óra alvás, előtte imádság. 
Hogy a dél-indiai vizeken -  140 kilométeres szélben - 
elátkozza a napot, amikor erre adta a fejét! November 
25-én a végenincs vízen mi jusson eszébe: egy éve Al
mádiban Csoma János plébános keresztelte a hajót. S 
persze, hogy eszébe jut a világtenger kellős közepén: a 
nomád -  pusztához szokott - magyar azért kitűnő ha
jós, mert itt is a csillagokból kell tájékozódni. Meg 
hogy (amikor Afrika mellett, hazafelé, nagy nehezen 
elkerüli a kalóztámadást): nem a természet, nem a ten
ger a legveszélyesebb, hanem az ember. Gibraltárban a 
kikötőbeli határőr, aki munkája közben nyilván épp 
elég különös dologgal találkozott már, leül, amikor 
megtudja, Kopár István és hajója hol kötött ki utoljára.

S hogy miért Salammbó? Tán Flaubert regénye ha
tott világjáró hősünkre. Szalambó pun hercegnőt a 
tengerek úrnője szerepét betöltő Karthágó városál
lam-világbirodalom félistennőjeként tisztelték. Ám 
míg a gyönyörű Szalambó sorsa igen szomorú, Kopár 
hajója, bármily viharverten fut be a révbe, -  a Hajós
nak köszönhetően -  diadalt arat....

S.M.

Élet-morzsák
Életem párjával Füredre készülődtünk orvoshoz. 

Egy kicsit eltötyörésztem az időt, ezért mondtam: In
dulj el gyalog, én kerékpárral megyek utánad, a ga
rázsnál találkozunk!

A Budai Nagy Antal utca hepehupás, nagyon mere
dek, és most eső is esett. Máskor nem szoktam felülni, 
most felültem... Csak a Gondviselőnek köszönhetem, 
hogy e sorokat írhatom. Pillanatok alatt felgyorsultam... 
A nedves nikkelezett fémhez nem tapadtak a fékpofák.

Nem tudom, meddig tartott a száguldás! Nekem örök
kévalóságnak tűnt, és lepergett előttem az életem.

Két éves voltam, amikor agyhártyagyulladás támadt 
rám. Drong doktor bácsinak, mamám és Ilonka nővé
rem gondos ápolásának köszönhettem, hogy életben 
maradtam. Talán 8 éves lehettem, amikor rablópandúrt 
játszottunk a szomszédokban nyaraló veszprémi, buda
pesti barátaimmal. Természetes, hogy én, a legkisebb 
voltam a rabló, akit rablógyilkossággal vádoltak. A „bí
róság” ítélete golyó általi halál, amit a Cseri erdőben 
egy fához kikötve akartak végrehajtani. Előkerült egyik 
barátom édesapjának szolgálati fegyvere és ... durr!...

A lövedék a fejem mellett tört le egy ágat. Az ítélet- 
végrehajtó nem tudta, hogy a csőben maradt egy löve
dék.

Alig 19 évesen önként jelentkeztem katonának, hogy 
megvédjem a Hazát. Harckocsi-elhárításra képeztek ki. 
1944 karácsonya előtt Fehérvárnál estem át a tűzke
resztségen. Páncélököllel beásva vártam a T 34-es kö
zeledését. Célt tévesztettem. A szörnyeteg megindult 
felém, hogy földbe taposson. A biztos halál várt rám. A 
szomszéd kilövőállásban Czibor Laci, vörösberényi ba
rátom mentette meg az életem, mert az ő lövése talált.

És most itt van ez a száguldás a kerékpárral. Ha a 
három utca-kereszteződés valamelyikében járművel 
vagy gyalogossal ütközöm?!

Nehogy elfelejtsem már, hogy miért is fogtam tollat! 
Képzeljék, ahogy a gödrökön „átröpködtem”, a cso
magtartón lévő táskám leesett, benne a pénzem, irata
im. Tíz perccel később, amikor bementem a rendőrség
re, hogy bejelentsem a kárt, a kedves arcú rendőrnő mo
solyogva mondta, hogy a Városházán átvehetem az el
veszett pénztárcát. Micsoda ügyintézés! A becsületes 
megtaláló azonnal beviszi a Városházára, onnan azon
nal telefon a rendőrségre.

Köszönöm, Földes Balázs! Nem tudom, ismerlek-e, 
és te ismersz-e engem. Nagyszerű ember vagy!!!

Tanulság: esős időben nikkelezett kerekű kerékpár
ral, amelyiknek oldalpofás kézifékje van, nem lehet 
hegyről lefelé közlekedni. Tanítványaimat mindig fi
gyelmeztettem, ha teniszre jöttek hozzám: lefelé ne ül
jetek a kerékpárra! És akkor én...?!

Máig azon gondolkodom, egy komoly tanár hogy 
lehet ilyen szamár?!

Varga Laci bácsi

TAVASZI TÉLBÚCSÚZTATÓ
Február 24-én a ha

gyományos (Almádiban 
rendre nem a Riótól 
Mohácsig az egész vilá
gon mindenütt farsang 
utolsó hétvégéjén rende
zett, hanem általában egy 
héttel későbbi) télbúcsúz
tatóra gyűlt össze váro
sunk apraja-nagyja a Li

getben. Elsőként Czuczor Sándor búcsúztatta el a rövidre sikeredett évszakot.
Köszöntöm kedves mindnyájukat és egyben hadd magyarázzam meg, hogy mi

ért nem hoztam magammal se kolompot, se lapátot. Minek hoztam volna? Mind
annyian olyannyira jól dolgoztunk eleddig is -  azaz űztük a telet éjt nappallá té
ve, hogy kendermagos kisvárosunkban immár csak egy napra aszott, töpörödött 
és zsugorodott az egykor zimankós évszak. Lehet, hogy ehhez a télzsugorító sike
rünkhöz némiképpen hozzájárultak a mohácsi busók, meg a várpalotai nyilazók 
is, de tagadhatatlanul itt tettük fel a koronát az egészre. Itt Balatonalmádiban. Néz
zenek körül: nyoma sincs a télnek. Legott vastapsoljuk meg magunkat!

Olyannyira jól dolgoztunk, kérem, hogy sokan már nosztalgiázva nézege
tik a tévében az észak-amerikai ítéletidőt, a dániai hótorlaszokat és a zúzma
rás izlandi partokat. Errefelé hetek óta virágzanak a mandulafák, a madarak 
meg a macskák pornográf vircsaftokat rendeznek már egy hónap óta. Bódult

bogarak zümmögnek a fülünkbe pitymallattól napszálltáig. Félhivatalos inf
luenzajárvány ide, akut meghűlés oda, egyre több ifjú menyecskét láthatunk 
parányi pruszlikban, arasznyi szoknyákban -  ezáltal csupasz köldökkel 
spacérolni, mintha kiskorú köldöknézők helyi szektája reklámozná figyelem
felhívó farsangját. Arra már gondolni sem merek, hogy helyi hastáncosok tar
tanak tagtoborzót, mert azért a háromszázforintos belépti díjat máshol fogják 
előbb-utóbb befizetni -  amint azt mindannyian jól tudjuk...

Eredetileg persze temetni jöttem a telet és nem dicsérni -  hogy a klasszikus 
drámaírót magyarra ferdítve idézzem, de azért borzongjunk bele egy kicsinyég, 
hogy mi lesz velünk tél nélkül. Van abban valami elszomorító, hogy a világ
méretű klímaváltozás lelombozott lékhorgászok hadát, folklórkedvelő fakutya
készítők légióját és jóravaló jégvitorlázók özönét teszi tönkre örökre. Hovato
vább hűtve fogjuk hörpölni a forralt bort, sőt mi több: langyositva kérjük a ko
csonyát. Kedveszegett keszegek meg november táján kezdik az ívást. Jégtörő 
Mátyás napját „Palika part menti pancsolására” változtathatjuk. Ha tényleg így 
megy tovább, akkor már valamirevaló hóhányókat is csak a politikusok között 
keresgélhetjük. Persze, nem itt a Ligetben ...

Térjünk vissza tehát eredeti feladatunkhoz. Amennyiben telet űzni, csakúgy 
zabolátlanul, már nem rentábilis vállalkozás, akkor legalább rossz kedvünk te
lét űzzük el magunktól és ne várjunk arra, hogy majd mások, másodállásban és 
szívességből teremtenek helyettünk -  de mégis nekünk -  egy tündöklő nyarat.

(Fölvételünket Kovács Piroska Rózsa készítette.)
CzS



Kiteljesedett ökumené
Évtizedek óta minden év elején a keresztyén egyházak hívei közös istentisztelet

re gyűlnek össze, és így imádkoznak a Krisztusban megvalósuló egységért. Szeku
larizálódott világunkban egyre kevésbé fontos, hogy mely felekezethez tartozik a 
hívő lélek, hiszen mindnyájan egy hitben járnak, számukra „egy az Úr, egy a hit, 
egy a keresztség”. Ez az igazi ökumené.

Balatonalmádiban január utolsó hetében került sor ezekre az istentiszteletekre, 
szokás szerint a katolikus, evangélikus és református templomokban. Az idei ima
hét különleges örömet tartogatott számunkra, mert Fauszt Gyula református lelki- 
pásztor személyével újra bekapcsolódhatott az imaheti eseménysorba a vörös
berényi református közösség is. Őt nagy szeretettel fogadták a hívek, és a szolgálat- 
tevő lelkészek egyaránt.

Az imahetet megnyitó istentisztelet a vörösberényi római katolikus templomban 
volt, mely zsúfolásig megtelt az áhítatos hívekkel. Az ünnepi mise gyönyörű hangjai 
előkészítették a lelkeket az Ige üzenetének befogadására. Fauszt Gyula a vérfolyásos 
beteg aszszony meggyógyításának története alapján prédikált (Lukács 8. 42-48). En
gem a következő gondolatok ragadtak meg leginkább: az addig „gyógyíthatatlan” be
teg, aki mindenét orvosokra költötte, Jézus érintése által „ingyen” meggyógyult. Eh
hez semmi más nem kellett, csak a hit, oda kellett menni Jézushoz, s meg kellett Őt 
érinteni. Jézust érinteni igen sokféleképp lehet: tolakodva, közömbösen, durván, erő
szakosan, de hittel, bizalommal is. Az asszony szerényen, hátulról, teljes hittel érin
tette Őt, és meggyógyult. Csak a hittel érintés hoz gyógyulást. ”A te hited megtartott 
téged”, mondta Jézus. Az éppen akkora hit, amivel én közeledek. Nem a hegyeket ren
gető, a mások által is megcsodált hit, hanem éppen az, amivel ki-ki hinni tud, amek
kora hitet éppen kapott. Az a hit tart meg bennünket is, amekkora hitünk van, ha az
zal teljes bizalommal megyünk az Úrhoz.

A következő alkalom a kicsiny evangélikus templomban volt, ahol testvéri közel
ségben és közösségben lehettünk együtt. Itt Szabó János atya hirdette Isten igéjét. Ő 
Pál apostol Efezusi leveléből (4, 4-6 versek) vett gondolatokkal, azon belül is a hit 
kérdésivel foglalkozott. „Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség”. Elmélkedésében kör
bejárta az emberi életet mindenképpen végigkísérő hitet, mely, mint ősbizalom min
denkiben megvan legkülönbözőbb kapcsolatainkban. A gyermeki hit a szülőben, hit a 
tudomány eredményeiben, az orvosban, a felsőbbségben, és így tovább. Végül pedig 
önmagunkban is hiszünk, s erre a hitre is szükség van Akkor kerülünk nagy bajba, ami
kor megrendül ez a mindennapi hit, hazugságon kapjuk, akiben, vagy amiben hittünk. 
János atya rámutatott arra, hogy a transzcendens hit is, mint az ember alapvető szük
séglete és képessége, velünk születik. Az Atya a teremtéskor az emberbe lehelte az Ő 
Szent Lelkét, s ez a lélek adja a hitet, mely elkísér életünk végéig.

A harmadik, befejező alkalom az almádi református templomban volt, ahol Isó Zol
tán lelkész végezte a prédikáció szolgálatát. Ő mondanivalója alapjául Márk evangéliu
mából a 6. fejezet 45-52. verseit választotta. Jézus a tengeren jár. Az e történetben lévő 
jelképekről szólt és arról, miként irányítja Jézus az eseményeket. A hajó, mint védelmet 
adó, embereket összekötő, együvé tartozásunkat kifejező kép igen mély értelmű, sokfé
le jelentéstartalmat hordoz. Az egyház hajója, Noé bárkája, a templom hajója, mind- 
mind jelképek. A történetben JÉZUS az, Aki kényszeríti a hajóba szállni a tanítványo
kat. Ő az, aki utánuk megy, amikor ellenszélben, viharban küszködnek. Az ellenszél a 
mai tanítványokat is bizony akadályozza, csakúgy, mint az élet viharai, Jézus nélkül nem 
halad a hajó. De Ő jön, és segít. Megoldja a gondokat, azután pedig előttünk jár, mutat
ja a célt, a végső célt is. Addig pedig bent ül velünk a hajóban, s elmúlik a félelem.

Mindhárom istentisztelet közös imádsággal, lelkészenként, felekezetenként a szoká
sos áldáskívánással. Végezetül református testvéreink szeretetvendégséggel szolgáltak 
a híveknek, ekkor sokáig beszélgethettünk, ismerkedhettünk. 2007 így számunkra jól 
kezdődött, a Szentlélektől megerősítve folytathatjuk utunkat.

dr. Péterfia Katalin

Nagyböjt hamvazószerdától

„Emlékezzél, ember: 
porból vagy és porrá leszel!”
Ezzel a mondattal kezdődik a nagyböjt hamvazószerdán. A hamvazkodás szer

tartása abból áll, hogy a pap a virágvasárnapi barka hamujából kis keresztet rajzol 
a hívők homlokára, és a fenti mondattal figyelmeztet a földön eltöltött idő rövidsé
gére, és arra, hogy senki nem tudhatja, mikor jön el az utolsó perc, az utolsó pilla
nat. Aki úgy gondolkodik, hogy az élet nem ér véget a földön, azt ez a mondat egy 
kis töprengésre készteti. Ezért is hangzik el, nem általánosságban, hanem egyen
ként, mindenkit személyesen megszólítva. Célja bevezetni a 40 napos bűnbánati 
időt, mely húsvétot előzi meg. A bűnbánat, a böjt eszköz, hogy az ember felkészít
se lelkét az ünnepre, hogy közelebb kerüljön az éghez, a széphez, a tökéleteshez.

A böjt önfegyelem. Fegyelem az étkezésben elsősorban, de a valódi böjt önfegye
lem az élet minden területén: cselekedetekben, kimondott vagy ki nem mondott sza
vakban, sőt gondolatokban. A böjt nem öncélú önfegyelem, nem önsanyargatás, ha
nem felajánlás, szeretetből tett lemondás. Válasz mindarra, amit föntről kap az em
ber, és egyúttal törekvés is arrafelé.

A böjtnek legkevésbé látványos, de legnehezebb és legszebb formája a gondola
tok fegyelme. Hiszen minden először a gondolatokban születik meg. Milyen nagy
szerű volna egy olyan nagyböjt, amikor legalább egy-egy rossz gondolatot sikerülne 
elkergetni mindenkinek magától! Ez valóban az ég felé lendítene mindannyiunkat.

Szabó Kalliopé

P. Markó Marcell OFM, 
a káptalanfüredi 

ferences házfőnök
Családi iratok rendezgetése közben került a kezembe nagyapám uno

katestvérének, páter Markó Marcell OFM budapesti ferences házfőnök- 
helyettesnek, majd káptalanfüredi házfőnöknek Szibérián át a kolostorig 
című, első világháborús fogságáról 1936-ban írt könyve.

Marcell atyára -  aki 1942-től a káptalanfüredi ferences építkezések irá
nyítója, majd ugyanott házfőnök -  ma is jó szívvel emlékeznek vissza a 
káptalanfürediek. Művészetkedvelő, újságszerkesztő (a Szent Antal és a 
Szent Antal Ifjúsága című lapokat szerkesztette), ugyanakkor jó üzleti ér
zékkel megáldott szerzetes volt, aki fáradhatatlanul dolgozott azért, hogy 
a ferencesek templomot építhessenek Káptalanfüreden. Ő hozta ide 
1944-ben Pápáról a Segítő Szűz Mária kegyképet is egy műgyűjtőtől.

Néhány szó a könyvről, könyvből.
A könyvet az Ideiglenes Nemzeti Kormány - mert kendőzetlenül be

mutatta a Nagy Októberi Szocialista „Forradalom” idején tapasztaltakat
-  1945-ben indexre tette (tiltott könyvek listája). Birtoklásáért, vagy köl
csönadásáért 6 hónapi elzárás járt abban az időben.

Markó Marcell (akkor még Markó József) 1915 késő őszén, 20 évesen 
került az osztrák-magyar hadsereg 42. hadosztályának katonájaként az 
orosz frontra. Csapata - amely 1916 kora nyarán átélte az orosz hadsereg 
nagy előretörését, a Bruszilov-offenzívát -  a magyar állások áttörése után 
visszavonulási parancsot kapott. 1916 pünkösdjén (június 12.) a sapká
jára tűzött Szent Antal érem mentette meg életét, eltérítve irányától a fe
jének tartó puskagolyót. Négy nappal e csodás esemény után sokadma
gával fogságba esett, s többszöri táborváltás után a krasznojarszki fogoly
táborba került.

Ebben a táborban raboskodott 1915 novembere óta Gyóni Géza is, aki
nek Csak egy éjszakára... című híres háborúellenes versét ma is oly sok
szor hallhatjuk. A költő öccsével, Mihállyal együtt 1915 márciusában 
esett orosz fogságba Przemyslnél. A testvérek egészségét a kemény szi
bériai tábori viszonyok hamar aláásták, először Mihály halt meg, akinek 
halálába bátyja nem tudott belenyugodni. Néhány nap múltán elméje 
megzavarodott, s 1917. június 25-én, 33. születésnapján a költő is követ
te öccsét.

Markó József megrendülten írja: „Gyóni Géza tragédiája hadifogoly 
életünk egyik legszomorúbb mozzanata volt”. A költőt a Jenyiszej part
ja  mellett meghúzódó hadifogoly-temetőben temették el, fejfájára a 
krasznojarszki táborban 1916-ban előre megírt sírverse került:

Hazai domb lesz, vagy idegen árok 
Bús sírom füve, amelyen kihajt 
Kopott fejfámon elmosódó írás 
Bolyongó vándornak ezt hirdesse majd:
Boldog, ki itt jársz, teéretted is 
Megszenvedett, ki lent nyugszik, a holt 
Véres harcok verték fe l hírét 
De csak a béke katonája volt.

Gyóni Géza egyébként 1900 és 1902 között a békéscsabai evangélikus 
gimnáziumban osztálytársa volt Vidovszky Bélának, a későbbi nagyne
vű festőnek. Vidovszky Béla illusztrálta az akkor még diák költő Békés
csabán megjelent kis verses füzetét, sőt róla festette első olajképét is 
1902-ben. A később balatoni festőnek is mondott Vidovszky Béla művé
szetének tiszteletét lankadatlan szorgalommal élesztgeti Balatonalmádi
ban a Művészetbarátok Egyesületének helyi vezetője, Láng Miklós.

Hosszú út vezetett odáig, amíg Markó Józsefből P. Markó Marcell 
OFM lett. Még Oroszországban megfogadta, ha hazakerül a fogságból, 
Isten szolgája lesz. Kalandos szökés, két és fél havi, 4500 kilométeres 
vándorlás után érkezett meg társaival Pétervárra, amely akkor tele volt 
hadifoglyokkal. Váratlan szerencséjére éppen akkor érkezett egy német 
bizottság, amely egyezséget kötött az oroszokkal három transzport hadi
fogoly kicserélésére, és sikerült bekerülnie az egyik csoportba. A sors kü
lönös játéka, hogy napra pontosan négy évvel fogságba esése után, 1920. 
június 16-án lépte át vonatuk az orosz-észt határt! Még abban az évben 
belépett a ferences rendbe, pappá 1928-ban szentelték. 1936-ban már 
házfőnök Pápán, 1942-ben házfőnök-helyettes Budapesten, majd a káp
talanfüredi évek következnek, melyekről Polniczky József emlékezik 
meg könyvében nagy szeretettel. 1971. április 10-én halt meg Pannon
halmán.

Bálint Sándor



Nők A Balatonért Egyesület

Báloztunk...
Január utolsó szombatján, a tél talán egyetlen hétvégéjén megrendezte a 

Nők A Balatonért Egyesület a nagysikerű hagyományos bálját. Csodálatos 
vendégsereg, gyönyörű környezetben, elegáns kiszolgálás mellett, fantaszti
kus adományokkal, jó hangulatban töltötte a farsangi éjszakát.

Köszönet a polgármester 
úrnak és alpolgármester as
szonynak a védnökségért. 
Köszönet a város vállalkozó
inak a segítőkészségért, fel
ajánlásaikért, ami minden 
évben sok-sok különlegessé
get jelent a tombolatárgyak 
kínálatában. Köszönet a ven
dégeknek, akik segítségük
kel, jelenlétükkel hozzásegí
tettek bennünket ahhoz, 
hogy a környék iskoláinak a 
tavasz folyamán környezet
védelmi társasjátékot szer

vezhessünk, mellyel lakóhelyük értékeiről további fontos ismeretekkel gazda
gíthatják tudásukat. Rajongó szeretetet ébreszthessünk bennük a Balaton és 
városunk iránt, ezzel méltó tiszteletet plántáljunk beléjük a tóval szemben. 
Hisszük, hogy aki gyermekként megismerte és megszerette, mindig visszavá
gyik ebbe a környezetbe.

Ha egyetért céljainkkal és elképzeléseinkkel, csatlakozzon hozzánk és se
gítsen ebben a nagyon szép feladatban. Ha segíteni kíván, jövőre is lesz bál, 
jöjjön el és már is hozzájárult a város szépítéséhez, az ifjúság neveléséhez, a 
város jövőjének alakításához.

Nyíljanak ki egymás felé, mert csak valódi közösségek képesek nagyot al
kotni. A mi csodálatos környezeti adottságokkal rendelkező városunk idecsá
bít, rabul ejt sok-sok embert, családot, de hogy meg is tudja tartani, azért ne
künk magunknak kell tenni. Itthon akkor vagyunk, ha magunknak, másokkal 
együtt, otthon teremtünk! Ehhez hívjuk Önöket a rendezvényeinkre, január
ban a bálra, ahol nagyszerű barátokra, ismeretségekre tehet szert, akár most, 
akár régebben telepedett le városunkban.

Tisztelettel
a Nők A Balatonért balatonalmádi csoportja

Anyanyelvi rovat

Bent a farkas -  kint a bárány...
Mesék jól ismert szereplője a farkas és a bárány. De ezeknek és más álla

toknak a nevét megtaláljuk több helyen is családnévként. A fővárosi tele
fonkönyvet böngészve érdekes családneveket találhatunk. Ezekből állítottam 
össze néhány csoportot.

Tehát kezdjük az állatvilággal (a ritkább nevekhez odaírtam a talált nevek 
számát). Négylábúak: Bárány, Bika (1), Farkas, Mackó (2), Macska (1), 
Medve, Oroszlán, Róka, Szarvas, Tulok. Madarak: Fecske, Galamb, Gerle, 
Gólya, Holló, Kánya, Pacsirta (1), Rigó, Sas/s, Sirály, Sólyom, Veréb (10).

Kedveltek a színek: Barna, Fehér, Fekete, Kék (4), Piros, Sárga (8), Vörös, Zöld.
A világmindenségből: Csillag, Égi (2), Földi, Hold (6), Nap (5).
Kedveltek a hegyeink: Bakony, Cserhát, Havas, Kárpát, Kékes, Mátra (2), 

Salgó, Somló, Somlyó (9), Zengő.
Található néhány fém: Arany, Ezüst (2), Réz, Vas.
Bőven képviseltetik magukat a különféle mesterségek, ezek közül néhány: 

Ács (Áts), Ásztalos, Boltos (1), Gombkötő, Hentes (2), Kalapos, Kőműves, 
Lakatos, Ötvös (Eötvös), Szabó, Üveges (Öveges).

Igen sok a növénynév: Akác (Akácz), Bodza, Búza, Cser, Dió (1), Éger, Eper 
(11), Fa (6), Fenyő, Fűz (1), Fűzfa (8), Juhar (2), Kőris (1), Szil (3), Zab (8).

Megtaláljuk vizeinket is: Garam, Körös, Maros, Rába, Sajó, Sió (4), Száva, 
Tisza.

A legtöbb azonban az olyan név, amelyik valahonnan való származásra utal. 
Ezeket nem lenne érdemes felsorolni. Csak példaként: Budai, Csabai, 
Debreceni, Egri, Győri, Hevesi, Jászi, Kondorosi, Lugosi, Makói, Nógrádi, 
Pesti, Recski stb.

Magyar írók eredeti vagy fölvett nevei között is gyakoriak a helységre 
vonatkozó nevek, mint pl. Gyóni (Géza), Váci (Mihály), Gyulai (Pál), Hevesi 
(András), Rákosi (Viktor), Gárdonyi (Géza), Erdélyi (József), Hernádi 
(Gyula), Kárpáti (Aurél), Ladányi (Mihály), Sarkadi (Imre), Sárközi 
(György), Komáromi (János), Gyöngyösi (István), Szigligeti (Ede), Majtényi 
(Erik) stb.

Megjegyzendő, hogy sokan nevük magyarosításakor választanak a fenti 
csoportokból nevet.

Nomen est omen -  a név a végzet; valóban az lenne?
Láng Miklós

Olvasói levél

Simi cica története
Az alábbi rendelkezést a Büntető Törvénykönyvből idézem azért, hogy aki

nek tudomása lenne arról, hová tűnhetett 2006. június 18-án (vasárnap) min
denfajta nyom nélkül szüleim szeretett és gondozott cicája -  esetleg szegény
ke teteme -  az akár nevének vállalásával, akár névtelenül (telefontanú) érte
sítse a rendőrséget, ha maga is azt tapasztalta vagy hallomásból rendelkezik 
olyan információval, mely kimeríti az alábbi törvényi tényállást. „Állatkínzás: 
Btk.266/B. § (1) a) Aki gerinces állatot indokolatlanul oly módon bántalmaz, 
vagy gerinces állattal szemben olyan bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas 
arra, hogy annak maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza, 
vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munká
val vagy pénzbüntetéssel büntetendő. ”

Simi cicánk története csak azért tanulságos, mert úgy látszik, hogy a Bala
tonalmádi Rozmaring vagy a vele párhuzamos utcában, utcákban él olyan em
ber, élnek olyan emberek vagy családok, aki, akik a nyár beköszöntével ki
vetkőzve emberi mivoltukból, mindenfajta alapnormát -  legyen hitbéli vagy 
egyszerűen emberi -  feledve képesek egy életet kioltani vagy bántalmazni.

Simi cica nem az első a családunkban, aki ismeretlen okból, nyom nélkül tűnt 
el, de az első, aki egy korábbi bántalmazásból betegen, megnyomorítva, beszeny- 
nyezve egyszer még haza tudott vánszorogni. Az állatorvos szerint akkor valószí
nűleg befogták, kínozták, így nagy a valószínűsége, hogy nyáron is ezt történhe
tett, de akkor már nem volt ereje ahhoz, hogy hazajöjjön, vagy a bántalmazója, bán
talmazói „ügyesebben” jártak el, még arra is ügyelve, hogy nyoma se maradjon.

Az erdőből befogadott cicamamától született Simi cicát egy nagyon gondos 
kis barátunk nevelgette, szüleim pedig befogadták annak ellenére, hogy ami
kor a szintén kedvenc és nagyon okos Samu cicájukat siratták, megfogadták, 
hogy többet nem engednek magukhoz közel egy ilyen kis állatot, mert fájni 
fog az elvesztése. A szintén ok és nyom nélkül eltűnt Samu cica Miskát kö
vette, akit a szomszédunk fenyőfája alatt találtunk megmérgezve, kínok kö
zött kimúlva. A szomszédok hallgattak, pedig az egyik jelezte, hogy tudja, mi 
történt, de nem hajlandó nekünk elárulni, nem akar konfliktust másokkal. Volt 
olyan szomszéd, aki megsúgta, hogy látta Simi cicánkat is valaki által nem ép
pen kedveskedve hajkurászni és volt olyan is, aki azon a nyári vasárnapon ke
serves cicasírást hallott egy bizonyos irányból.

Most már mindegy, hogy mi történt, nem is szeretnénk tudni a részleteket, 
valamiért még hónapokig abban reménykedtünk, hogy valaki megtalálta Simit
- és talán a régi Samunkat is - megszerette és magával vitte, befogadta. Neki 
üzenjük: legyen nagyon boldog Simivel (Samuval) - mert rendes, okos, ivar
talanított, nem csavargó, de játékos cicusok voltak, minden oltásukat megkap
ták és nagyon sok örömöt okoztak.

Ha pedig nem jó  a történet vége, akkor azt szeretném, hogy ne feledje senki 
Balatonalmádi Rozmaring utcában és a környékén: VAN VALAKI AZ ITT ÉLŐK 
KÖZÖTT, AKI ALJAS INDOKBÓL GERINCES ÉLŐLÉNYT ÖLT, VAGY BÁN
TALMAZOTT (Isd. Btk. 266/B § ), ÉS SAJNOS FELTÉTELEZNÜNK KELL, 
HOGY AZ ILYEN EMBER (BŰNÖZŐ?!) MÁS ALÁVALÓ TETTRE IS KÉPES!

(Név és cím a szerkesztőségben)

Almádiban sokfelé hallani hasonló macskás rémtörténetet, tehát nem kivé
teles esetről van szó. Ezért adjuk közre e levelet -  szomorúan...

Egy négyzetméter kisfröccs
avagy hogy kerül a kertbarátok asztalára hastáncosnő?
A farsangi csúcsforgalomban az almádi kertbarátok hagyományos báljának 

a „farsangi dugóban” csak a hamvazószerda után lett helye. Mégsem érte szé
gyen a társaságot, mert színes műsor és tombolaeső jutott a résztvevőknek. A 
február 24-ikén lezajlott esemény a kultúrház hátsó traktusán, a Zóna étterem
ben zajlott hajnalig. A hagyományos bécsi keringő után a már tavaly megis
mert veszprémi Unidance táncegyüttes temperamentumos latin tánc-show-ját 
telt hassal várták a résztvevők. A Balaton víztükréről visszatükröződő nap
fény érlelte borocska pedig megfelelő atmoszférát teremtett. Az első két szám 
után kedves mosolyú bájosan molettecske leányka libbent mezítláb a világot 
jelentő deszkák helyére, és sejtelmes keleti zenére előbb lassú, majd egyre in
tenzívebb hastáncot lejtett. Produkcióját az amatőr boksz-meccsek szabálya 
szerint három menetben vezette elő. A közönség és közte szép számmal, ki
érdemesült trubadúrok átható tekintetének össztüze közepette, a tehetséges 
táncos leányka az ezeregy éjszaka hangulatát varázsolta elénk.

A jó hangulatot emelte az almádi Zánka borozó tulajdonosának tombola 
ajándéka, az 1 négyzetméter kisfröccs. A kertbarát kör tagjai, főleg a fenti ven
déglátóhely gyakoribb vendégei nagy szomorúságára nem sikerült tagjaink
nak a királyi bérletnek is beillő ajándékot megnyerni.

Említést érdemel a támogatók közül Keszey János polgármester, a Ramada 
szálló, a Bramac, az Almádi Kósa Kft., Kiss Tibor vállalkozó, Kutics Balázs, 
a Porció étterem tulajdonosa, valamint Farkas István, Losonczi Antal, Dankó 
András, Szemes János és - bocsánat a pongyolaságért -  Demeter Bandi is.

Lőrincz József elnök



Humorzsák
A gazdaságok különbségei
Hagyományos (konzervatív) gazdaság: Van két tehened. Az egyiket eladod, 

és az árából veszel egy bikát. Az állatállományod gyarapodik, a jövedelmed
ből nyugdíjba mész.

Indiai gazdaság: Van két tehened. Szentként tiszteled őket.
Pakisztáni gazdaság: Egyetlen tehened sincs. Bejelented, hogy igényt tar

tasz az indiai tehenekre. Felszólítod a világot, hogy nyújtson segítséget: az 
USA pénzt adjon, Kína katonailag segítsen, Nagy-Britannia adjon harci gépe
ket, Olaszország ipari berendezéseket, Németország technológiát, Franciaor
szág tengeralattjárókat, Svájc nyújtson kedvezményes hiteleket, Oroszország 
szállítson gyógyszert, Japán pedig gyártósorokat - mindezt ingyen. A kapott 
támogatásokból megveszed az indiai teheneket, majd deklarálod, hogy a vi
lág kizsákmányol téged.

Amerikai gazdaság: Van két tehened. Az egyiket eladod, a másikat pedig 
arra kényszeríted, hogy 4 tehén helyett tejeljen. Megdöbbensz, amikor a tehén 
váratlanul elpusztul. Az esetet ráfogod egy olyan országra, amelyiknek van te
hene, és azokat természetes körülmények között tartja. Bejelented, hogy az or
szág veszélyt jelent az emberiségre. A világ megvédése érdekében megtáma
dod az illető országot és elkobzod a teheneit.

Francia gazdaság: Van két tehened. Sztrájkolsz, mert három tehenet akarsz.
Német gazdaság: Van két tehened. Továbbfejleszted őket, így 100 évig él

nek, havonta csak egyszer esznek és megfejik önmagukat.
Angol gazdaság: Van két tehened. Mindkettő kerge.
Olasz gazdaság: Van két tehened, csak nem tudod, hogy hol vannak. El

mész sziesztázni.
Svájci gazdaság: Van 5.000 tehened, de egyik sem a tied. Másokkal fizettetsz 

a megőrzésükért.
Japán gazdaság: Van két tehened. Átalakítod őket, így az eredeti méret 

1/10-ére csökkennek és hússzor több tejet adnak, mint a normál méretű tehe
nek. Ezután cuki kis rajzfilmfigurákat készítesz róluk, és Cowkimon néven, 
az egész világon árusítod őket.

Orosz gazdaság: Van két tehened. Megszámolod őket, és azt tapasztalod, 
hogy öten vannak. Újra megszámolod, ekkor 72 tehén az eredmény. Megint 
megszámolod, most 17 tehenet találsz. Feladod és kinyitsz egy újabb üveg 
vodkát.

Nigériai gazdaság: Van két tehened. Az egyiket megeszed, majd bejelen
ted, hogy ellopták. A rendőrség megkezdi a nyomozást, és 100 km sugarú kö
rön belül mindenkit letartóztat. Addig kínozza őket, amíg valaki be nem isme
ri, hogy ő lopta el a tehenet. A rendőrség büntetésül minden letartóztatott sze
mélytől elkoboz egy-egy tehenet. Így most te visszakaptad a tehenedet, a rend
őrségnek pedig van egy új tehénfarmja.

Magyar gazdaság: Van az államnak két tehene. A felelős vezető a tejet ha
zaviszi, majd bebizonyítja, hogy a teheneket privatizálni kell, hiszen az üz
letág ráfizetéses. Elhatározzák a tehenek jelképes összegért történő eladását, 
majd meghirdetik a helyi újságban, amely egypéldányos és csak a vezetőnek 
jár. A vezető megpályázza a marhatendert, és csodák csodája meg is nyeri. 
Rögtön tart egy sajtótájékoztatót, hogy a részéről mekkora áldozat a vállára 
venni ezt a két gyengén működő tehenet. Ezután politikai pályára lép, és ilyen 
módon az eredeti két tehénnel maga köré gyűjt még egy csomó marhát.

(A világhálón találtuk...)

Vörösberényi Nyugdíjas Klub
Március 7-én: 16 órakor zenés nőnapi rendezvény.
14-én: 16 órakor tájékoztató a 2007. évi kedvezményes gyógyüdülésekről. 

Előadó: Boros Gyula.
15-én: Nemzeti ünnep, koszorúzás.
21-én: 16 órától vezetőségi ülés és klubnap. Kártya, sakk stb.
28-án: 16 órakor zenés születésnap.
Április: 4-én: 16 órakor klubnap. Kártya, sakk, kötetlen beszélgetések.
11-én: 16 órakor közös műsor összeállítása a debreceni virágkarneválra.
A 2007. évi tagdíj 600 forint, a tagdíjbefizetés határideje 2007. márc. 31. Ké
rem a kedves tagtársakat, hogy a tagsági díjakat rendezzék. A rendezvénye
ken és kirándulásokon való részvétel feltétele az esedékes tagdíj befizetése. 
Tisztelettel: Boros Gyula klubvezető

Meghívó
Fodorné László Mária, a népművészet mestere, a Pannóniában berendezett 

szövőműhelyében szeretettel lát minden érdeklődőt mesterség-bemutatóra 
minden nap a hivatalos nyitvatartási időben. Csoportos látogatás esetén a 
06/30 282-53-34-es telefonszámon lehet érdeklődni.

Felhívás
Kedves szülők és gyerekek!
A Györgyi Dénes Általános Iskola újonnan létrehozott jelmeztára szívesen 

fogad már nem használt jelmezeket, hogy a következő években sokaknak 
megkönnyítse a farsangi előkészületet.

Süssünk-főzzünk!
-  Öhlmann Ági rovata -

Marha rostélyos juhtúrós galuskával
Hozzávalók: 1 kg szeletelt marha rostélyos, 20 dkg vöröshagyma, 3 dkg 

sűrített paradicsom, 2 dl száraz fehér bor, 2 dl húsleves, 10 dkg füstölt sza
lonna, 3 gerezd fokhagyma,

1,5 dl étolaj, só, őrölt fekete bors. A fölszeletelt rostélyost mindkét oldalán 
meghintjük sóval, fekete borssal. Hevített olajon pirosra elősütjük. A húst 
kiszedjük. A visszamaradt olajon az apró kockákra vágott szalonnát üvegesre 
kisütjük. Hozzáadjuk a sűrített paradicsomot, majd a húslevest, végül visszahe
lyezzük a rostélyos szeleteket. Az áttört fokhagymát hozzáadjuk, és fedő alatt 
pároljuk. Ha a levét elfőtte, a fehérbort hozzáadjuk. Végül a karikára vágott 
vöröshagymát hozzáadjuk, és készre pároljuk. Ha kell, kis vízzel locsogatjuk.

Juhtúrós burgonya, hozzávalók: 1,2 kg burgonya, só, 25 dkg juhtúró, őrölt 
bors, 2 tojás, vaj, 15 dkg zsír, 10 dkg füstölt sajt. A burgonyát sós vízben 
megfőzzük. Áttörjük, és ha kihűlt, összekeverjük az áttört juhtúróval. Ha 
száraz a juhtúró, kevés vajat adunk hozzá. Belekeverjük a tojásokat. Az így 
elkészített masszából 2-5 cm-es téglalapokat formálunk, és a kizsírozott jénai 
tálba tesszük, reszelt füstölt sajttal megszórjuk. Nyáron friss kaprot is kever
hetünk bele. Sütőben megsütjük. (Walter Rózsa receptje)

Kriszta gyümölcstortája
TÉSZTA. 4 tojás sárgáját, 12,5 dkg cukrot, 15 dkg vajat jól kikeverek, majd 15 

dkg lisztet, 1/2 csomag sütőport keverek bele. Kerek tortaformán (25 cm átmérőjű) 
2 lapot sütök belőle. A tortalapot megzsírozom, liszttel megszórom és a massza 
felét rákenem. Elősütöm, majd rákenem a 4 tojásfehérjéből vert kemény habot, 
amit 15 dkg cukorral még keményre verek, melybe 10 dkg enyhén pirított man
dulaforgácsot keverek. Ezt a habos tetőt visszateszem szárítani a sütőbe. 
Leveszem a tortalapról, és a massza másik felét rákenem a megkent tortalapra, 
megsütöm. Ezt rajtahagyom a tortaformán, ha kihűlt, rákenem a krémet.

KRÉM. 6 dl tejszínt kemény habbá verek. Verek bele 2 habfixálót, 2 cso
mag vaníliás cukrot. Keverek bele 4 db kockára vágott mandarint, nyáron 
epret, málnát. A habos lapot fölszeletelem, és a tejszínes krémre rárakom. 
Éjszakára hűtőben tartom. Nagyon könnyű, finom torta.

Fű, fa - orvosság

Koriander(mag)
A hatóanyagot a koriander, az ernyősök családjába tartozó növény érett, 

szárított termése szolgáltatja. Főleg illóolajat (0,4-1 %) -  melynek fő összete
vője a D-linalool (60-70 %) alfa-pinént, limonént, ezenkívül kumarinokat, 
fehérjéket, zsíros olajokat, cukrot, C-vitamint tartalmaz.

A legtöbb fűszerhez hasonlóan a koriander is kedvezően hat az emésztésre, 
segít a hasmenésnél, székrekedésnél, puffadásnál, hányingernél. Megszüntet
heti a kóros étvágytalanságot, a keleti orvosok vérhas esetén gyógyítottak ve
le. Ha étkezés után rágcsálunk koriandermagot, az megállíthatja a csuklást.

Vérkeringést serkentő hatása kiváló, ezért előszeretettel alkalmazzák kösz
vénynél, reumánál, fájó ízületeknél, sőt a szépségápolásban is. Jó hatású az 
anyagcsere miatti bőrpanaszok és a narancsbőr kezelésénél. Nagyon jó görcsol
dó hatása van, segít a légzés szabályozásában és a fájdalomcsillapításnál. Re
mek méregtelenítő, segít eltávozni a szervezetben lerakódott méreganyagoknak. 
Serkenti az egész test működését, növeli az alacsony energiaszintet. Ösztönzi a 
mirigyrendszer működését, s ezáltal az ösztrogén- termelést, nőknél segíthet a 
menstruáció rendszerességében, klimax idején csökkenti a kellemetlen fizikai 
tüneteket. Serkenti a központi idegrendszert úgy, hogy ellazítja és csendesíti az 
érzelmeket, oldja a szorongást, feszültséget. Segít nagy megrázkódtatásnál. Ki
egyensúlyozza a női hormonháztartást, jó hatással van az impotenciára.

A magot tea formájában alkalmazzák. Két teáskanálnyi mennyiséget fél-egy 
dl forrásban lévő vízzel öntsünk le, tíz-tizenöt percig áztassuk, szűrjük, majd 
melegen háromszor egy csészével, édesítés nélkül, az étkezések között igyuk.

N y. J.

Gyászol a sakkcsapat!
Búcsú Marton Gábortól (1987-2007)

Nagy fájdalom érte a sakkozókat, 2007. február 16-án, tragikus vonat
balesetet szenvedett Marton Gábor. A 19 éves fiatalember 2001 óta a Kelet- 
Balatoni Sakkegyesület csapatát erősítette. Nagyon tehetséges sakkozó 
volt, aki a helyi ifjúsági versenyeket mindig megnyerte, s a felnőtt megyei 
csapat biztos tagja volt. Utóbbi időben az edzéseken már ritkábban tudott 
részt venni budapesti egyetemi tanulmányai miatt, de a csapatbajnokságon 
sohasem hagyta cserben a csapatot. Nagyon becsületes, rendes fiatalember 
volt, akit mindenki nagyon szeretett.

Búcsúzunk tőled, Gábor!
Kelet-Balatoni Sakkegyesület tagjai



Almádi horgásznapló
Elég sok halat, főként apróbb keszegféléket fogtak azon horgászok, akik 

már kiváltották az engedélyeket, és a jó fogás reményében február végén kiül
tek a vízpartra. A sikert mindenkinél a könnyű pálca, vékony zsinór, apró 
horog összeállítás hozta meg, kevés etetőanyaggal és csontival csalizva.

Sikereiket többen meg is osztották az egyesület internetes oldalán. Mint 
korábban már írtam róla, elkészült a honlap (www.bashe.hu). Akik odahaza 
vagy munkahelyen rendelkeznek világháló-eléréssel, innen is tájékozódhat
nak a vezetőség munkájáról, határozatokról, versenykiírásokról, és minden 
olyan fontos dologról, ami érinti az egyesület tagjait. E mellett véleményny
ilvánításra és tapasztalatcserére is lehetőség nyílik a fórumban, valamint fogá
saikról képeket is küldhetnek, amelyek majd felkerülnek a galériába. A 
fényképeket az admin@bashe.hu címre várjuk. A képek mellé mellékeljék a 
kifogott halak méreteit is (súly, hossz)!

Az egyesület február 3-án tartotta évi rendes közgyűlését, amelyen 106 fő, 
az egyesületi tagság hozzávetőleg negyede vett részt. Meghívott vendégként 
jelen volt a polgármester úr, a Horgász Egyesületek Veszprém Megyei 
Szövetségének elnöke és a vízirendőrség századosa is. A vezetőség beszámolt 
előző évi munkájáról és vázolta az idei évre ütemezett terveket, végül a 
meghívott vendégek szóltak a tagsághoz, adtak saját területükre vonatkozóan 
hasznos tájékoztatást.

A közgyűlés részben tisztújító gyűlés is volt. Dr. Szűcs Sándor jegyző úr -  
akinek mandátuma lejárt - nem vállalta a fegyelmi bizottság elnöki fela
datainak további ellátását. 20 évig töltötte be ezt a posztot, ezúton is köszön
jük neki a kitartó munkáját! Lejárt a mandátuma a teljes fegyelmi és felügyelő 
bizottságnak, valamint szükséges volt a vezetőség póttagjainak a 
megválasztására is, így a megüresedett és eddig betöltetlen posztokra új tiszt
ségviselőket választottak a jelenlévők.

Felügyelő bizottság - Elnök: Rőth Antal. Tagok: Bollók Gyula, Czégai 
Csaba. Póttag: dr. Csuta Péter. Fegyelmi bizottság - Elnök: dr. Bősze László. 
Tagok: Pethő László, Kuthy István. Póttag: dr. Németh Soma. Vezetőségi 
Póttag: 1. Kocsárdi Sándor, 2. Számfira Balázs, 3. Lukácsi József.

A közgyűlés felhatalmazása alapján meghozott vezetőségi döntés alapján 
kialakult a közösségi munka szabályozása. 2007-ben mindösszesen 5.000 
forint közösségi munkadíjat kötelesek megfizetni azok az egyesületi tagok, 
akik a balatonalmádi horgásztanyán csónakot kötnek ki, vagy azok, akik a 
tanya szárazföldi területén bármilyen vízi eszközzel (csónak, kajak stb.) ren
delkeznek. Ezt az összeget visszakapják azon egyesületi tagjaink, akik 2007- 
ben legalább 4 órányi közösségi munkát végeznek. Akik a meghirdetett 
közösségi munkák egyikén sem tudnak részt venni, azok a tanyagondnok felü
gyelete mellett más időpontban is jelentkezhetnek. A befizetett összeget a 
munkáról szóló igazolás birtokában annál a személynél lehet visszaváltani, 
akinél azt befizették.

Közösségi munka időpontok 2007-ben: 2007. március 31-e, 2007. április
21-e, 2007. szeptember 15-e, 2007. november 17-e. A szervezett közösségi 
munka helyszíne a Horgásztanya és közvetlen környezete, időpontja minden 
esetben 9.00 órától 13.00 óráig tart. 13.00 órától közös ebéd.

Amint az ilyenkor lenni szokott, a közgyűlés után, este 19 órától kezdődött 
a horgászbál. A 120 fős vendégseregnek nem lehetett oka panaszra. Az ajtóban 
mindenkit pohár itallal köszöntöttek, majd miután úgy tűnt, már mindenki 
megérkezett, felszolgálták a több fogásos vacsorát, ami halászléből, vegyes 
tálból és jégkrémből állt. A zenekar egész este szolgáltatta a zenét a táncolni 
vágyóknak. Tíz óra körül kezdődött a tombolasorsolás, ami éjfélnél is tovább 
tartott hála a sok nyereménynek. A vezetőség és a nyertesek nevében szeretnék 
köszönetet mondani azoknak, akik a felajánlott díjakkal hozzájárultak a ren
dezvény színesítéséhez! A tombola után folytatódott a zene és a tánc hajnalig. 
Köszönet a jó szervezésért és a kiváló hangulatért Gönczi György fő
szervezőnek és Keő Ferenc elnöknek!

Számfira Balázs

Márciusi sportnaptár
03.18. 11:00 Balatonalmádi-Szár NB lll-as asztalitenisz mérkőzés, 

MTTSZ, Berényi iskola, Nyúl Csaba - 06302589266 
03.21. Tavasz kupa gyerek focitorna

Focisuli, Alsóörs, Ács Attila - 06703336896
03.24. Márkó-Balatonalmádi serdülő labdarúgó mérkőzés 

BSE, Focipálya, Németh Tibor - 06309378542
03.25. 13:00 Balatonalmádi-Fűzfő ifjúsági labdarúgó mérkőzés

BSE, Focipálya, Németh Tibor - 06309378542
03.25. 15:00 Balatonalmádi-Fűzfő felnőtt labdarúgó mérkőzés

BSE, Focipálya, Németh Tibor - 06309378542 
03.31. Balatonalmádi-Úrkút serdülő labdarúgó mérkőzés 

BSE, Focipálya, Németh Tibor - 06309378542 
04.01. 9:30 Bucsy Balázs vívó emlékverseny

MVSZ, Berényi iskola, Kocsis Miklós - 06702188956
04.08. 13:30 Balatonalmádi-Bakonybél ifjúsági labdarúgó mérkőzés

BSE, Focipálya, Németh Tibor - 06309378542
04.08. 15:30 Balatonalmádi-Bakonybél felnőtt labdarúgó mérkőzés

BSE, Focipálya, Németh Tibor - 06309378542

Bakancsos bauxitkutató 
természetjáró hírek

Nem minden büszkeség nélkül állapíthatjuk meg, hogy egyesületünk (1986) be
töltötte a 20. évét, de közösségünk szervezett természetjárása ennél is idősebb, mi
vel 1970 óta követhető nyomon az egykori Bauxitkutató Vállalat sportmúltjában.

Szeretnék köszönetet mondani a folyamatosságért, a közösségi munkáért a köz
tünk maradt SE alapító tagoknak! Az ő névsoruk: Baradlai Pál, Baross Gábor és 
családja, Dankó család, Gáspár Jánosné és András, Kardos Lajos és Erzsi, Kerekes 
Márti, Kertész Tamás és Gabi. Knauer József és családja, Magyar György, 
Paulisinecz Ernőné, Piedl Krisztina, Siklósi Lajosné, Szőts András.

Egyesületünk természetjá
ró éves sportmunkáját jellem
ző néhány adat: 2006. évi tag
díjat fizetett 64 (ebből pártoló: 
20), túranapok száma 29 gya
logos, 11 vízi nap. Túrákon 
résztvevők száma: összesen 
2253 fő, ebből vendég 2075 
fő. Amire büszkék vagyunk: 
saját rendezésű teljesítmény
túráinkra benevezett 2014 fő. 

Nyilvános, azaz nyílt (tehát meghirdetett rendezvényeink): Bakony 50 és 25 km TT, 
Föld Napja, Gejziritek TT, Vödörvölgy 15 teljesítménytúra, Zöld Csiga vetélkedő a Mű
vészetek Völgyében. Kiemelten közhasznúságunk többek között itt érvényesülhetett.

Egyesületünk szervezésében részt vettünk természetesen mások rendezvényein is: 
teljesítménytúrákon, országos bajnoki túraverseny-fordulókon. A sikeres versenyzést 
az Országos Bajnokság senior kategóriájában Knauer József vezetésével I. és Baross 
Gábor vezetésével IV. helyezést elért csapataink jelzik, valamint mutatják a megnyert 
kupaversenyek: Tavaszi Tájoló (Kisgyón), Fülesbagoly Kupa (Bükk), Zöldpont Ku
pa (Kaposvár), Köztársaság Kupa (Gödöllő).

Gyalogtúrázók Országos Találkozója (Vajta): egyesületünk eseményeinek ren
dezésében való közreműködést és versenyzést díjazva 11 sporttárs vehetett részt 
az egyesület támogatásával az országos találkozón. A regionális találkozón is ott 
voltunk, a Kisgyón Kupát is megszereztük. Kezdőkkel a Felső-Tiszán eveztünk, 
haladókkal a Hernád hullámaival birkóztunk. Túráinkon a környék iskolásai is 
megjelennek, most is a szabadi iskolások bizonyultak leglelkesebbeknek, amit 
Hoffmanné Andinak köszönhetünk, de az almádiak is kitettek magukért a Föld 
Napján Fábián László vezetésével.

Technikai munka: az összes TT útvonalát igyekszünk karbantartani, ezen felül
12 km OKÉK, s egy új tanösvényt láttunk el jelzett úttal: a Tátorján tanösvényt sár
ga T jelzéssel Balatonkenesén. Jól működő kapcsolataink: önkormányzat, civil 
szervezetek, (fontosabbak: VMTSZ, MTSZ, NABE, TKTE, ÉDTTSZ,), valamint 
a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság.

Évnyitó közgyűlésünket Vinyén tartottuk, amelyet a Cuha szurdokban gyalo
golva közelítettük meg február 4-én. 2007-ben minden hónap első péntekjén nyug
díjas gyalogtúrát vezetünk Almádi térségében, gyülekező 8:30-kor az almádi busz- 
pályaudvaron. (Tájékoztatás: 30 4052178).

Első pénteki nyílt túránkat március 4-én vezetjük, visszaérkezés a kora délutáni órákban.
Köszönjük a személyi jövedelemadó 1 % -ának felajánlását! Ennek nyomán 2006. 

évben 211.963 forinthoz jutott a Bauxitkutató Természetjáró Egyesület. Ezt az össze
get a közgyűlés határozata alapján egyesületünk nyugdíjas sporttársaink túráinak rész
vételi költségeire, illetve az egyesület működési költségeinek csökkentésére fordította.

K. Gellai Mária elnök

Gyalogos teljesítm énytúra kiírás

BAKONY 50, 25
2007. m árcius 31., szom bat

A TELJESÍTMÉNYTÚRA RÉSZE 
AZ ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KUPÁNAK!

BAKONY 50. Minősítési pontérték: MTSz 93, MSSz B kát. 60/7,5.
Indítás: Veszprém vasútállomás, 6 -8  óráig.
Útvonal: Veszprém vá. - Séd-völgy - Csatár-h. - Márkói híd - Herend vá. - Nagy- 
Nyerges - Öreghálás - Pápavár-alja - Németbánya, Jáger-rét - Városlőd. Emelke
dő: 900 m. Menetidő: max. 12 óra
BAKONY 25. Minősítési pontérték: MTSz 45, MSSz D kat. 29/4.
Indítás: Herend vasútállomás, 7 -  9:30 óráig.
Útvonal: Herend vá. - Bors-telek - Nagy-Nyerges - Öreghálás - Csehbánya - Tor
na-patak - Városlőd. Emelkedő: 400 m.
Menetidő: max. 6 óra.
Hozzájárulás a rendezési költségekhez: Március 24-ig előzetes nevezéssel 200 
Ft/fő, a helyszínen mindenkinek 400 Ft/fő. Kizárólag helyszínen, érvényes MTSZ, 
TIT, MSTSZ, DIÁK igazolvány és a Magyar Turista Kártya felmutatása esetén en
gedmény: 100 Ft/fő. Befizetés postautalványon az egyesület címére, vagy a Balaton
almádi OTP, Bauxitkutató TSE 11748083-20015264 számra.
Sportorvosi engedély nem kell, de a túrán mindenki saját felelősségére indul. A rende
ző szervektől, ill. a rendezőségtől kártérítés semmilyen címen nem igényelhető. Az in
dulók útvonalvázlattal ellátott ellenőrző lapot, a teljesítők kitűzőt kapnak.
Egyéb: Csomagszállítás a rajtból a célba 100 Ft/csomag. A Bakony 50 részvevő
inek zseblámpa erősen ajánlott. 19.00-kor autóbusz különjáratot indítunk a célból 
Veszprém vá.-ra.
Felvilágosítás: Knauemé 88/438-631,30 405 2178 Baross Gábor: 30 491-0081 
e-mail: bxtse@chello.hu vagy bxtse.baross@mail.datanet.hu

http://www.bashe.hu
mailto:admin@bashe.hu
mailto:bxtse@chello.hu
mailto:bxtse.baross@mail.datanet.hu


Fábián József Kertbarát Kör
Idén (február 24-én) hetedik al

kalommal került megrendezésre 
Alsóörsön, névadónk, Fábián Jó
zsef emlékére a szőlész-borász ta
lálkozó. Fábián József (1761- 
1825) református lelkész, esperes, 
természettudós, szőlész-borász 
szakíró volt. Emléktábláját megko
szorúzta Ferenczy Gábor, alsóörsi 
alpolgármester és Faust Gyula, 
vörösberényi lelkipásztor.

A résztvevők előadásokat hall
hattak a növényvédelemmel és a borászati technológiákkal kapcsolatban. Borkós
tolás zárta az eseményt, amit a Paloznaki Kórus, valamint a Sirály Nyugdíjas Egye
sület énekkara színesített, vidám bordalokkal.

Köszönjük a szervezők munkáját, köszönjük Alsóörs önkormányzatának és a 
Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása elnökének! F. F.

Almádi Kertbarát Kör
Március 10. Az Almádi Kertbarát Kör 2007. évi nyílt borversenye. Helyszín: 

Pannónia 1-2. terem. Borleadás 14.00 órakor a helyszínen.
Március 13. A tavaszi veteményezés fortélyai. Előadó: Takács Ferenc, a Veszp

rém Megyei Kertbarát Kör elnöke.
Március 24. A Feind borászati üzem látogatása borkóstolással Bala

tonfőkajáron. Utazás autóbusszal. Költségek: tagoknak 900, külsőknek 1.250 fo
rint. Találkozó: 09.30-kor a Piac-téri buszmegállónál.

Március 27. Előadás a szőlők és gyümölcsfák ültetéséről felkért előadóval. Kis
gépek a háztáji gazdaságokban. A veszprémi Megazet Kft. tájékoztatója.

ELŐADÁSAINK ÉS A TÁJÉKOZTATÓK A PANNÓNIA KULTURÁLIS 
KÖZPONT 8. TERMÉBEN ZAJLANAK. IDŐPONT: 17.00 ÓRA.

További felvilágosítás: Lőrincz József, tel. 20/ 250-35-85.
Tagjaink a bel és külföldi kirándulásoknál jelentős kedvezményt élveznek!

BERÉNYI ESTÉK ELŐADÁSSOROZAT
Szervező: VÖRÖSBERÉNYI POLGÁRI OLVASÓ KÖR

A magyarság őstörténete 
a barguzini Petőfi kutatás mai helyzete

címmel tart előadást 

Dr. Kiszely István
antropológus egyetemi docens

a Vörösberényi Kultúrházban 
2007. március 22-én, csütörtökön, 17 órai kezdettel

Az előadás ingyenes 
Adományokat tisztelettel elfogadunk

BALATONALMÁDI 

PANNÓNIA KULTURÁLIS 

KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
KULTURÁLIS 
KÖZPONT ÉS 
KÖNYVTÁR

BALATONALMÁDI 2007. MÁRCIUSI AJÁNLÓ
Balatonalmádi 8220 Városház tér 4. 

Tel/.: 88/438-011; 438-956; 574-455 *  Fax: 88/431 -772 
E-mail: pannoniakultura@invitel.hu; * Honlap: www.pkkk.hu 

Nyitva tartás: hétfő -  péntek: 1 0 -1 9  óráig * szombat: 1 4 -1 9  óráig 
AZ INTÉZMÉNY VASÁRNAP ZÁRVA TART!

FIGYELEM! ÜNNEPI NYITVA TARTÁS 
2007. március 10. szombat -1 0 -1 9  óra között 

2007. március 15-18. csütörtök -  vasárnap -  ZÁRVA 
AZ INTÉZMÉNY EGYSÉGES NYITVA TARTÁSA A PROGRAMOK FÜGGVÉNYÉBEN VÁLTOZHAT!

Március 8., csütörtök, 10-19 óra: NEMZETKÖZI NŐNAP
A nemzetközi nőnap alkalmából egész nap apró ajándékkal kedveskedünk minden hölgylá
togatónknak!

Március 9., péntek, 17 óra: A szabadság katonái
Somogyi Győző grafikus kiállításának megnyitója. 
Helyszín: Pannónia előcsarnoka és olvasóterme. 
A tárlat március 30-ig látható az intézmény nyitva tartási idejében.

Március 10., szombat, 19 óra: SOMLÓ TAMÁS NŐNAPI MŰSORA
Helyszín: Pannónia nagyterme. 
Belépő: 1. 000 F t. 
A belépőjegyek elővételben március 5-től kapható az intézmény portáján.

Március 14-15: lásd 8. oldal! 

Március 24., szombat, 17 óra: Ismeretterjesztő előadássorozat az egyiptomi kultúráról
TUTANKHAMON 
Előadó: Borza Attila -  70/263-93-52. 
Helyszín: Pannónia olvasóterme.

Balatonalmádi Tourinform Iroda az 2007. évi nyári idényre is megjelenteti 
a vendégek és helybéliek által egyaránt hasznosnak ítélt

Balatonalmádi Információs Füzetet.

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

hogy az mind a város lakosságát, mind a hozzánk érkező vendéget széleskörűen
tájékoztassa.

Kérjük, amennyiben Ön ebben partnerünk, s élni szeretne a hirdetés lehetőségév
el, megrendelését mielőbb, de legkésőbb március 19-ig adja le 

a Tourinform Irodába.
88/594-081 

Balatonalmádi, Városháza tér 4.
A részletes felhívás és megrendelő nyomtatvány az Irodában kérhető.

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.

mailto:pannoniakultura@invitel.hu
http://www.pkkk.hu


Családsegítő

„Hozd magad formába!”
A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központban már második éve mű

ködik az életmód klub. A maroknyi, ámde lelkes és kitartó csapat eddig is sokat 
tett testi-lelki egészségéért, és most benevezett a Napló nagy fogyókúraversenyé
be. A tagok elkötelezettek, egymást buzdítják, saját ötleteikkel, személyes pozitív 
tapasztalataikkal segítik társaikat, közös céljuk az életmódváltás.

De hál' Istennek szép számmal vannak környezetünkben olyanok, akik jól érzik 
magukat a bőrükben, nincs szükségük sem fogyókúrára, sem hízókúrára, csak egy 
kis kikapcsolódásra, társaságra vágynak. Szeretettel várjuk Őket is rendezvénye
inkre, ahol egy jó csapatot, változatos előadásokat, szobabicikli, és chi-gép lehe
tőségét ajánljuk nekik.

Aki kedvet és bátorságot érez arra, hogy „kívül-belül” változtasson önmagán, 
vagy csak új társaságot keres, csatlakozzon hozzánk! Foglalkozások kéthetente 
kedden, 16-18 óráig a központ Ady u. 2. sz. épületében. A következő alkalom már
cius 06. és március 20.

„Hozza magát mindenki formába!”

Lottó-Totó-Hírlap-Újság-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

APRÓHIRDETÉS

Sövénytuja eladó! Termelőtől különböző méretű és fajtájú tuja eladó. 
Balatonalmádi, Szabadság u. 42. Tel.: 88/438-296.

F  O  R  R  Á  S
T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T

BABAKÖTVÉNY (START SZÁMLA)

BALATONALMÁDI JOGOSULTAKNAK AZ ÖNKORMÁNYZAT 
100.000.- Ft TÁMOGATÁSÁVAL 
(így az induló összeg 140.000 Ft)

SZÉCHENYI KÁRTYA

AKÁR 10 MILLIÓ FT HITELFELVÉTEL, 
DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL

HÁZIBANK SZOLTÁLTATÁS (INGYENES) 
INTERNETBANKING (INGYENES) 

SMS SZOLGÁLTATÁS 
BANKKÁRTYA 

KÁRTYAŐR SZOLTÁLTATÁS

FORDULJANAK BANKUNKHOZ BIZALOMMAL!

BALATONALMÁDI, BAROSS G. U. 11. TEL.: 88/438-350

ÚJ NYITVATARTÁS:
HÉTFŐ-CSÜTÖRTÖK 7 ÓRA 45 -15 ÓRA 45 

PÉNTEK: 7 ÓRA 45 -14  ÓRA 40 
EBÉDIDŐ: 12 ÓRA 10 -12  ÓRA 30

www.forrastksz.hu

www.autobonto-siofok.hu
E U R O A U T Ó

Autóbontó-Siófok

Gépjárművek 
forgalomból történő 

végleges kivonásához
Bontási Átvételi Igazolás

kiadása.
Az átvétel ingyenes! 

A gépkocsi beszállítás is 
ingyenes!

Cím: Siófok-Kiliti, 
Honvéd u. 091/15 

Tel.: 84/322-634 vagy 
30/9464-838

Kedves Szülők!
Gyermekük jövőjének egyik legfontosabb alapja az anyanyelv 

elsajátítása. Ez a rejtett folyamat rendkívül bonyolult, és sokszor 
észrevétlenek maradnak a kisebb-nagyobb zavarok, melyek az isko
lába lépés után okoznak gondot, és hoznak magukkal lelki sérüléseket is.
Ezért ajánlott a beszédészlelés, beszédfeldolgozás és beszédértés korai 

vizsgálata (GMP — Diagnosztika és Terápia). Az időben észrevett zavarok, 
hiányosságok 1-2 év alatt korrigálhatok, így a gyermek iskolába lépése már 
problémamentes lesz. A módszerrel az iskoláskorban észlelt nehézségek is 
megszüntethetőek.
Kinek ajánlható ez a terápia? Azoknak a gyerekeknek, akik:

- betöltötték a 3. életévüket és még nem múltak el 13 évesek,
- 1 éven belül iskolába mennek,
- későn kezdtek el beszélni 

(lányok 2 éves, fiúk 2.5 éves kor után),
- nem gőgicséltek,
- nehezen tanulnak verset,
- nem figyelnek a mesélésre,
- akiket magatartás-zavarosnak mondanak,
- nem alakult ki biztosan a kézdominanciájuk,
- bizonytalan az Irányfelismerésük, téri tájékozódásuk,
- tanulási (írási, olvasási, számolási, szövegértési) 

nehézségeik vannak.

ÉRDEKLŐDNI A 
06/30-670-78-12 -ES 

TELEFONON 
LEHEL

ÚJ ALM ÁDI ÚJSÁG  
BA LATO NALM ÁDI V Á R O S LAPJA

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

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

Felelős vezető: Tóth Zoltán 
Tipográfia: Kiss Csaba 

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

Czuczor Sándor, Sarusi Mihály,
Schildmayer Ferenc, Szabó Kalliopé, Vincze Eszter 

Felelős szerkesztő: Sarusi Mihály 
Hirdetés: 06-20/358-2360 

Kéziratot és fényképet nem küldünk vissza.
A következő számunk lapzártája: március 28.

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


Sziluet
nyugalom-sziget kft.
balatonalmádi, baross g. u. 18.
e-mail: jni@sziluett-almadi.hu * tel. 06.88.430.301

Nyitva: H-P: 8-21 óráig Szo: 8-16 óráig 
Balatonalmádi, Baross G.u.18.

Igényes, szép környezet, saját parkoló az udvarban!

Szolgáltatásaink:
„Szépítő kezek“ kozmetika Mayer Mária 20/9461-423

Flink Alexandra 30/4802-800
Manikűr-pedikűr-műköröm Almási Noémi 70/9453-347
Természetgyógyászat
Állapotfelmérés-kezelés-masszázs Silló Piroska 20/9264-325

Sportprogramok: Ricochet fallabda-pálya, Spinning (kerékpáros tor
natermi edzés), Aerobik (fitball, zsírégető, sztepp, kondicionáló), 
Urofitness, Jóga, Hastánc, Társastánc (modern, salsa)

Egyéb szolgáltatások: Álló és fekvő szolárium, Fekvő és kabinos 
infraszauna, Jade-köves masszázs ágy, Masszázsfotel, Manuális masszázs

Bejelentkezés és bővebb információ a 88/430-301 és 70/326-6029-es 
telefonszámokon, illetve a recepciós pultnál!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

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 2000,- 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..

ENERGIÁT, PÉNZT TAKARÍT MEG!
KÜLSŐ HŐSZIGETELÉS DRYVIT RENDSZERREL 
NYÍLÁSZÁRÓ CSERE DECEUNINGK MŰANYAG 

PROFILLAL EGYEDI MÉRETBEN 
SZOLGÁLTATÁS: INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS 

INGYENES ÁRAJÁNLAT-KÉSZÍTÉS 

TELJES KÖRŰ KIVITELEZÉS 

TELEFON: 30/238-2673

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. 3.19., 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

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

ELADÓ TÁRSASHÁZI LAKÁSOK

Balatonalmádiban,
a belvárostól 5 percre, 

csendes, kertvárosias környezetben 

márciusban induló 35 lakásos 

társasházi beruházás lakásai eladók.

37-98 m2-es, áron 
új építésű lakások 2007. szeptemberi átadással eladók.
-  kulcsrakész kivitelezés
-  saját tulajdonú parkolás telken belül

-  szerződéskötés 1 0 %  befizetéstől
-  most még szoc.pollal és illetékmentességgel

FÓRUM-IMMO
Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft.

Veszprém, Eötvös u. 2. Tel.: (88) 401-213 

Mobil: (30) 942-6715, (70) 379-8669


