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„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”
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Kovács Piroska Rózsa felvétele



Hogy unokáinknak is megmutathassuk...
A népi hagyományok őrzése Almádiban

Társadalmunk alapja a tradíció, hagyományaink
ból építkezünk, népi szokásaink, dalaink, táncaink 
nélkül olyan lenne az élet, mint az étel só nélkül. 
Akár ünnepek, akár a hétköznapok kapcsán, mindig 
előjön egy-egy régi gondolat, szó, hang vagy lépés, 
ami őseinktől ered, hiszen annak idején nagyapá
ink, nagyanyáink ezekkel a kifejezőeszközökkel 
tették színesebbé életüket. S ezek azok az eszközök, 
melyekkel mi, a XXI. század rohanó világának em
berei kicsit megállhatunk és elgondolkodhatunk 
azon, melyek mindennapi életünk apró értékei.

Almádinak hagyományőrzés tekintetében 
nincs oka lesütni a szemét, sőt, akár művészeti 
csoportjait, akár egyéni alkotóit tekintve büszkék 
lehetünk arra, hogy városunkban sokaknak fon
tos, hogy ezeket az értékeket megőrzzük.

Amikor a hagyomány a szó és az ének együttes 
erejével hat, és a dalok hallatán a közönség ritmu
sosan jobbra-balra dől, akkor épp népdalkört hal
lunk énekelni. A Vörösberényt Borostyán Nép
dalkor a Vörösberényi Nyugdíjas Klub dalolni 
szerető tagjaiból állt össze, először egy berényi 
karácsonyi ünnepség kapcsán mutatkoztak be 
nagy sikerrel. Aztán jöttek sorra a fellépések, a 
megmérettetések, a versenyek, és ma már el
mondhatjuk, hogy a Lennertné Primmer Petra ve
zette csoportra méltán lehet büszke a város. Rend
szeres szereplői Almádi rendezvényeinek, részt 
vesznek szomszédolásokon, vagy épp ők hívnak 
vendégségbe más csoportokat, elsősorban tapasz
talatcsere és új dalok megismerése okán.

Hagyományőrzés a szó, a zene, a tánc, a színjá
tékos cselekvés, a mozgás által: ez a néptánc. Al
mádi bővelkedik néptánccsoportokban, hiszen 
óvodáskortól az iskoláson és a felnőtt korún át egé
szen a nyugdíjas korosztályig bárki megtalálhatja 
a nemzedékének megfelelő csoportot. A legaprób
bakat a Kökörcsin Óvodás Néptánc Csoport tömö
ríti, akik kis szünet után tavasszal kezdenek újra, 
új oktatójukkal. A képzés az óvodában zajlik, de a 
„kökörcsinek” a Pannónia apró virágai, így gyak
ran látjuk őket a rendezvényeken, amint gyermek- 
játékokat adnak elő a színpadon. Komolyabb 
munka folyik a Györgyi Dénes Iskola szeptember
ben indult néptánc csoportjának próbáin is, Szabó 
Sándor vezetésével a stabil létszámú csoport szé
pen fejlődik, ők a nyári rendezvényeken már be
mutatkozhatnak a nagyközönség előtt. Egy ősi al
mádi növényről elnevezett Gurgolya Gyermek 
Néptánccsoport Vörösberényben székel. (Jelenleg 
szünetel az oktatás, a tervek szerint ősztől új 
oktatóval folytatják a próbákat.) A „gurgolyák” 
szintén a Pannónia csoportjaként működnek, 
ugyanúgy mint a huszonéveseket tömörítő 
Botorka Táncegyüttes. A Kovács Krisztián vezet
te csapat az elmúlt két évben gyakran küzdött a 
tagság folyamatos cserélődésével, ennek ellenére 
többször léptek már fel az almádi nagyközönség 
előtt, mindig nagy taps fogadta őket. A legna
gyobb sikere talán a Ringató Balaton Néptánc 
Csoportnak van, ami nem csoda, ha megnézzük a 
társaság átlag életkorát. A javarészt nyugdíjasokat 
tömörítő együttes külföldön is járt, számos verse
nyen és nyugdíjas találkozón részt vettek már és 
bizonyították, hogy nem csak a húszéveseké a 
világ.... Koreográfiáikat Nagy Mariann segítségé
vel állítják össze, a táncokat Fürtösné Erzsike és 
Magda Balázs tanítják be.

De a szó és a mozgás mellett tárgyainkkal is 
őrizzük anyáink, apáink hagyományait. A teljes
ség igénye nélkül említek meg néhány almádit, 
akik magas szinten képviselik a néphagyomány 
óvásának művészetét. Séllei Katalin fazekas
művész kerámiái állandó szereplői a városi tárlat
nak, csodálatos alkotásai határokon innen és túl 
képviselik Almádit és a magyar népművészet 
szépségeit. Kucserka Tamás fafaragásai, Mészá
ros Sándor kovácsmester munkái ismerősek le
hetnek a település rendezvényei kapcsán, de szak
mai körökben is elismertek. Gyöngyfűzéssel 
Zsapka Jánosné és Cz. Tóth Hajnalka is foglal
koznak, Hajnalka a fűzés mellett a tojásfestés, a 
népi hímzés és a gyapjúszövés hagyományait is vi
gyázza. A hímzés művészetét Zsédenyi Kálmánné 
és Fráter Katalin is őrzik. Idén költözött váro
sunkba és családjával együtt gyönyörű művésze
ti ággal gazdagabbá tette településünket Fodorné 
László Mária népi vászonszövő, akinek munkáit a 
Pannóniában tekinthetik meg az érdeklődők min
dennapos látványszövészet keretében.

A hagyományőrzés mellett a csoportok számára 
mindennapos kérdés a holnap, a létezés, a megma
radás, az anyagi biztonság. Az együttesek viszony
lag lefedik a város néphagyományokat megóvni vá
gyó nemzedékeit az óvodástól a nyugdíjas korúig. A 
közösségformálás és a mozgás fontossága mellett

csoportvezetők illetve a csoportok mögött álló intéz
mény, a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
célja, hogy az együttesek, körök és csoportok között 
az együttműködés még szorosabb legyen. Amellett, 
hogy mindegyik együttes megőrzi az önállóságát, 
megteremtsék az egymás közötti átjárhatóságot. A 
létezés ezáltal megoldottá válik, de kérdés marad to
vábbra is a csoportok anyagi helyzete.

A város vezetésének támogatását élvezi az a 
kezdeményezés, mely megoldást jelentene a fenti 
gondokra: a csoportok és együttesek egyesület
ként való működtetése. Az önkormányzat oktatá
si és kulturális bizottsága támogatásáról biztosítot
ta a néptánccsoportok vezetői és a Pannónia által 
közösen kidolgozott javaslatot, miszerint önálló 
civil szervezetet hoznának létre az Almádiban mű
ködő népművészettel foglalkozó csoportok és al
kotók részvételével. Az oktatói díjak, valamint a 
működéshez szükséges egyéb kiadások a jövőben 
a város, az intézmény és pályázati források segít
ségével biztosíthatók lennének a tagdíjak, felaján
lások, támogatások, a fellépésért kapott tisztelet
díjak jóvoltából.

Az almádi népművészeti egyesület megalakítá
sa egyelőre még csak szándék, amihez minden se
gítséget szívesen fogadnak a csoportok. De a leg
nagyobb köszönet a város részéről, vagyis tőlünk: 
a szeretet, mellyel a munkájukat fogadjuk. Le
gyen szó akár új tagokról, akik friss erővel, len
dülettel szívesen csatlakoznak egy-egy jól műkö
dő csapathoz, legyen szó vásárlóról vagy érdeklő
dőről, aki hímzett téritőt, fafaragást vagy ková
csolt vas dísztárgyat vesz a kezébe, vagy legyen 
szól akár az ütemes és szűnni nem akaró vastaps
ról, amit a csoport kap egy-egy fellépés után.

Vincze Eszter

Szelényi Éva felvétele

Megkérdeztük 
a polgármestert
Turisztikai egyesület alakul

Várhatóan április második felében megalakul 
a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület, amely az 
idegenforgalomban érdekelt vállalkozókat, ma
gánszemélyeket tömöríti, és amelyet az önkor
mányzat minden módon segíteni fog. Az előké
szítő tanácskozáson negyvenen vettek részt, az 
érdeklődők több mint fele aláírta a belépési szán
déknyilatkozatot. Az összefogás, az egyesület
alapítás minden helybeli vállalkozó, szobakiadó, 
szállodatulajdonos érdeke; az önkormányzatnak 
is, hogy az egyesület működőképes legyen.

Hogy a vállalkozóknak miért éri meg belépni 
az egyesületbe? A létrehozandó szervezet célja 
a város idegenforgalmi lehetőségeinek a fejlesz
tése az érintettek érdekeinek a figyelembe véte
lével, a közös döntés a fontos kérdésekben, s 
hogy az érdekeltek maguk határozzák meg, mi
lyen változtatásokra van szüksége a térség tu
risztikájának. Az egyesület révén a döntés joga 
azok kezébe kerül, akiket leginkább érint, az ön- 
kormányzat pedig komoly segítséget nyújt az 
egyesület működéséhez - akár anyagilag is.

A működéshez és a tervek megvalósításához 
szükséges pénz több forrásból származhat. Az 
ország hasonló szervezeteinél kialakult gyakor
lat alapján az egyesület pénzt kaphat a várostól 
(több helyen az állami hozzájárulással kiegészí
tett helyi idegenforgalmi adó 10 százalékát kap
ják az ilyen egyesületek), amely a tagdíj, a pá
lyázatokon nyerhető összegek és egyéb támoga
tások révén gyarapodhat. Megalakult a  11 tagú 
előkészítő bizottság, és várjuk a további belép
ni szándékozó magánszemélyek, vállalkozók 
jelentkezésért, hogy minél sikeresebben dolgoz
zon az egyesület Almádi fölvirágoztatásáért!

Fejlesztések és településrendezés
A várható beruházások miatt szükségessé válik 

a város településrendezési tervének a módosítása. 
Ennek kapcsán a képviselő-testület foglalkozott a 
nagyszabású fejlesztési elképzelésekkel is.

Az SCD-csoport (amely a Balaton-part há
rom nagy megyei kempingüzemeltető cégét 
megvásárolta) a Kristóf motel és a Jacht kem
ping területén tervez beruházást. Káptalanfüre
di fejlesztési elképzelés, hogy a Vöröskő étte
rem helyén szálloda épüljön. Szintén komoly a 
beruházási szándék a Pinkóczi csárda mellé 
építendő fedett lovarda megvalósítására. Vala
mennyi esetben a helyi építési szabályzat mó
dosítására lesz szükség.

Mindannyiunk érdeke, hogy a magántőke beru
házásokat, fejlesztéseket hajtson végre városunk
ban. Ehhez okos kompromisszumokra van szük
ség, mert az épített és a természeti környezet vé
delme egyaránt fontos. Ezért döntöttünk úgy, hogy 
nem elégedhetünk meg a tanulmánytervekkel, ha
nem kérjük a vállalkozóktól a látványterveket is.

Nyári tervek
A nyári felkészülés jegyében pályázatot kívá

nunk benyújtani az Öregpark felújításának foly
tatásához. Reményeink szerint nyárra elkészül
het a Wesselényi strand keleti kapuját a vasúti 
aluljáróval összekötő út. Készül már a Nagy
strand két bejáratát összekötő belső út, és szin
tén ezen a strandon az uniós szabvány szerinti 
játszótér. Kisebb mértékű mederhomokozás is 
lesz a Wesselényi strandon. Pályázatot adunk be 
a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ta
nácshoz szilárd burkolatú belterületi közutak 
felújításának támogatására. Ezek az utcák: a 
Batthyányi, a Budai Nagy Antal, az Öreghegyi 
út, Vörösberényben pedig a Lehet utca.

Keszey János



Polgármesteri köszöntő
Részlet a március 15-i ünnepélyen elhangzott beszédből

Gyakran kényszerülünk párhuzamokat, hasonlatokat keresni a különböző tör
ténelmi korok és a mindenkori jelen között. Ennek az összehasonlításnak a tük
rében kijelenthetjük, hogy 1956. október 23-a közelíti meg leginkább 1848. már
cius 15-e hangulatát, eszményeit. 1956 forradalma nem volt vértelen ugyan, de 
létezettt egyféle nemzeti egység azokban a napokban is. A világ jobban figyelt 
a magyarországi eseményekre, mint 1848-ban, s ha nem is támogatta úgy, aho
gyan elvárhatták volna a szabadságharcosok, nemzetközi kihatásai, hosszútávú

következményei jelen
tősebbek voltak. Az 
igazsággal az oldalun
kon, egységben, igaz 
hittel a szívünkben min
dig feltartoztattuk a túl
erőt. Végsőkig kitartot
tunk igazunk mellett, 
végsőkig igyekeztünk a 
törvényességet fenntar
tani. A forradalmak le
verése után pedig mind
két esetben következett 
a véres megtorlás. A
XIX. században még az 
idegen Haynau vezette 
a bosszút, a XX.-bán 

már magyar akasztatott magyart. 1867-ben a Deák-féle kiegyezés zárta le az 
1848-49-es eseményeket, a múlt- és a jelen század Deákjának színrelépéséhez 
még nem érkezett el az idő.

Ilyenkor nem csak a párhuzamokat keressük, hanem igyekszünk megtalálni 
és levonni a tanulságokat is. Számbavesszük azokat a dolgokat is, melyek nem 
valósultak, vagy nem valósulhattak meg. 1848-49 fő tanulsága, hogy az egymás
sal kiélezett vitát folytató politikusok a közös nemzeti célok érdekében képesek 
voltak félretenni az ellentéteket. Az elmúlt századok tanulsága: jövője nem az 
egyenlősdinek, hanem az igazi jogegyenlőségnek van. A jövő kihívásainak csak

erős, magában bízó, egységes nemzet tud megfelelni. Bár a történelemben oly 
sokszor láttuk, hogy a szabadság jelszavával rombolni is lehet, mi magyarok 
1848-ban, 1956-ban és a rendszerváltozáskor egyaránt bebizonyítottuk, hogy 
Európa azon népei közé tartozunk, amelyek a szabadságot alkotásra és építésre 
használják.

1848-49 hősei példát adtak nekünk a 12 ponttal, a Nemzeti dallal. Március 15- 
e nemcsak az ő életüknek volt fényes napja, de az egész magyar nemzet életé
nek is olyan pillanata, amely azóta is erőt ad nekünk, amikor szebb és boldogabb 
életről álmodozunk. Ez a nap mindig is a népé volt, akár piros betűvel, akár csak 
feketével jelölték a naptárban, akár tiltották, vagy csak korlátozták az emlékezé
seket.

Amikor a 159 évvel ezelőtti eseményekre, a kivívott szabadságra, sajtó- és 
szólásszabadságra, demokráciára, igazságos közteherviselésre gondolunk, gon
doljuk végig a rendszerváltozás óta eltelt időt is! Ez nem az a szabadság, nem az 
a demokrácia, és nem az a sajtó- és szólásszabadság, melyre akkor vágytunk! Ez 
nem az az ország, amiért a márciusi ifjak életüket áldozták, ez nem az az ország, 
amiért a barikádokon harcoltak az egyetemisták 1956-ban! Mert a hatalom 
kiméletlenül embereket, ismerősöket, barátokat, családokat szétzúzva, szétsza
kítva tiporja sárba a még meglévő maradék nemzeti érzéseinket, értékeinket. 
.. .Nyoma sincs a rendszerváltáskor megfogalmazott olyan értékeknek, mint tu
dás, teljesítmény, tisztesség, őszinteség és becsület. Ne feledjük, egy népet, nem
zetet csak az erkölcsi értékekben gazdag, kiművelt, lelkiismeretes, igazságsze
rető jó emberek sokasága tesz értékessé és boldoggá. Az életben csak a tiszta er
kölcsön, a szeretet és az igazság alapján felépülő dolgok maradnak fenn.

Nemzedékek nőttek fel ‘48 eszméiből táplálkozva. 1848 márciusa mélyen 
gyökerezik a magyar nép lelkében, és mint soha el nem apadó tiszta vizű forrás 
táplálja a hazafiság, a szabadság és a demokrácia eszményeit. Kaptunk egy pél
dát, egy örök magyar eszményt, melyért nekünk is meg kell küzdenünk! Ma küz
denünk kell iskoláinkért, intézményeinkért, a megélhetésért, a gyermekeink, 
unokáink jövőjéért azért, hogy ne kelljen elköltözniük, ha ezt a jövőt itthon akar
ják megalapozni. Álmodozni lehet, sőt néha kell is egy szebb, boldogabb élet
ről, de álmaink csak akkor fognak valóra válni, ha teszünk is értük valamit!

Keszey János

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselőtestület 30 napirendi pontot tárgyaló március 29-ei ülésének leg

fontosabb döntéseit a napirendek sorrendjében (az előterjesztések már most, a 
határozatok néhány nappal később lesznek olvashatók a városi honlapon) sorol
juk föl.

A testület
- jóváhagyta, hogy dr. Visy Mária nephrológus szakorvos magánrendelést in

dítson vesebeteg gyermekek kezelésére a dr. Árkai Anna számára átadott rende
lőben;

- elfogadva az idegenforgalmi idényre való fölkészülést ismertető beszámolót, 
támogatta, hogy az önkormányzat tagja legyen a helyi turisztikai egyesületnek;

- első olvasatban jóváhagyta 4 évre szóló gazdasági ciklus-programját;
- elfogadta az önkormányzat informatikai stratégiai programját. A testület föl

kérte az anyag készítőit, vizsgálják meg egy érintő-képernyős információs ter
minál mielőbbi kihelyezésének lehetőségét, hogy a lehető legtöbbet megtudhas
sunk a városba érkező vendégekről;

- elfogadta a szociális alapszolgáltatási központ beszámolóját, majd -  miután 
Litér és Felsőörs korábban csatlakozott az intézményfenntartói társuláshoz -  el
fogadta költségvetésének módosítását is;

- felülvizsgálta és módosította a helyi lakásépítés, vásárlás támogatásáról, va
lamint a köztemetőkről szóló (sírhely-megváltási árak) rendeletét (a két módosí
tott rendelet hamarosan olvasható lesz a városi honlapon is);

- a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium fenntartását további 4 
évre ismét átadta a megyei önkormányzatnak;

- teljesítette a két általános iskola igazgatójának azon kérését, hogy -  egy or
szágos rendelkezés miatt - ne élje anyagi hátrány azokat a pedagógusokat, akik 
osztálykirándulásra, táborozásra, tanulmányi versenyre stb. viszik a gyermekeket;

- döntött a civil pályázat korábbi feltételek szerinti kiírásáról, valamint javas
latokat adott a Balaton Törvény folyamatban levő módosításához;

- a Kristóf Kempingnél, a Yacht Kempingnél, a Vöröskő étteremnél, illetve a 
káptalanfüredi egyetemi vízisport-telepnél tervezett -  a jelenlegi településren
dezési terv módosítását igénylő -  jelentős ingatlan-fejlesztések ügyében úgy ha
tározott, hogy a beruházók készítsenek látványtervet is tartalmazó tanulmány- 
tervet, melynek alapján megbízás adható a jelenlegi rendezési terv módosításá
hoz szükséges tervezői munkálatok megindításáról; (A tervezett fejlesztések egy 
részét a jelenleg hatályos rendezési terv nem teszi lehetővé. A megbízott terve
zők által - a városi főépítésszel folyamatos egyeztetésben - készítendő település- 
rendezési terv-módosítási anyag alapján dönthet majd a testület, hogy hozzájá
rul-e a rendezési terv módosításához.)

- pályázatot nyújtott be a Lehel utca (600 m), a Batthyányi u .-Budai Nagy An
tal utca (890 m) és az Öreghegyi utca (240 m) burkolati felújítására;

- nem tárgyalta a Véghelyi Dezső utcai bazársor -  előző testületi ülésén már 
eldöntött -  ügyének módosításáról szóló egyéni képviselői előterjesztést;

- nem fogadta el a budatavai Neptun strand bérbevétele ügyében a Veszprém 
megyei önkormányzat által ajánlott bérleti díj mértékét, hanem alacsonyabb 
összegű ellenajánlatot tett, s felhatalmazta a polgármestert, illetve az alpolgár
mestert a további tárgyalásokra;

- elfogadva Pandur Ferenc képviselő kérését -  a csatorna-beruházás kivizsgá
lására létrehozott ad hoc bizottság jelentésének megvitatását a következő ülésé
re halasztotta, jóváhagyta ugyanakkor, hogy a jelentést a testület küldje meg a 
közigazgatási hivatalnak állásfoglalás céljából;

- egy civil szervezet kérésére a Bihari János utca külterületi szakaszát 
Vidovszky Béla festőművészről nevezte el, akit a Balaton (egyik) jeles festőjé
nek tartanak;

- az „Almádiért” Közalapítvány kuratóriumi tagjainak megválasztására (a ko
rábbi kuratóriumi tagok megbízatása április 1-jén lejárt) sürgősséggel benyújtott 
egyéni képviselő előterjesztés tárgyában -  hosszas vita után, s az idő lejárta mi
att újonnan összehívott testületi ülésen -  az alábbi személyeket választotta kura
tóriumi tagoknak: Kucserkáné Moravcsik Katalin, Perus Zsuzsa, Steinbach Jó
zsef, Szabó János plébános és Vecsey K. Mária;

- CÉDE-pályázatot nyújtott be a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ta
nácshoz az Öregpark rekonstrukciójának folytatására; (A dísz-burkolat folytatá
sa a Wesselényi strand teniszpályáknál levő bejáratáig, az ott található közkút 
felújítása, a felszíni vízrendezés végrehajtása stb.)

- a műfüves pályák építésére megindított Országos Labdarúgópálya Létesíté
si Programhoz (Ollé) történő esetleges kapcsolódás érdekében elfogadta, hogy 
az önkormányzat -  más önkormányzatokkal együtt -  közbeszerzési eljárást foly
tasson le, az ezzel kapcsolatos döntési jogkört átruházta a polgármesterre;

- 1 millió forint pályázati önrészt különített el a Wesselényi strand mederho
mokozásának felújítására (a korábban a gyermekek számára kialakított öbölbeli 
homokpad felújítására).

A polgármesteri hivatalban -  a hivatal munkájával való elégedettség méré
sére -  kihelyezett kérdőívek március havi összesítésének megállapításai: 45 
ügyfél töltött ki kérdőívet, 36 a Nagyon elégedett vagyok, 2 az Elégedett va
gyok, 7 az Elégedetlen vagyok megjegyzést tette. A kérdőíves fölmérés foly
tatódik.

K. Gy.



Képes beszámoló
a 2007. február 2-4. között Balatonalmádiban megrendezett Emas tanácskozásról, valamint a San Michele al 

Tagliamento (Bibione) és Balatonalmádi városok közt megkötött testvérvárosi szerződés ünnepélyes aláírásáról

Az EU Town Twinning prog
ramja támogatásával Balatonal
mádi és San Michele al 
Tagliamento (Bibione) önkor
mányzata közös projektet hajt 
végre, amely az Olaszországban 
elsőként Bibionéban bevezetett 
EU Környezetvédelmi vezetési és 
hitelesítési rendszernek (angol 
rövidítése: Emas) Balatonalmádi
val történő megismertetését, illet
ve különféle területeken a jövőbe
li kapcsolatok kiépítését tűzte ki 
célul. A vállalkozás első közös ta
nácskozására Balatonalmádiban, 
ez év február 2. és 4. között, Öko
menedzsment és turizmus címmel 
került sor, amelynek záró esemé
nyeként sor került a testvérvárosi 
megállapodás aláírására is. Az 
eseményekről az alábbiakban fő
ként képekben számolunk be. A 
felvételeket Kovács Piroska Ró
zsa és Pászti György készítette.

Sergio Bornancin, San Michele al 
Tagliamento polgármestere bemutatja 
városát

Dr. Kutics Károly képviselő előadást tart az idegenforgalom helyzetéről

Dr. Hoffmann Gyöngyi alpolgármester asszony ismerteti a testvérvárosi 
szerződés magyar szövegét az ünnepség meghívott vendégei előtt

A tanácskozás balatonalmádi küldöttei és magyar előadói

Az itáliai résztvevők, előtérben a polgármesterrel

Az Emas tanácskozás küldöttei és meghívott vendégei

Dr. Kutics Károly képviselő összefoglalja a konferencia eredményeit



TESTVÉRVÁROSI SZERZŐDÉS 

BALATONALMÁDI ÉS SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO 

VÁROSOK KÖZÖTT

A mai napon, 2007. február 4-én 
Balatonalmádiban a Városháza dísz
termében, mi Keszey János és Sergio 
Bornancin, mint városaink választott 
polgármesterei ünnepélyesen test
vérvárosi szövetséget kötünk.

E szerződés célja, hogy városaink 
polgárai baráti kapcsolatba lépjenek 
egymással, kölcsönös megértést és 
tiszteletet tanúsítsanak egymás iránt, 
cserekapcsolatok révén együttműköd
jenek a kultúra, a sport, az oktatás, a 
művészetek, a környezetvédelem, a 
turizmus, valamint a gazdaság terüle
tén.

E célok elérése érdekében előse
gítjük a párbeszédet önkormányzata
ink, a városainkban működő gazda
sági szervezetek, civil szerveződések 
és az ifjúság körében.

Ez a Testvérvárosi Szerződés rög
zíti részvételünket Európa fenntart
ható építésében, kifejezi szándékun
kat a nemzetközi, baráti kapcsolatok 
építésére és ápolására.

Keszey János 
Balatonalmádi 
polgármestere

Sergio Bomancin 
San Michele al Tagliamento 

polgármestere

Dr. Carmela Gerardi asszony, San Michele al Tagliamento 
önkormányzata általános titkára felolvassa a szerződés 
olasz szövegét

Keszey János és Sergio Bornancin polgármesterek ünne
pélyes keretek között aláírják a testvérvárosi szerződést

Veszprémvármegye
Központosít a kormány

A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács legutóbbi ülésén a jelenlévők tárgyalták azt a szer
ződéstervezetet, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel, illetve a regionális fejlesztési ügynökség
gel kötnének. Ennek értelmében az 50 millió forintnál nagyobb értékű pályázatok esetében a döntést Bu
dapesten hoznák meg. Lasztovicza Jenő, a Veszprém Megyei Önkormányzat elnöke sajtótájékoztatóján 
élesen bírálta az elképzelést. A közgyűlés elnöke hangsúlyozta, ennek az intézkedésnek az üzenete egy
értelmű, a kormány nem bízik saját embereiben, akiket a regionális fejlesztési tanácsokba delegáltak. A 
tanácsnak csupán véleményezési joga van, nem dönthet a pályázatokról. Lasztovicza Jenő hozzátette, a 
kormányzat folyamatosan decentralizációról beszél, de a tervezet egyértelműen ez ellen irányul, melyet 
egyébként a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács el is utasított. A Veszprém megyei közgyűlés 
elnöke elmondta azt is, fontolgatják, hogy Brüsszelhez fordulnak, hiszen az Európai Unió normáinak is 
ellentmond az előbbi központosító intézkedés. Lasztovicza Jenő kitért arra is, hogy a 2007-es központi 
költségvetésben nem szerepel az előző években elnyert pályázatok fedezete. A már odaítélt összegből 
160 millió forintot átcsoportosítottak a jövő esztendőre. Ennek súlyos következményei lehetnek, hiszen 
a már elindított beruházások hitel felvételére szorulhatnak, vagy eladósodhatnak.

Brusznyai-emlékmű Veszprémben
Március 17-én Veszprémben a Megyeháza előtti téren elhelyezték a Brusznyai-emlékmű alapkö

vét, beszédet Lezsák Sándor, az Országház ellenzéki alelnöke mondott. A vörös rémuralom által 
1958-ban ártatlanul kivégzett Brusznyai Árpádnak, a Veszprém Megyei Nemzeti Forradalmi Ta
nács vezetőjének emléke előtt tisztelgő mű Melocco Miklós Kossuth-díjas szobrász alkotása lesz.

Almádiak
Az almádi Rákóczi-szobor képe díszíti a fürediek által kiadott, Veszprém megye a Rákóczi-szabad

ságharcban című könyvet. A Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai nevű sorozat 18. köte
teként napvilágot látó könyv szerzője Bánkúti Imre. A csinos kötet címlapjára került Holló Barnabás
nak az almádi tóparti ligetben a történész tudomása szerint az I. világháború után állított, a Nagyságos 
Fejedelmet ábrázoló szobra, amely a kuruc korszak kevés Veszprém megyei emlékei közül való.

Népes küldöttséggel képviseltette magát városunk katolikus közössége a Bódi Mária Magdolna 
1945-ben történt litéri vértanúságának évfordulóján, március 17-én megtartott egyházi megemléke
zésen. A megszálló szovjet katonaság által meggyilkolt, szent életű fiatal leány vértanúságára em
lékező zarándoklaton Veres András szombathelyi püspök tartott szentbeszédet. Márfi Gyula érsek 
bejelentette, gyűjtést indítanak Bódi Magdi boldoggá avatási eljárása költségeinek biztositására.

Húsvétkor fokozott ellenőrzés

Rendőrségi hírek
Az elmúlt időszakban két fontos esemény is történt ka

pitányságunk életében. A képviselő-testület előtti beszá
molót követően tartottuk állományértekezletünket, ahol 
értékeltük a 2006. év feladat-végrehajtását. Az elöljáró ér
tékelése általában pozitív véleményt tartalmazott mun
kánkról, elismerve azokat az erőfeszítéseket, melyeket a 
korábbi években elért jó eredmények megőrzéséért végez
tünk. Meghívott vendégek a civil szféra véleményét tol
mácsolták az állománynak. Ebben megfogalmazták azo
kat az elvárásokat, amelyeket az állampolgárok támaszta
nak a rendőri munkával szemben. Megköszönték azt a 
munkát, amelyet a közrend, közbiztonság érdekében tet
tünk, továbbá felhívták a figyelmet olyan helyzetekre és 
jelenségekre, melyekre kiemelt figyelmet kell a jövőben 
fordítanunk. Szakmai jellegű értékelést mondott mun
kánkról Veszprém város vezető ügyésze, aki a nyomozás 
időszerűségét hangsúlyozta. Ez azt jelenti, hogy a lehető 
legrövidebb időn belül fejeződjön be a nyomozati, illetve 
a vizsgálati munka, továbbá az egyszerűbb megítélésű 
ügyekben, mint például az ittas vezetés, a bíróság elé állí
tás eszközével rövidítsük le a rendőri eljárások idejét.

Ugyancsak a közelmúltban tartotta évértékelését, illet
ve új vezetőséget is választott a helyi polgárőr egyesület. 
A munka értékelésén kívül elhangzott az is, hogy a rend
őrség-polgárőrség együttműködése jó, de itt is nagyon 
fontos, hogy a személyes kapcsolatok jól működjenek, 
közösen dolgozzunk városunk közrendjéért, közbizton
ságáért. Természetesen a jövőben is számítunk a polgár
őrök támogatására. Számunkra továbbra is meghatározó 
jelentőségű, hogy különösen a közterületek rendjének 
biztosításában a polgárőrök is közreműködjenek. Ilyen 
lehet például a közbiztonsági jellegű megelőző ellenőrzé
seken kívül a városi rendezvények közös biztosítása.

Az elmúlt hónapban az átlagosnál jóval kevesebb bűn- 
cselekmény vált ismertté városunkban. 4 betöréses lopás
ról érkezett bejelentés, melyek közül 2 elkövetőit sikerült 
elfogni. Sajnos egy hosszú hétvégén besurranásos lopás
ról is érkezett bejelentés. A helyszíni vizsgálat adataiból 
annyi már most megállapítható, hogy a tulajdonosok, mi
közben az épülethez tartozó gyümölcsösben dolgoztak, 
tárva-nyitva hagyták az ajtókat. Ezt az alkalmat használ
ta ki az elkövető. Készpénzt, iratokat vitt el és okozott je 
lentős kárt a sértettnek. Két csalásról érkezett bejelentés, 
melynek elkövetői ismertek ugyan, de már most látszik, 
hogy az ügy vizsgálata el fog húzódni, hiszen többszerep
lős és összetett esemény sorról van szó, amelyben keve
redik a büntető és a polgári eljárás. Továbbra is előkelő 
helyen szerepel az ittas vezetés, amelyből 3 esetben bün
tetőeljárást kell lefolytatnunk, további 4 esetben pedig 
szabálysértési eljárás zajlik az érintettek ellen. Ketten kö
zülük balesetet is okoztak, szerencsére ezek nem jártak 
személyi sérüléssel, azonban az okozott kár jelentős.

A közlekedésnél maradva bizonyára tapasztalták, hogy 
városunk több pontján feltűnik a sebességmérő berende
zés. Nem csökken azok száma, akik a sebességhatárok je 
lentős túllépése miatt kerülnek szabálysértési eljárás ha
tálya alá. Az érintetteknek minden esetben a vezetői en
gedély bevonásával is kell számolniuk. Sajnálatos, hogy 
egyre több bejelentés érkezik családon belüli erőszakról, 
kiskorú veszélyeztetéséről, tartás elmulasztásáról. Az 
enyhe telet követően mind többen jönnek a hétvégi há
zakba, elvégezni az ilyenkor szokásos tennivalókat. Na
gyobb odafigyelést szeretnék kérni mindenkitől, hiszen a 
bűnözők is tudják, hogy ilyenkor kicsit figyelmetleneb
bek az emberek, ezért gátlás nélkül ki is használják ezt.

A közelgő húsvéti ünnepek kapcsán engedjék meg, 
hogy jó szándékú figyelmeztetéssel éljek. A húsvéti lo
csolást, amennyiben alkoholfogyasztással is jár, ne kö
vesse járművezetés! Fokozott lesz az ellenőrizés, ne koc
káztassanak!

Grúber Sándor r.alezredesrendőrkapitány



GIMNÁZIUMI HÍREK
Sikeres diákhét

A március 14-i fáklyás felvonulás után, amelyen Hosszú Eszter szavalt és Horváth Eszter 
mondott ünnepi beszédet, a gimnáziumi diákönkormányzat egy egész hetet a diákhét rendez
vényeivel töltött meg. A korábbi kampányolás és diákigazgató-választás helyett osztályok 
és évfolyamok vetítettek filmeket, rendeztek vetélkedőket és tartottak kulturális bemutató
kat. A legnépszerűbb események a diákpiknikek voltak, amikor különböző osztályok válo
gatott csemegékkel, szendvicsekkel és üdítőitalokkal várták a nagyszünetben a többieket. A 
sikeres hetet 24 órás nonstop teremfoci-bajnokság zárta, és a 20 induló közül a tanárok csa
pata az elődöntő közelébe jutott. A rendezvényt a Kékkúti Ásványvíz Zrt. támogatta.

Tanulmányi verseny
A Kecskeméten megrendezett országos műveltségi vetélkedőn III. helyezést ért el gimnázi
umunk csapata. Balatonalmádit Berta Kata, Bódis Lilla és Lesták Eszter, a legfelkészültebb 
13. évfolyamos tanulók képviselték Neveda Réka tanárnő vezetésével az észak-amerikai és 
brit vonatkozású rendezvényen.

Kultúra

Tájékoztató pályázati felhívásról
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Oktatási és Kulturális Bizottsága a helyi közműve

lődésről szóló 13/2004.(VI. 07.) sz. rendelete 16.§/6. pontja alapján pályázatot hirdet Balaton
almádiban élő polgárok és közösségek közérdekű kulturális tevékenységének támogatására.

Pályázhatnak önkormányzati intézményhez gazdaságilag, szervezetileg nem kapcsolódó, 
nem sporttevékenységet végző civil szervezetek, egyesületek és alapítványok, valamint ci
vilközösségek, alkotó közösségek, művészeti csoportok, magánszemélyek

A pályázat témakörei: A./ kategória - helyi kulturális esemény, rendezvény szervezése, 
ami a város vagy városrész kulturális kínálatát gazdagítja és közérdeklődésre tart számot; B./ 
kategória - önkormányzati intézményektől független almádi művészeti együttesek, csopor
tok, egyéni alkotók működésük támogatására.

A pályázat benyújtásának feltételei: az oktatási és kulturális bizottságnak címzett pályá
zati leírás (a tervezett rendezvény, vagy tevékenység leírása 1-3 oldalon, pályázati adatlap, 
költségvetési lap kitöltése, minimum 25 % saját erőforrás megléte).

A pályázat részletes kiírása, ill. a benyújtáshoz szükséges nyomtatványok a polgármeste
ri hivatal titkársági és humánpolitikai osztályán beszerezhetők, a www.balatonalmadi.hu vá
rosi honlapról (Hirdetőtábla menü) letölthetők.

A pályázat elbírálása: az oktatási és kulturális bizottság az 1.500.000 Ft. rendezvényi ke
ret és 500.000 Ft. működési támogatási keret felosztásáról szabadon dönt a pályázati ha
táridőig beérkezett pályamunkák ismeretében. Nem adható támogatás ingatlanvásárlásra, 
berendezésre, technikai felszerelésre, vállalkozás, vagy alapítvány létrehozására és támoga
tására. A pályázati támogatás tovább nem osztható. Az önkormányzat a sikeres pályázókkal 
szerződést köt az elnyert összeg felhasználásáról és elszámolásáról. A kapott támogatás ma
gánszemélyek esetén önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül. A felhaszná
lását számlákkal kell igazolni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. április 27-ig beérkezőleg. A pályázatokat a pol
gármesteri hivatalba (8220. Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) kell benyújtani. A pályá
zatról bővebb információ: Kovács Piroska 88/430-254, Rásky Mihályné 88/438-400. A pá
lyázat elbírálásának határideje: 2007. május 22.

Ismét moldvai gyermekek Almádiban
Az idei nyáron is vendégül láthatunk lábnyiki és magyarfalusi csángó-magyar gyermeke

ket. A tavalyihoz hasonlóan most is keressük azokat az önzetlen balatonalmádi családokat, 
amelyek egy hétre szállást és ellátást tudnak biztosítani egy-két (vagy több) tíz-tizennégy éves 
csángó magyar gyermeknek, akik várhatóan júliusban érkeznek. A napközbeni elfoglaltság
ról, ahogyan tavaly, a szervező (és finanszírozó!) Varga Imre gondoskodik, aki most is vár
ja mindazok jelentkezését, akik részt vennének az üdültetésben (telefon: 06-20 941 28 69).

Örömmel adjuk hírül azt is, hogy május elején avatják a Lábnyiki Gyermekek Házát, amely 
a magyar nyelvű oktatás otthona lesz a jövőben. A Ház belső berendezésére (asztalok, szé
kek, iskolai felszerelés stb.) még nincs meg a teljes fedezet, így aki teheti, anyagiakban is 
hozzájárulhat a moldvai magyar nyelvű oktatás körülményeinek javításához.

Bálint Sándor

Köszönetnyilvánítás
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - megbízatásuk lejártával - 

köszönetet mond: Schildmayer Ferencné elnöknek, Sári János, Kovács István, Szabó Zoltán, 

Újj Mészáros István tagoknak az „Almádiért Közalapítvány" Kuratóriumában az elmúlt évek

ben kifejtett munkájukért.
Keszey János, polgármester

Tájékoztató a vizitdíjak 
visszatérítéséről

Mint ismeretes, 2007. február 15-től az egészségügyi szolgál
tatások igénybevételére vonatkozó jogszabályok megváltoztak: 
a háziorvosi (beleértve a fogászati alapellátást) és a járóbeteg
szakellátás (beleértve a fogászati szakellátást) igénybevételekor 
a biztosítottnak -  az ellátás előtt - vizitdíjat (alapesetben 300,- 
Ft) kell fizetni. Az évi 20 alkalom feletti háziorvosi és szakellá
tások után fizetett vizitdíjak összege visszaigényelhető! 
Amennyiben a biztosított az egészségügyi szolgáltatótól kapott 
nyugtával, számlával igazolja, hogy az adott naptári évben az ál
tala igénybevett háziorvosi ellátásért (ideértve a fogászati alap
ellátást is), illetve járóbeteg-szakellátásért (beleértve a fogásza
ti szakellátást) vizitdíjat legalább (külön-külön számolva) már 
20-20 alkalommal fizetett, a 20. alkalom feletti ellátások után fi
zetett vizitdíjak összegét a lakóhelye (ennek hiányában a tartóz
kodási helye) szerinti illetékes jegyzőtől visszaigényelheti.

A visszaigénylés alapja szóban, vagy írásban előterjesztett 
kérelem, melyben az ügyfél a neki jog szerint visszajáró vizit
díj; visszatérítést kérelmezi.

Írásbeli kérelem benyújtása esetén a kérelem jogosságáról a 
jegyző 15 napon belül egyszerűsített határozatban dönt, és dön
téséről az ügyfelet levélben tájékoztatja. (Amennyiben ez idő 
alatt nem hoz határozatot, a kérelmezőt a jogszabály alapján 
megilleti a kérelemben igényelt összeg.) Az írásbeli kérelem 
formanyomtatványa a Balatonalmádi polgármesteri hivatal 
portáján igényelhető, illetve a város honlapjáról (www.bala
tonalmadi.hu) letölthető. A kérelemben meg kell jelölni, hogy 
a biztosított a vizitdíj összegének visszatérítését

- postai úton vagy
- személyes átvétel útján igényli.
A visszajáró és postai úton visszatéríteni kért vizitdíjat a ha

tározat kézbesítését követő 15 napon belül folyósítja a hivatal 
a jogosult részére. A visszaigényelt összeg készpénzben törté
nő kifizetésének időpontja a balatonalmádi polgármesteri hiva
tal pénztárában (jogerős határozat esetén, a személyazonosság 
igazolása mellett) minden hónap első szerdája (ha ez munka
szüneti nap, az azt követő nap) 8—15 óra között.

Mód van arra, hogy a kérelmet a biztosított személyesen, szó
ban terjessze elő. Ez esetben a felvett jegyzőkönyv alapján a 
jegyző a kérelemről azonnal dönt, és - ha a kérelemnek helyt ad
- gondoskodik a visszaigényelt összeg azonnali kifizetéséről. 
(Az azonnali kifizetés jogi előfeltétele az ügyfélnek a fellebbe
zési jogról való lemondása.) A szóban előterjesztett kérelemhez 
szükség van a személyazonosító és lakcímigazolványra, és a 
TAJ kártyára. A 20 alkalom feletti vizitdíj összegének visszaté
rítését a balatonalmádi lakosok személyesen a polgármesteri hi
vatal (Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) titkársági és humán
politikai osztályán (Balikó Ferencné, 25. szoba, 88/438-444) 
kérhetik minden hónap utolsó szerdáján 8.00-15.00 óra között.

A kérelem elbírálásához mindkét esetben csatolni kell:
- az adott naptári évben az ellátásokért 20-20 alkalommal fi

zetett az első húsz, külön-külön háziorvosi (fogorvosi) ill. já 
róbeteg-szakellátási (fogorvosi) vissza nem igényelhető vizit
díjakról szóló eredeti nyugtákat, számlákat (alapcsomag - me
lyeket ellenőrzés után visszakap az ügyfél.),

- és a visszaigényelhető vizitdíjak eredeti nyugtáit - melye
ket az ügyiratokhoz kell csatolni (tehát azokat nem kapja vis
sza a kérelmező).

Fontos tudni:
- a háziorvosi és a járóbeteg-szakellátásért fizetett vizitdijak 

nem összegezhetők, azokat külön-külön kell nyilvántartásba 
venni és azok visszatérítéséről dönteni,

- az emelt összegű vizitdíjat visszaigényelni nem lehet.
- a befizetett vizitdíjak számát naptári évenként kell számolni,
- a visszaigénylésre jogalapot teremtő 20-as alapcsomag be

mutatása minden kérelem benyújtásánál kötelező,
- a visszatérítésre nyitva álló határidő: legkésőbb a tárgyév 

december 31-ét követő 60 napon belül (a határidő jogvesztő),
- a visszafizetésre irányuló eljárás illeték és költségmenetes,
- a jegyző vizitdíjjal kapcsolatos döntésével szembeni felleb

bezést, illetve a vizitdíjjal, a kórházi napidíjjal kapcsolatos pa
naszokat az Egészségbiztosítási Felügyelet bírálja el.

A visszatérítésről érdeklődni lehet a polgármesteri hivatal tit
kársági és humánpolitikai osztályán személyesen, vagy telefo
non a 88/438-400, 430-254 számon. A vizitdíjjal kapcsolatban 
részletes lakossági tájékoztatás Veszprém megyében a 06 80 
949-004 zöld számon kapható.

Kovács Piroska Rózsa 
aljegyző

http://www.balatonalmadi.hu


EMMA NYARALÓ, VIGADÓ MOZGÓ, VÁROSHÁZA
II. RÉSZ

Az ismertetés első részében leírt Vatzke birtokot a Veszprémi Független 
Hírlap 1882. 24. számában eladásra hirdették, mely szerint:....3 hajlék van 
rajta ..1 szoba, 1 konyha, présház, istálló és pince... 1 lakószoba, 1 konyha és 
pince...Présház, pince.. Ez megfelel a korábban említett lakóház és 2 pince 
adatnak. A Thuryék által megvett telekrészen volt egy épület, amit valószínű
leg átalakítottak a mai formájára, és ezért nem említi a telekkönyv új épület 
építését.

Thury Etele halála (1917) után fia örökölte az apai részt. További telekköny
vi adatok:

1926. október 6-án kelt bejegyzés szerint megosztás és eladás történt
Szeöke Lajos részére 1744 
négyszögöl területre vonat
kozóan. 1926. november 23- 
án kelt egy fontos bejegyzés, 
amit szó szerint érdemes 
idézni. 1926. október 16. 
napján kelt, vázrajzot is ma
gában foglaló községi bizo
nyítvány alapján feltüntette
tik, hogy az ingatlanon egy 
ház, illetve mozihelyiség 
épült Fürdő u. 14 szám alatt. 
Megszületett Almádi első 
mozija, a Vigadó Mozgókép
színház, amelyet a későbbi 
újsághírek szerint sokféle 
célra használtak. Egy 1928. 
május 27-én kelt, rendez
vénnyel kapcsolatos híradás 

szerint 600 férőhelyes volt a terem, ami igen tekintélyes nagyságrend, való
színűleg nem mai mértékkel mérték.

A moziépület két tömegből állt. A sétánnyal párhuzamos épületrész, ami 
megegyezik a mai városháza Balaton utcai szárny nélküli földszintjével, va
lamint az erre merőleges, lényegesen nagyobb, a mozit magába foglaló épü
letrészből. A helyzet jól érzékelhető az 1932 körül készült légifelvételen Nem 
ismert, hogy meddig működött a mozi. Szóbeli közlés szerint viszonylag rö
vid ideig, mert az épületnél szerkezeti problémák jelentkeztek és lebontották 
az épületrészt.

Férje halálát követően, 1929. januárjától Szeöke Lajosné működtette az 
épületet. Erre utal az 1931. május 31-én a Veszprémi Hírlapban megjelent hir
detés, miszerint Balatonalmádi legforgalmasabb helyén a fősétányon, női fod 
rászat, vagy más szakmának is alkalmas helyiség olcsón kiadó. Szeőkéné Vi
gadó. Egyébként a földszinti árkádok alatt nyíló bejárattal több üzlet is folya
matosan működött. Például Hazai Alpesi Sajtház Rt., Fotó üzlet és kölcsön
könyvtár Dominusz Kornél bérletében.

1933. májusban kelt telekkönyvi bejegyzés szerint dr. Fassanok Gábor és 
neje, Vízy Gabriella vásárolta meg épületet, illetve ingatlant. Ezt követően na
gyon sok megosztás és tulajdonosváltozás történt, így az eredeti Thury Etele

birtok is egyre kisebb lett. Természetesen más birtokok is elszenvedték az 
ilyen változást. Csupán érdekesség, hogy még ekkor is a telek döntő része 
szántó művelési ágú a telekkönyv szerint.

A telekkönyvi adatok nem tartalmazzák a mozi épületrész lebontását, vala
mint a megmaradó rész átalakítását és az emeletráépítést sem. A bontást nagy 
valószínűséggel 1935 körül végezték el. A Balatonalmádi Fürdő és Építő Rt. 
által, 1937. március 31-én készített Balatonalmádi szállodák és panziók kimu

tatásában nem szerepel az épület. Ugyanakkor 1937-ben és 1938-ban kiadott 
kiadványban levő térkép szerint Fassanok Pensio-ként jelölik. 1938-ban még 
egy bejegyzés kelt, nevezetesen névmagyarosítás okán, amikor is dr. Földbí
ró Gábor és neje, Vízy Gabriella a tulajdonosok

1942. évben történt bejegyzés szerint özv. dr. Földbíró Gáborné tulajdo
nosa a 977 négyszögöl nagyságú telken álló épületnek. Ugyanezen évben 
özv. dr. Földbíró Gáborné Vízy Józsefnak és Vízy Tibornak ajándékozza az

ingatlant. Sem a telekkönyvből, sem a korabeli sajtóból nem derül ki, mi
kortól szálloda az épület. Szóbeli közlés (id. S. F.) szerint 1939-ben készült 
az emeletráépítés Bán Károly építőmester kivitelezésében. Tény, hogy az 
1930-as évek legvégén kiadott képes levelező lapokon Hotel Hungária Szál
loda és A Budapesti Debrecen Étterem Üzeme feliratok olvashatók.. Az épü
let Balaton utcai homlokzatán ezek mellett még Tul. Szabó Lajos felirat is 
szerepel. Abban az időben az üzemeltető bérlőt szokás volt tulajdonosként 
szerepeltetni.

1952-ben államosították a Vízy József és Vízy Tibor nevén álló „lakó és üz
letház”, amelyik „29 szobát és 3 bérleményt” tartalmaz, olvasható az államo
sításra kerülő ingatlanok jegyzékében. Ezzel megszűnt szálloda funkciója az 
épületnek. További sorsa elég változatos. Volt vállalati központ (4. sz. Mély
építő V.), színészlakások, orvosi rendelő, klubhelyiségek, városi könyvtár. 
Végül 1988-89-ben átalakításra és bővítésre került, így nyerte el mai nagysá
gát és funkcióját, Balatonalmádi Városháza-ként fontos középülete Almádi
nak.

Schildmayer Ferenc

1923. évi térkép részlete

Vigadó Mozgóképszínház, képes levelezőlap 1928-ból

Hungária szálloda képe 1940-ből

Légifotó részlet 1932 körül



József Attila

Világosítsd föl
Világosítsd fö l gyermeked: 
a haramiák emberek; 
a boszorkák - kofák, kasok.
(Csahos kutyák nem farkasok!)
Vagy alkudoznak, vagy bölcseinek, 
de mind-mind pénzre vált reményt; 
ki szenet árul, ki szerelmet, 
ki pedig ilyen költeményt.

És vigasztald meg, ha vigasz 
a gyermeknek, hogy így igaz. 
Talán dünnyögj egy új mesét, 
fasiszta kommunizmusét -  
mivelhogy rend kell a világba, 
a rend pedig arravaló, 
hogy ne legyen a gyerek hiába 
s ne legyen szabad, ami jó.

S ha száját tátja a gyerek 
és fölnéz rád, vagy pityereg -  
ne dőlj be néki, el ne hidd, 
hogy elkábítják elveid!
Nézz a furfangos csecsemőre: 
bömböl, hogy szánassa magát, 
de míg mosolyog az emlőre, 
növeszti körmét és fogát.

(Az 1905. április 11-én született 
József Attilára 

1936-ban írt költeményével 
emlékezünk.)

Váth Jánosra emlékezünk
Március 2-án megemlékezést tartottunk, 120 esz

tendeje annak, hogy Horváth János a szomszédos 
Kenesén meglátta a napvilágot. Nagy utat járt be 
azonban a fiatal -  az irodalmi körökben már Váth 
János néven elhíresült -  tanító, amikor is 1919 nya
rán igazgató tanítóként megkezdte almádi munkás
ságát.

Még 33 éves sem volt, alig tíz évnyi pedagógiai gya
korlattal a háta mögött került vissza a szívéhez oly kö
zel álló pannon tengernek part
jára. Öröme amiatt is nagy volt, 
hogy a vörsi, világosi, majd vin
dornyalaki elszigeteltség után a 
megyeszékhely közelsége és az 
éppen fejlődésnek induló almá
di fürdőhelyi élet olyan szelle
mi közeget biztosított számára, 
amely irodalmi munkásságát is 
nagyban segítette.

Iskolaigazgatóként és íróként 
is hamar ismeretséget, barátsá
got kötött a település fejlődésé
ben meghatározó szerepet vál
laló Óvári Ferenccel. A tanári 
munkája révén szerzett megbe
csülés és tisztelet haláláig elkí
sérte, emellett kora eseményei
nek krónikásaként is dokumen
tum értékűek írásai, tőle tudjuk, 
hogyan épült a Szent Imre templom, kik révén gazda
godott a parti sétány egyre újabb szobrokkal, dicséret

tel ír a Györgyi Dénes által tervezett Hősök Emlékmű
véről.

Nagy öröm, hogy az általa nagyon fontosnak tartott 
bronz arcképcsarnok már az ő arcmását is őrzi, kedves 
sétahelyén, a Balaton-parti fák alatt. Gazdag irodalmi 
munkásságát -  a néprajzi ihletésű elbeszélések mellett -  
leginkább talán a Balatoni emberek című antológia jel
lemzi, amelyben sorra veszi a kedves tájhoz kötődő tu
dományos, művészeti és irodalomtörténeti ismereteket.

Tanítói, iskolaigazgató, majd 
tanfelügyelői tevékenységét le
zárva, nyugdíjas éveit is első
sorban az irodalomnak szenteli, 
de a II. világháborút követő 
években már alig-alig jut közlé
si lehetőséghez.

Emlékét a volt iskolaépület is 
őrzi -  de elsősorban az almádi 
diákok kell, hogy őrizzék a va
lamikori igazgató bácsi emlé
két. Mi, ma élő almádiak pedig 
a Pannónia emlékszobájában 
látható képeket megnézve, ol
vassuk újra Váth János írásait -  
érdemes: a békéről, szeretetről 
szólnak.

(Az íróról készült festmény, 
amely a városi könyvtár Váth- 
gyűjteményében látható. A fe l

vételt Szóllás Péter készítette.)

fl

Borverseny és irodalom?
Az Almádi Kertbarát Kör 2007. évi borversenyén 37 bor, egy József 

Attila díjas költő, egy József Attila díjas író és a Petőfi Rádió irodalmi 
szerkesztője találkoztak. A közös nevező a bor iránti tisztelet és eme cso
dálatos folyadék szeretete volt.

A költő Kemsei István, az író főszerkesztőnk, Sarusi Mihály, a rádiós 
Balla Ferenc volt. Jelenlétük nem a véletlen műve, hiszen Pista tanár kol
légám, Feri régi tanítványom, és Mihály kenyér-nemadóm az Almádi Új
ságnál.

Mindhármuk jelenlétét érdeklődve fogadták a jelenlévők, de számom
ra ennél több örömet okozott jelenlétük. Kötetlen beszélgetésükről nem 
tisztem beszámolni, de eredményként már egy riport már elhangzott a Pe
tőfi adón. Mindannyian örülnénk, ha az almádi Öreghegyen, a berényi Új
hegyen és a környező szőlő ültetvényeken termő nemes lé bevonulna a 
magyar irodalomba.

A megmérettetésen túlesett borok sztakkato-szerű folyamatos érkezé
se a szomszédos teremben szülőszoba-szerű hangulatban találta az esé
lyeseket, az esélyteleneket, a mustrálókat és kedves vendégeinket is. A 
kora délután kezdődő esemény résztvevői a lezajlott verseny után az esti 
órákban néhány ismert magyar nótával voksoltak elégedettségükről.

A kiemelkedő minőségű borok 2006-ot emlékezetes évjárattá teszik. 
Nagyszerű borok születtek tavaly. A kedvező mennyiségű és eloszlású 
napfény, csapadék és az almádi borászok verejtéke, szorgalma és folya
matosan fejlődő szaktudása nehéz feladat elé állította a bírálókat. Az 
eredmény azonban magáért beszél, hiszen a fehér borok közül Győri Mik
lós olaszrizlingje, a fűszeres borok kategóriájában Szemes Béla csersze
gi fűszeres bora, a vörös borok hadából dr. Bartik Tamás és Horváth Pé
ter zweigelt barrique bora nagy aranyat nyert. Továbbá 11 bor aranyat, 9 
ezüstöt, 8 bronzot és 6 oklevelet kapott

Mi sem jellemzőbb a jól sikerült rendezvényre, minthogy a szurkoló 
tábor és a mustrálok az emelkedett hangulatban az okleveles borokat is 
rendre elfogyasztották... A borverseny lebonyolítását dr. Gulyás Tibor, 
Győri Miklós és Szemes Béla urak a helyszínen tapasztaltak alapján me
net közben támogatásban részesítették. Köszönet nekik!

Nem várt csattanó helyett csak tényekről tudok beszámolni. A bor és 
az irodalmárok is egymásra találtak...

Lőrincz József 
elnök

Petőfiről
Nem kívánok, mert nem is tudnék legkiválóbb költőnkről életrajzot írni, csupán a mi 

Petőfi Sándorunkról, annak hányatott sorsáról szeretném az olvasókat tájékoztatni.
Köztudottan költőnk fejszobrának avatása 1902. július 31-én történt jelenlegi 

helyén a segesvári csatára emlékeztetően. A bronzból készült mű kora talán leg
híresebb szobrászművészének alkotása, név szerint Izsó Miklósnak. Kevésbé is
mert az a tény, ami a szobor gallérjába van beütve: 1872. Nem tudjuk, hol pihent 
30 évig, ami után dr. Óvári Ferenc kezdeményezésére, amint a ligetben álló töb
bi szobor is, ide került mindnyájunk örömére.

Az 1950-es években ismeretlen okból áthelyezték a liget keleti végébe (ma ját
szótér). Innen 1994. márciusában sikerült eredeti helyére visszatenni. A kálvária 
még nem ért véget. 1997. augusztus 17-ére -  mint a fénykép is mutatja -  ismeret
len randalírozók a földre teperték értékes szobrunkat. Petőfi Sándor javíthatatla
nul széttörten feküdt a fűben.

Meg kellett keresni a módját a hiányzó szobor pótlásának. Sikerült a neves al
kotóművész e szobrának másodpéldányát Budapesten, az Irodalmi Múzeumban 
megtalálni. A múzeum igazgatója, Praznovszky Mihály engedélyével megkeres
hettük a Kiskőrösre kihelyezett másolat nyilvántartás szerinti gipsz példányát, 
ami a helyszínen örömünkre nem gipsz, hanem ugyanilyen fémből, de beltéri hasz
nálatra készült és őrzött volt. Elve az engedéllyel azt Csongrádra szállítottuk, ahol 
Máté István szobrászművész élethűen kiöntötte.

Meg kell említeni, hogy csupán barátságból készített még két beltéri használat
ra alkalmas gipsz szobrot is, „valamire jó lesz” jelszóval. Az elkészült Petőfi-szo
bor ismét felkerülhetett eredeti vöröskő talpazatára, Mihály Gábor Munkácsy-dí
jas szobrászművész barátunk segítségével.

így az új szobor avatására sor kerülhetett 1998. március 15-én.
Meg kell említenem, a munkálatok teljes költsége a lakosság adakozásából, illet

ve az illetékes minisztérium, valamint a Veszprém megyei önkormányzatnak a segít
ségével gyűlt össze. Így városunknak szerencsére nem okozott külön költséget. Az 
sem hallgatható el, hogy a két gipszmásolat milyen szerencsés célt szolgált. Az el
sőt, bronzosítottan testvérvárosunknak, Nyitragelencsérnek ajándékoztuk új község
ház-avatásuk alkalmából, a másikat pedig, viszonozva a támogatást, a Megyének jut
tattuk, akik tovább ajándékozták szintén bronzosítottan a pápai Petőfi Iskolának.

Így lehetett egy immár 105 éve Almádiban álló híres emléket megmenteni sok- 
sok emberi segítség által.

Az eredeti, összetört szobor darabjait őrizzük. Lehetőség lenne emlékmegőrzés 
céljából összeállítani, ha megkaphatnánk a Petőfi-arcot attól a tisztelt ismeretlen
től, aki, biztosan kegyetlenből, őrzi.

Majbó Gábor



Lokhegyi Krisztus

Vöröskőből faragott mezsgyekaró a Lokhegy aljáról -  Krisztus-fejjel! A hívő 
katolikus almádi szőlősgazda kérésére a kővágó mester által belevésett 
év szám nehezen olvasható, valószínűleg 1867.

Húsvét

Van Isten?
Az ember gyakran jut arra a következtetésre, hogy nincs Isten. Különösen 

akkor, ha látja maga körül az emberi gonoszság mélységeit. Ilyenkor arra gon
dol: ha lenne Isten, mindezt nem engedné meg. Az igazság azonban az, hogy 
Isten a mi kezünkbe adja a döntést és önmagát. Ezt tette az első húsvéton is. 
Bár minden ereje és hatalma megvolt hozzá, hogy megakadályozza elfogását, 
hogy megverjék, kigúnyolják, leköpdössék és a végén keresztre feszítsék, 
mégsem akadályozta meg. Az emberek kezébe adta önmagát, megengedte, 
hogy azt tegyék vele, amit akarnak. Sőt, mindezt az emberekért viselte el, hogy 
amit az ember a szabad akaratából elkövet, annak következményei alól, a bün
tetés alól mentesítse. Így imádkozott az ellene támadókért: „Atyám, bocsáss 
meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek”.

A húsvét reményt ad az embernek. Isten elrejtőzik, nem látható és nem kéz
zelfogható, szabadságunkat tiszteli, bármit megtehetünk vele és ellene. Az 
ember él is ezzel a szabadságával. És mindezek ellenére, érthetetlen módon, 
Isten szereti az embert, szeret minden embert, és hajlandó mindent megbocsá
tani. De nemcsak ebben áll húsvét reménysége. A megaláztatás, a gonoszság 
látszólagos győzelme után jött a feltámadás: Krisztus feltámadt, nem volt a 
sírban, és megjelent tanítványainak. Húsvét reménye tehát ebben is áll: Isten 
legyőzte a gonoszságot, a bűnt és a halált. Ezért vele együtt ez minden ember
nek sikerülhet. Csupán a szabad akaraton, a mi döntésünkön múlik, hogy meg
keressük-e önmagunkban azt a valahol eltemetett Isten-arcot.

Sz. K.

Almádi cserkészek

100 évesek lettünk!
Lord Robert Baden-Powell angol katonatiszt a búr háború során megta

pasztalta a fiatalok tettrekészségét, tenni akarását, leleményességét. 1907- 
ben 4 őrssel táborozott Browses szigetén és tapasztalatairól megírta 
Scouting for Boys című könyvét. Innen indult világjáró útjára a cserkész
mozgalom. Ma már 150 országban 18 millió fiú és 8 millió leány cserkész 
van a világon.

Magyarországon 1912-ben alakult meg a Magyar Cserkészszövetség. A 
cserkészet valláserkölcsi alapon működő politikamentes ifjúsági szervezet. 
Megszakításokkal működött a magyar cserkészet, mert 1919-ben Kun 
Béláék, 1944-ben Szálasiék, 1947-ben Rajk Lászlóék betiltották a cserkésze
tet. A cserkészek 4 évenként úgynevezett. Jamborree-n vesznek részt. 1933- 
ban Magyarországon, Gödöllőn rendezték meg a cserkész világtalálkozót. 
Idén Angliában, Londonban lesz 100 éves jubileumi JAMBOREE. (A jam
boree indián szó, jelentése nagy békés találkozó) 1989-ben alakult újjá a cser
készmozgalom Magyarországon. 1992-ben szerveződött meg Balatonalmá
diban is az 1409. sz. Szent Jobb cserkészcsapat Csoma János atya kezdemé
nyezésére.

A cserkészek 10 törvényük alapján élnek.
1. A cserkész egyenes lelkű, és feltétlenül igazat mond.
2. A cserkész híven teljesíti kötelességeit, amelyekkel Istennek, hazájának 

és embertársainak tartozik.
3. A cserkész, ahol tud, segít.
4. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.
5. A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú.
6. A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket.
7. A cserkész följebbvalójának jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik.
8. A cserkész vidám és meggondolt.
9. A cserkész takarékos.
10. A cserkész testben és lélekben tiszta.
A két kiscserkész törvény:
1. A kiscserkész vezetőjére hallgat.
2. A kiscserkész uralkodik önmagán.
A törvényeink nem tiltanak, azt mondják meg, hogyan éljünk. Aki nem 

ilyen, az nem cserkész! A törvények betartására a kiscserkészek ígéretet, a 
cserkészek fogadalmat tesznek.

Módszereink: a korosztálynak megfelelő próbarendszer, cselekedve tanu
lás, őrsi rendszer.

Hetente tartunk cserkészgyűlést (szombatonként 9 órakor). Csapatunk ado
mányokkal, rendszeres pályázatnyeréssel, az alapító Balatonalmádi plébánia 
jóvoltából rendelkezik:

- jól berendezett cserkészotthonnal,
- táborozáshoz szükséges sátrakkal, tábori felszerelésekkel,
- vízi cserkészethez szükséges telephellyel a Horgásztanyán, kenukkal, vi

torlással, külön magunk által épített stéggel.
1992-től minden évben rendeztünk kerékpáros, vagy kenus mozgótáboro

kat. Már kétszer voltunk a Tiszán Szegedig, kétszer a Dunán Bajáig, Fertő-tó, 
Szajki-tavak, Tisza-tó mind általunk „becserkészett” helyek. Az idén kenus 
mozgótáborunkat Vásárosnaménytól Tiszafüredig tervezzük 260 fkm hosz
szon. Táborunk célja az úszni tudás, erőfelmérés, vízi jártasság, táborépítés, 
főzés, tábortűzi élményszerzés, Magyarország megismerése.

Cserkész köszöntéssel köszönök el, és kívánunk: Jó munkát!
(Fényképünk 2003. október 23-án készült Budapesten a Corvin közben, 

ahol az almádi cserkészek kitüntetést vettek át.)
Gáll Attila 

csapatparancsnok



Ministráns avatás
Sokak közös álma vált valóra március első napjaiban, amikor a balatonal

mádi és a vörösberényi plébánia ministránsai adakozó hívek jóvoltából új mi
nistránsruhát ölthettek magukra, hogy ezzel is emeljük a liturgia fényét. Régi 
hagyomány elevenedett meg a ministráns avatás szertartásával, melyet nagy
böjt 2., illetve 4. vasárnapján tartottunk előbb Balatonalmádiban, később pe
dig Vörösberényben. A beöltözés előtti napon a ministránsok lelküket is új ru
hába öltöztették, és a szentgyónás kegyelmével eltelve várták e ritka ünnepet. 
Ezen események méltó kezdetét jelentették a balatonalmádi plébánia ünnepi 
időszakának, melyet a Szent Jobb kápolna felállításának 50., és Szent Imre 
herceg születésének 1000. évfordulója alkalmából tartunk.

Almádiban tízen, Vörösberényben tizenketten vonultunk az eukarisztiában köz
tünk jelenlévő Krisztus elé, hogy hűséget fogadjunk neki az oltár szolgálatában. 
A szertartást János atya vezette, és rámutatott, hogy e szép és nemes feladat alap
ja a Jézustól kapott általános papság, mellyel minden keresztény hívő rendelkezik 
a keresztség révén. Ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy a ministránsok közül a 
kellő időben többen is meghallják majd Jézus hívó szavát az oltár szolgálatára.

Maga a ministri szó segédkezőt jelent. Mára ugyan többségében gyerme
kekről van szó, de templomunkban, követve az ókeresztény gyakorlatot, fia
talok és felnőttek egyaránt segédkeznek az oltár körül. Így még inkább kife
jezve az egyház azon törekvését, hogy ne csak puszta szemlélői legyünk a 
szentmisének, hanem tevékeny résztvevői is. János atyával együtt szeretettel 
várunk minden gyermeket ministráns közösségünkbe (óvoda nagycsoportjá
tól), hiszen az Úr szolgálatát nem lehet elég korán kezdeni.

„Hagyjátok hadd jöjjenek hozzám a gyerekek..., mert ilyeneké az Isten Or
szága. (Mk 10,14) Karáth Gábor, hittanár

Téged is hív Szent Imre
A római katolikus plébánia az először 2 éve megrendezett nagyszabású tem

plomünnepéből és missziósnapjából szeretne hagyományt teremteni. Szeretne 
ezen a napon Almádiért dolgozni és imádkozni: Almádinak ajándékot adni. 
Így ebben az évben is egész napos műsorra hívja a plébánia az almádiakat 
június 30-án az Öregparkba.

Felhívás
Az almádi Szent Imre Római Katolikus Plébánia ingyenes, negyedévente 

megjelenő újság kiadását tervezi. Kérjük, aki igényli ezt az újságot, az alábbi 
sorokat kitöltve küldje el a plébánia címére (Római Katolikus Plébánia, 
Balatonalmádi, Óvári F. u. 28.)

N év:....................................................................................................................

C ím :....................................................................................................................
A szerkesztők

Sikeres első sváb bál

Német önkormányzat
Tisztelt Almádi Polgárok!
Február 17-én a Pannóniában volt az első almádi sváb bál, melyet a német ki

sebbségi önkormányzat rendezett hagyományteremtés céljából. Sajnos kissé meg
késve mondunk köszönetet a segítségükért, a márciusi újságba már nem fértünk 
bele. A részvétel igen magas volt, a hangulat, a műsor és a vacsora minden igényt 
kielégítő volt. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden egyes résztvevőnek 
a hangulat emeléséért, minden egyes adományozónak, kiknek nevét nem tudnánk 
felsorolni, mivel az újság terjedelme kevés lenne hozzá. Köszönet a polgármester 
úrnak, a jegyző úrnak és a veszprémi német kisebbségi önkormányzat elnökének, 
hogy jelenlétükkel emelték a bál színvonalát.

Bízunk abban, hogy jövőre is találkozunk, a német kisebbségi önkormányzat szá
mít a részvételükre, egyúttal várjuk jelentkezésüket a német Törzs-asztalhoz is, mely
hez tagsági könyvet adunk. Kívánunk ezúton is mindenkinek jó egészséget és ered
ményekben gazdag, boldog nyarat. Remélhetőleg a borfesztiválon is találkozunk.

Winkler Istvánné 
német kisebbségi önkormányzat 

elnök-helyettes

Felhívás

Tisztelt éttermes vállalkozók!
Az Almádi Borfesztivált előkészítő szervezőbizottság döntése alapján ezú

ton keresünk
2 éttermes -  kitelepülni szándékozó -  vállalkozót 2007. augusztus 10-20-ig 

tervezett és már meghirdetett Almádi Borfesztiválra.
A részvétel feltételei: azonos típusú - 4x2 m-es - faházakban való 

megjelenés, bérlemény formájában. Bérleti díja 140.000 Ft, mely befizetendő 
július 15-ig az Almádiért Közalapítvány számlájára. (Az Önkormányzat 
megszervezte a bérlés lehetőségét, gondoskodik a faházak felállíttatásáról, 
lebontatásáról s elszállíttatásáról.)

A részvételi díj (a faház bérleti díjat nem tartalmazza - szerepe a pro
gramokhoz és a közműköltségekhez való hozzájárulás) 2007. évben is:
150.000,- Ft, melyet az Almádiért Közalapítvány számlájára 2 részletben -
75.000,-Ft-ot május 15-ig, 75.000,-Ft-ot július 15-ig - kérünk befizetni. 

Emellett a rendezvényen önkéntes munkát végzők, és testvértelepüléseinkről
érkező, a rendezvényen résztvevő vendégeink részére kérünk tisztelettel napi 
átlagban 20 adag vacsorát a rendezvény ideje alatt.

A további szolgáltatók köre az előző évekhez hasonlóan: borházak, sajtház, 
langalló, kürtöskalács, cukorka, vattacukor, kézművesek. A rendezvény 
időpontjáig várhatóan lebontjuk az elavult Gombák épületsort. A rendezvény 
minden estéjére programot szervezünk.

Kérjük, részvételi szándékát - melyben jelzi az értékesíteni kívánt 
ételféleségeket is - minél hamarabb, de legkésőbb április 20-ig írásban tegye 
meg az Almádiért Közalapítványhoz címezve (8220 Balatonalmádi, 
Széchenyi sétány 1.).

Keszey János, polgármester

Felhívás

Vers- és prózamondó verseny
A Balatonalmádi Szent Imre Plébánia vers- és prózamondó versenyt hird

et, előkészületben a templomünnepre. Nevezni lehet gyermek és felnőtt 
kategóriában, két művel. Egy a vallás, a hit élményét bemutató vagy ehhez 
köthető, és egy teljesen szabadon választott prózai vagy verses alkotással a 
világirodalomból. Időtartam legföljebb 3 perc. További tájékoztatás a 
plébánián (438 -  435), vagy a templomi hirdetőkön.

Anyanyelvi rovat

VIII. Henrik
Nincs szándékomban az angol királyról, annak viselt dolgairól értekezni, 

hiszen ez nem történelmi rovat. A címmel csupán azt kívánom bemutatni, 
hogy a királyok neve előtt még élnek a római számok. Hozzáfűzöm: még a pá
pák neve előtt is: II. Pius stb. Miért téma ez? Grétsy László professzor hívta 
fel a figyelmemet az Anyanyelvi őrjárat című (Szabad Föld, 1999) kiadvány
ban arra, hogy kopik a római számok használata. Valóban tapasztalhatjuk, 
hogy régebben a keltezésben ez állt: 1932. XI. 2., míg napjainkban így írjuk 
a dátumot: 2007.04.02. Vagy nézzünk egy másik példát: Kis Ferkó 2. osztá
lyos tanuló, olvashatjuk napjainkban, holott ezt régebben így írták: II. osztá
lyos tanuló. Menjünk tovább. A lakcímben hajdan ez állt: Ó utca 3. III. 2. Ma
napság pedig ezt látjuk: Ó utca 3/3/2. Bizony, szebben mutatott volna az egy
kori írás. Van még egy terület, ahol a római számok megmaradtak, ez pedig a 
kerületek jelzése: Budapest VIII. kerület. (Itt érdemes megjegyezni, hogy a 
város neve és a kerület közé nem teszünk vesszőt!)

Az évszázadok jelölésében is egyre inkább teret veszítenek a római számok. 
Gyakrabban látjuk így 19. század, mint korábban: XIX. század. És ha már 
Anyanyelvi rovatba írok, akkor meg kell említenem, hogy például a kiadvány
okban is helyes lenne megtartani a római számokat, mint teszi ezt az Édes 
Anyanyelvünk című népszerű anyanyelvi folyóirat, aminek a fejrészében ez 
áll: XXVIII. évfolyam 2. szám.

A magyar helyesírás szabályainak 11. (=XI.) kiadásában is azt olvashatjuk, 
hogy „A római számok visszaszorulóban vannak.” Az orvosok szakmai szo
kásait tiszteletben kell tartani. Említ példákat: X. agyideg, IV. ágyéki csigo
lya. Tovább idézek a kiadványból: „Mai alkalmazásuk pontos körét nem le
het meghatározni. Használatuk leginkább olyankor tanácsolható, ha az arab 
számokkal szemben megkülönböztető vagy tagoló szerepük lehet”- amint ezt 
néhány fenti példán láthattuk.

Lehet, hogy a római számok újabbkori mellőzésének azok nem kellő isme
rete az oka? Frissítsük fel ismereteinket: 1=1, 4=IV, 5=V, 9=IX, 10=X, 
20=XX, 45= VL, 50= L, 60=LX, 90=XC, 100=C, 500= D, 1000= M. Régeb
bi épületek homlokzatán még láthatjuk az építés idejének jelölésére a római 
számokat, például így: Épült MDCCXXXIV azaz 1734-ben.

Tartsuk meg a római számok használatát ott, ahol célszerű, ahol valóban 
megkülönböztető szerepük lehet az arab számokkal szemben vagy azok között!

Láng Miklós



Föld napja a Köcsi-tónál
A Föld Napján -  április 22-én -  játékos természetvédelmi, tájismereti ve

télkedőre várja a természetszeretőket az almádi Bauxitkutató Természetjáró 
SE és a Pannónia a Köcsi-tó tanösvénynél. A tó melletti pihenőhelyen 22-én, 
vasárnap 10,30-kor kezdődik a rendezvény, amelyet Baross Gábor geológus 
nyit meg. A Köcsi-tó tanösvény bemutatása után gyalogtúra lesz az Óriás or
rához, túravezető Knauer József és Baross Gábor, visszaérkezés a Köcsi-tóhoz 
14 órakor. Kérjük, jelezzék részvételüket a rendezőknek, amennyiben 10 fő
nél nagyobb csoporttal kívánnak megjelenni (bxtse@chello.hu)!

A tanösvény Káptalanfüred alsóörsi határában van, a Köcsi-tó partján van. 
Kialakítására a felhagyott vörös homokkő bánya és az egykori agyagbánya he
lyén létrejött bányató tájrendezése kapcsán került sor. A tavacska térsége ko
rábban Alsóörs községhez tartozott, 1982-ben csatolták Balatonalmádihoz.

Káptalanfüred élővilágával, tiszta levegőjével és kiegyensúlyozott éghajla
tával mindenkinek kedvező körülményeket biztosít. Nem is gondolnánk, hogy 
mennyi érdekes földtani természeti értéke van városunknak. A legnevezete
sebb a vöröskő, amely szinte mindenhol kibukkan a felszínre. Érdekes földta
ni feltárása van a Köcsi-tó közelében lévő felhagyott kőbányában, s a város 
nyugati határában, a 71-es út bevágásában. Vidékünk vöröskő bányászata a
XX. század első felében élte virágkorát, a partvédelem, a támfalak, völgyhi
dak, sírkövek, emlékművek tanúskodnak erről. A vereskő-faragás remek pél
dáit ismerhetjük meg az épületek lábazatain, falain és kerítésein.

Előzőleg a lefolyástalan területen összegyűlt csapadékvizet állatok itatóhe
lyeként hasznosították az alsóörsiek a tavacskát. A Köcsi-tó és környékének 
élővilágát a tájrendezés előkészítése során ismertük meg részletesebben. A tó
ban több növénytársulás mozaikjából álló, mocsár és nádas vegetáció figyel
hető meg. A Köcsi-tó szegélyzónájában lándzsás hidőr, csikorgófű, mocsári 
csetkáka, deres szittyó található. Szárazabb részein réti szittyó, fülemüle szity
tyó is megjelennek. Ritka növénye a kékeszöld harmatkása, melynek ez az el
ső ismert bakonyvidéki előfordulása.

A tótól kissé távolabb, azzal összeköttetésben nem álló területen a mocsári 
sás megjelenése meglepő, s arra utal, hogy a felszín közelében olyan vízzáró 
réteg található, mely a csekély összefolyó csapadékvizet nem engedi a mély
be szivárogni. A mocsári sás között csikorgófű és bókoló rozsnok ismerhető 
fel. A mesterségesen kialakított mélyedésekben mocsári csetkáka, pajzsos ve
ronika és csikorgófű haragoszöld állományai díszlenek. A cserjéssel érintke
ző szegélyen mintegy 200 tő védett agárkosbor található. Vigyázzunk rá!

A Köcsi-tó számos állatfajnak nyújt táplálkozási és szaporodási lehetőséget. 
Különösen kiemelendő kétéltű és hüllőfauna élőhelyeként. A farkos kétéltűek 
közül a tarajos és pettyes gőte ismertek. Több békafaj szaporodási és fejlődési 
helye: vöröshasú unka, barna ásóbéka, zöld levelibéka lárvái kerültek elő vízé
ből. A tó állandó lakója a tavi béka. A siklófajok közül a vízi sikló nagy szám
ban él a tóban és közvetlen környékén. A tó környékén számos vízhez valami
lyen fokon kötődő rovarfaj is jól érzi magát, így több szitakötő faj is.

A tanösvény inkább 400 m-es tanséta, 4 állomásán ízelítőt kapunk a tó-kör
nyéki természeti értékek ismeretéből: a vörös homokkövön kialakult élővilág
ból, a 250 millió éves kavicskő-homokkő ősi folyópartját feltáró kőzetekből. 
A homokkő megőrizte egyes őshüllők lábnyomát, ebből következtetünk az ős
állat alkatára és méretére. A pihenőhely mellett a kis tó életéről látunk ismer
tető táblát. Nem messze ide nyugatra, a tábor előtt, a gyalogtúrázók 2002. évi 
országos találkozójának vöröskő emlékpadját találjuk.

A tanösvény hagyományos turista útjelzés (sárga T) segítségével követhető. 
Káptalanfüred vasúti megálló felöl akár a sárga kereszt, akár a sárga sáv jelzés 
mentén elérhető. A kirándulást ezeken a jelzéseken a Csere-hegyi kilátó felé 
folytatható. A Föld Napja résztvevőinek emlék-kitűzőt adományoz a BXTSE.

K. Gellai Mária

A csatornaberuházást vizsgáló 
ad hoc bizottság jelentése

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2007. 
(I.04.) Öh. számú határozatával a 2004-2006. évi szennyvízcsatorna-hálózat
bővités beruházás teljes átvilágítására ad hoc bizottságot hozott létre, mivel a 
beruházással kapcsolatosan városunkat jelentős anyagi hátrány érte, ugyanis 
az Állami Számvevőszék 2006. évi vizsgálata nyomán önkormányzatunknak 
63,8 millió Ft-ot vissza kellett fizetnie a jogszabály-ellenesen igénybevett ál
lami céltámogatásból.

A képviselő-testület határozatának megfelelően a bizottság az elkészített je
lentését március 29-én a képviselő-testület elé terjesztett megvitatásra. A tes
tület a jelentés elkészültét és beterjesztését tudomásul vette, és úgy döntött, 
hogy a jelentést -  állásfoglalás kérése céljából -  megküldi az illetékes közigaz
gatási hivatalnak. A jelentés részletes vitáját - figyelembe véve Pandur Ferenc 
képviselő kérését is - a következő testületi ülésre halasztotta. A jelentés teljes 
szövege, mint 24-es számú előterjesztés, Balatonalmádi város honlapján az 
„Önkormányzat - Testületi ülések - Balatonalmádi Városháza kisterme (2007- 
03-29)” úton érhető el és olvasható, vagy a hivatal titkárságán megtekinthető.

Dr. Kutics Károly 
az ad hoc bizottság elnöke

Szülők levele óvodáról, 
Váciról, játszótérről

75 aláírással ellátott levelet juttattak el szerkesztőségünkbe. A szülők egy 
része által aláírt levelet megalkotói a város képviselőinek, önkormányzatunk 
vezetőinek küldték el. A szülők levelének első fele az óvodai élet, óvodai 
nevelés nehézségeire hívja fö l a figyelmet, s emlékeztetnek a volt Váci iskola 
épületének kihasználatlanságára is. A levél második része az almádi já t
szóterek állapotát kifogásolja. A város vezetői úgy döntöttek, hogy a levélben 
fölvetett kérdésekről rövidesen leülnek beszélgetni az aláírókkal. Lapunk ezt 
követően szeretne bővebben foglalkozni a szülők levelében foglaltakkal. 
„Ízelítőül” azt a részt közöljük a levélből, amely a majdnem egy évig épülő, a 
Széchenyi sétányon lévő (a Hattyú ÁBC mögötti) liget „ultramodern” kerített 
játszóteréről szól.

„...De itt a most épült, parkban lévő játszótér is. Az ütéscsillapító talaj 
rosszul lerakott, már most hepehupás. A csúszda takaróelemének csavarjai a 
faanyag tartószerkezetébe nem simulnak bele, abból jelentősen kiállnak. A 
takaróelem bemetszéseinél, ahova a gyermekek lecsúszás előtt beteszik a 
kezüket, ott kapaszkodnak, már most elrepedezett, hiányos. Becsípheti az apró 
ujjakat, szálka mehet bele stb. A mászóka és a csúszda közötti áthidalóra a 
gyermekek ki tudnak mászni, roppant veszélyes. A kötél nem acélbetétes, 
műanyag borí tású, nem időtálló, nem strapabíró.

A szabvány nem teszi lehetővé egyazon hintaállványon belül a két külön
böző ülőke felszerelését. Nem lett volna megoldható (hiszen hely van rá) két 
darab egyes hintaállvány beépítése, az egyiken lapülőke, másikon bölcső
ülőke? Gondolva a játszótérre járó családokra, ahol általában van egy apróság, 
meg egy nagyobbacska gyermek. Nem beszélve a padokról. A nagyszülők, 
kismamák a kerítésen kívül kell, hogy leüljenek, illetve végig állniuk kell, 
amíg gyermekük, unokájuk játszik. Balatonfűzfőn, a Gyártelepen is épült ját
szótér, érdemes megnézni.

Jelen pillanatban Balatonalmádiban nincs egyetlen korszerű játszótér...”

Tájékoztató az óvodai, általános 
iskolai beíratás rendjéről

Az óvodai beíratás időpontja: 2006. április 23. (hétfő), 8-17 óra 
2006. április 24. (kedd), 8-15 óra 

Helye: 1. sz.. Napköziotthonos Óvoda, 
Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. u.31.

Tel.: 88/593-900 
e-mail: ovibalmadi@invitel.hu 

1/A sz. Mogyoró-úti Óvoda,
Balatonalmádi, Mogyoró u. 1.

Tel.:88/438-341 
e-mail: ovibalmadi@invitel.hu

Az első osztályos tanulók beíratásának időpontja:
2006. április 16. (hétfő), 8-16 óra
2006. április 17. (kedd) 14-18 óra 

Helye: Györgyi Dénes Általános Iskola, 
Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. u. 30.

Tel.: 88/438-352 
e-mail: cifabian@freemail.hu 

Vörösberényi Általános Iskola,
Balatonalmádi, Thököly u .1.

Tel: 88/594-230 
e-mail: iskolaberenyi@freemail.sulinet.hu

Felhívás személyi jövedelemadó 
1 százalékának fölajánlására

A városunkban működő alapítványok, amelyek szívesen fogadják a velük 

szimpatizáló adózók SZJA 1 % felajánlásait, a következők:

1. "A lm ádiért” Közalapítvány. Adószáma: 19262259-2-19.
2 .  "Együtt -  Egymásért” nyílt közalapítvány. Adószáma: 18919879-1-19.

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

mailto:bxtse@chello.hu
mailto:ovibalmadi@invitel.hu
mailto:ovibalmadi@invitel.hu
mailto:cifabian@freemail.hu


Polgárőr hírek
Egyesületünk immár 12 éve végzi önként vállalt munkáját a bűnmegelőzés 

és a közbiztonság javítása érdekében. Március elején tisztújító közgyűlést tar
tottunk. Az eseményt jelenlétével megtisztelte Keszey János polgármester, 
Balogh László, a Veszprém Megyei Polgárőr Szövetség titkára, Grúber Sándor 
városi rendőrkapitány, Dr. Hoffmann Gyöngyi alpolgármester asszony, Dr. 
Szűcs Sándor jegyző, Pandur Ferenc és Dr. Dávid Gyula képviselő urak. 
Hansági Endre elnök beszámolt a 2006. évi munkánkról - erről az olvasó e 
hasábokon folyamatosan tájékozódhatott -, majd ismertette az idei terveket.

Néhány adat: egyesületünk létszáma 40 fő, ebből 28-an adtak rendszeres 
járőrszolgálatot 1015 alkalommal, közel 4000 óra időtartamban. Legtöbbet Bugyi 
Pál teljesített (292 óra). A budatavai városrészen Tóth József és Horváth Ferenc 
(281, ill. 188 óra), iskolai szolgálatban Jákói Sándor (128 óra), a lovasoknál 
Szentesi Vajk (68 óra) végzett kiemelkedő tevékenységet. Fontos megjegyezni, 
hogy a fokozottan őrzött nyaralóingatlanoknál betörés nem fordult elő, a közbiz
tonság javítása érdekében azonban szükség lenne a lakosság aktívabb részvételére 
is! Figyeljenek a szokatlan mozgásokra, autókra! Tőlünk telhetően minden lehet
séges fórumon beszélünk erről az iskolásokkal, nyugdíjasokkal.

Keszey János hozzászólásában kiválónak értékelte a polgárőrség, a rendőrség 
és a polgármesteri hivatal közötti kapcsolatot. Mint mondta: „...összefogásra van 
szükség az olyan településeken, ahol a turizmus nagy szerepet játszik". Grúber 
Sándor a lakosságtól kapott bizalmi tőke megőrzésének fontosságát hangsúlyoz
ta, amit csak a polgárőrséggel közösen lehet fenntartani. Kiemelte az időskorúak 
ellen elkövetett bűncselekmények visszaszorításának szükségességét. Balogh 
László dicsérte a jó „hármas kapcsolatot" és gazdasági eredményeinket. Kérte, 
hogy a postával újítsuk meg a megbízási szerződést.

A továbbiakban a tagság megerősítette Hansági Endre elnöki megbízatását, 
majd az új vezetőségi tagokat megválasztotta. Elmúlt évi munkájuk elis
meréseképpen az egyesület jutalomban részesítette Vámos Tibor, Jákói Sándor, 
Tóth József, Nagy Róbert és Fazekas Ferenc polgárőröket. Gratulálunk!

Tisztelt Olvasók! Köszönjük eddigi erkölcsi és anyagi segítségüket! Olyan 
eszközök beszerzését tették lehetővé, amelyekkel gyorsabbak, hatékonyabbak 
lehetünk feladataink végzésekor, gépkocsink szolgálati futásidejét pedig meghossz
abbíthatjuk. Internet-hozzáféréssel rendelkező olvasóink megtekinthetik honla
punkat a polgor.fw.hu oldalon. A honlapot folyamatosan fejlesztenénk, ehhez is, 
valamint munkánkkal kapcsolatosan is várjuk ötleteiket, javaslataikat, kritikáikat, 
esetleg képeiket a polgor@freemail.hu címre írott leveleikben!

F. F.

A Ramada Szálló a kitüntetettek között

Aranynap-díj 2006
Mint egy megvalósult álom: hazánk legszebb, legromantikusabb tájai, s ezek fó

kuszában azok a négy- és ötcsillagos szállodák, melyek az elmúlt évi teljesítményük 
alapján elnyerték a Day Holiday Kft. Aranynap-díjait. A rendezvényszervezéssel 
foglalkozó cég korábban csak a legjobb konferenciaszállodákat részesítette elisme
résben, ám az idegenforgalom változásával lépést tartva immár a wellness kategóri
ában is minősíti a legjobb magyarországi szállókat. A budapesti Sofitel Szállodában 
tartott ünnepélyes díjátadáson azt is érzékelhettük -  nemcsak a pompás környezet, 
valamint a személyzet visszafogott előzékenysége, szaktudása, hanem a pazar pano
ráma is méltóvá tette a házigazdát a kitüntetésre. Vitathatatlan ugyanis, hogy a szál
lodák fekvése, környezete hangsúlyosabbá teszi a belső kényelmet, segíti az értekez
letek közötti fölfrissülést.

Nem véletlen, hogy a február végi ceremónián azoknak a szállodáknak a vezetői 
járulhattak a díjakért, amelyek hegyek és vizek vonzásában várják vendégeiket. Így 
a Duna-parti Thermál Szálló Visegrád, a Korinthia Aquincum, a Danubius Grand 
Hotel Margitsziget, s kivételként a büki Radisson Sas Birdland Resort & Spa.

A hazai idegenforgalomban bizonyára példa nélküli, hogy egy másfél éves múlt
ra visszatekintő szálloda rangos szakmai elismerésben részesül -  még akkor is, ha 
tudjuk, hogy az almádi Ramada sajátos metamorfózis eredményeként jutott a Ma
gyarország legjobb négycsillagos vidéki konferenciaszállodája címhez. A hajdani 
szocreál stílusú Aurórából 2005 nyarára olyan szálloda született, amely a Balaton 
partján lévők közül úttörőként csatlakozhatott egy rangos nemzetközi lánchoz. 
Wossala György, a szálloda tulajdonosa szerint is ritkán fordul elő, hogy egy új lé
tesítmény ilyen gyors sikereket érhet el.

- A díj azt igazolja, hogy munkatársaim kvalitása, hozzáállása, a szolgáltatások 
minősége nem kerülte el a konferenciák résztvevőinek figyelmét. Tudom termé
szetesen azt is, hogy csak a színvonal további javításával tarthatjuk meg és bővít
hetjük vendégkörünket. A cél egyértelmű: változatlanul a névhez méltó körülmé
nyeket kívánunk biztosítani a hazai és külföldi turistáknak egyaránt. Bízunk ab
ban, hogy szervezett vendégeink eredményesen és kellemesen tölthetik el nálunk 
azokat a napokat, melyeket csapatépítésre, különböző tréningekre szánnak a mun
káltatók. A díj napjaink fontos értékmérője, ám mi máris előre tekintünk: javítjuk 
a konferencia-infrastruktúrát, ezen belül növeljük a szekciótermek befogadóképes
ségét, s bővítjük a wellness szolgáltatásokat is. A közeljövőben melegvizes nagy
medencével bővül a szálloda kínálata, és a szálló saját, tóparti strandját is felújít
juk. Olyan nívót kívánunk itt meghonosítani, melynek révén a szálloda és létesít
ményei tovább öregbíthetik a Balaton hírnevét itthon és külföldön egyaránt -  fo
galmazott Wossala.

Négy- és ötcsillagos szállodák a Duna és a magyar tenger partjáról -  a hazai ven
déglátás, szállodaipar zászlóshajói. Süli Ferenc

F E L H Í V Á S

Félmillió a gyilkos 
nyomravezetőjének!

500. 000 forintos nyomravezetői díjat tűzött ki 
Veszprém megye rendőrfőkapitánya a 2006. 
nyarán Veszprémben megölt idős nő ügyében. A 
fényképen látható, a megyeszékhelyen egyedül 
élő 75 éves sértettre július első hetében, lakásában 
támadt rá az ismeretlen elkövető. Az áldozat bele
halt a bántalmazás okozta sérüléseibe. Az esetre 
csak napokkal később derült fény, amikor a 
szomszédoknak feltűnt, hogy az egyetemi város
rész társasházi lakásában a redőnyöket nem 
húzták fel, és a száradó ruhákat sem szedték be.

A megyei főkapitányság bűnügyi szerve a 
széleskörű adatgyűjtést követően továbbra is ismeretlen tettes ellen folytatja 
a nyomozást, és a bűncselekmény elkövetésének oka is tisztázásra vár még. 
A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztálya számít azok 
jelentkezésére, akik információval tudják segíteni az elkövető kézre kerítését.

A bejelentéseket a 107-es és 112-es segélyhívó számokon kívül a 06-(80) 
949-149-es hívószámú ingyenesen hívható üzenetrögzítős telefonon, vagy a 
06-(88) 428-022-es telefonszámon a 13-62-es melléken személyesen várják 
kollégáink. Bejelentését a vmrfkbu@freemail.hu e-mail címen interneten 
keresztül is megteheti. A rendőrség az informátor kilétét bizalmasan kezeli.

Veszprém MRFK bűnügyi osztály

94 éves tiszteletbeli tag
Néhány héttel ezelőtt kedves esemény zajlott a 94 éves Kovács Kálmán 

bácsi Csokonai közben fekvő takaros házában. A ma is élénk szellemű idős 
kertbarát - az almádi kör tagja - otthonában vette át a 2007-ben alapított 
Balatonalmádi Kertbarát Kör tiszteletbeli tagságáról szóló oklevelet. A korá
val járó mozgási nehézségek miatt már nem vesz részt tevékenyen a szervezet 
életében, de minden összejövetelt követően várja a híreket és az eseményekről 
a beszámolót. Köszönet illeti ezért Farkas Pistát, aki rendszeresen beszámol 
Kálmán bácsinak. 1949-ben jött Almádiba. A Fűzfői Papírgyárba rövid időre 
érkezett Budapestről pénzügyi területen jártas vezetőként. Megbízatása 
először nem volt végleges, de mivel első házassága nem sikerült, az akkor még 
fiatalember itt ragadt Almádiban. A titok nyitja valószínűleg Margit néni, a 
ma 84 éves felesége, akit itt ismert meg...

Jó egészséget, boldogságot és sok szerencsét, Kálmán bácsi, Margit néni!
L.J.

Gyalogos teljesítménytúra kiírás

Tihanyi Gejzíritek
2007. április 28. szombat 

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Európa-díjas, földtani természeti 
értékekben bővelkedő, különleges, utóvulkáni képződményeket bemu
tató túra. Hagyományos teljesítménytúrázás, kötött nyitva tartású 
ellenőrző pontokkal. Védett, helyenként fokozottan védett területen 
vezető útról letérni, növényeket, állatokat és kőzetet gyűjteni kizárólag a 
Nemzeti Park Igazgatóságának engedélyével lehet!

TIHANYI GEJZÍRIT 33 
Indítás: Örvényes vasútállomás, 8 -  10:15 óráig.
Útvonal: Örvényes vá. - Pécsely - Zádorvár -  Nagy-Pécsely - Aszófő -  Apáti 
templomrom -  Nyereg-hegy - Tihany, Aranyház - Átjáró bg. -  Gejzír-mező -  
Csúcs-hegy -  Aszófő. Emelkedő: 1100 m. Menetidő: max. 9 óra.

TIHANYI GEJZÍRIT 20 
Indítás: Aszófő vasútállomás, 8 - 10 óráig.
Útvonal: Aszófő vá. -  Apáti templomrom -  Nyereg-hegy -  Rátái csáva -  
Kiserdő-tető- Futballpálya- Óvár -  Barátlakások - Visszhangdomb -  
Aranyház -  Átjáró bg. -  Gejzír-mező -  Csúcs-hegy -  Aszófő. Emelkedő: 700 m. 
Menetidő: max. 5,5 óra.

MINDKÉT TÚRA RÉSZE AZ ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KUPÁNAK! 
Hozzájárulás a rendezési költségekhez: Április 20-áig előzetes nevezéssel 
200 Ft/fő, a helyszínen mindenkinek 400 Ft/fő. Kizárólag helyszínen, 
érvényes MTSZ, TTT, MSTSZ, DIÁK igazolvány és a Magyar Turista Kártya 
felmutatása esetén engedmény: 100 Ft/fő. Előzetes befizetés postautalványon 
az egyesület címére, vagy a Balatonalmádi OTP, Bauxitkutató TSE 
11748083-20015264 számra. Sportorvosi engedély nem kell, de a túrán min
denki saját felelősségére indul. A rendező szervektől, ill. a rendezőségtől 
kártérítés semmilyen címen nem igényelhető.
Az indulók útvonalvázlattal ellátott ellenőrző lapot, a teljesítők kitűzőt kapnak. 
Egyéb: Csomagszállítás a rajtból (Örvényes vá) a célba 100 Ft/csomag.

mailto:polgor@freemail.hu
mailto:vmrfkbu@freemail.hu


Sport pályázati felhívás
Balatonalmádi Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottsága pá

lyázatot hirdet a sport céljára 2007. évben rendelkezésre álló támogatás elnye
résére. A pályázaton azon sportegyesületek, diáksport egyesületek, civil szer
vezetek és közösségek vehetnek részt,

- amelyek a város tanulóifjúsága és felnőtt lakossága számára sportrendez
vényeket kívánnak rendezni,

- amelyeknek Balatonalmádi székhelyű szabadidősport-szakosztálya műkö
désének fenntartásához megfelelő anyagi eszköz nem áll rendelkezésre,

- amelyeknek egyéni sportolója és diákcsapata kiemelkedő eredményt ért 
el, és szervezetüknek a nagy jelentőséggel bíró sporteseményeken való sze
repeltetéséhez megfelelő anyagi eszköz nem áll rendelkezésre.

A pályázat határideje: 2006. április 27., 12:00.
A pályázatokat egy példányban kell benyújtani az oktatási és kulturális bi

zottsághoz. A pályázathoz szükséges nyomtatványok a polgármesteri hivatal 
titkársági és humánpolitikai osztályán szerezhetők be, valamint a város hon
lapjáról (www.balatonalmadi.hu) letölthetők.

Balatonalmádi, 2007. március 20.
Balatonalmádi Város Önkormányzata 

Oktatási és Kulturális Bizottsága

Városi sportnaptár
04.14. 13:30 Zirc-Balatonalmádi ifjúsági labdarúgó mérkőzés

Zirc Németh Tibor - 06309378542
04.14. 15:30 Zirc-Balatonalmádi felnőtt labdarúgó mérkőzés

Zirc Németh Tibor - 06309378542
04.15. 11:00 Balatonalmádi-Polgárdi NB III-as asztalitenisz mérkőzés 

MTTSZ Berényi iskola Nyúl Csaba - 06302589266
04.21. 21:00 Megyei éjszakai tájfutó bajnokság

HER Malom-völgy Felber Gyula - 06309574830
04.21-22. Tenisz Megyei Diákolimpia döntő

BTC Teniszpálya Dudás Zsolt - 06704554155
04.22. 10:00 Kistérségi tájfutó bajnokság

HER Malom-völgy Felber Gyula - 06309574830
04.22. 11:00 B.almádi-B.füred NB III-as asztalitenisz mérkőzés 

MTTSZ Berényi iskola Nyúl Csaba - 06302589266
04.22. 14:00 Balatonalmádi-Gyulafirátót ifjúsági labdarúgó mérkőzés 

BSE FocipályaNémeth Tibor - 06309378542
04.22. 16:00 Balatonalmádi-Gyulafirátót felnőtt labdarúgó mérkőzés 

BSE Focipálya Németh Tibor - 06309378542
04.22. Föld Napja

BXT Köcsi-tó Knauerné - 06304052178
04.29. 14:00 Csetény-Balatonalmádi ifjúsági labdarúgó mérkőzés

Csetény Németh Tibor - 06309378542
04.29. 16:00 Csetény-Balatonalmádi felnőtt labdarúgó mérkőzés

Csetény Németh Tibor - 06309378542 
04.30-05.01. Kelet-Balaton kupa extrémsport fesztivál

HER Nevelőotthon Felber Gyula - 06309574830
05.01. 14:30 Balatonalmádi-Dudar ifjúsági labdarúgó mérkőzés 

BSE FocipályaNémeth Tibor - 06309378542
05.01. 16:30 Balatonalmádi-Dudar felnőtt labdarúgó mérkőzés 

BSE Focipálya Németh Tibor - 06309378542
05.05. 14:30 Felsőörs-Balatonalmádi ifjúsági labdarúgó mérkőzés

Felsőörs Németh Tibor - 06309378542
05.05. 16:30 Felsőörs-Balatonalmádi felnőtt labdarúgó mérkőzés

Felsőörs Németh Tibor - 06309378542

Pinkóczi sírhelymegváltás

Tájékoztatás
Tisztelettel tájékoztatom a város lakosságát, hogy a képviselő-testület 2007. 
év március 29-i ülésén a Pinkóczi Köztemető sírhelymegváltási díjainak 
emeléséről döntött. 2007. május 15-től az alábbi sírhelymegváltási díjak lép
nek érvénybe:
urnafülke (25 évre) 6.000,-Ft + áfa 20 %
urnasírhely (25 évre) nincs
egyszemélyes sírhely (25 évre) 10.500,-Ft + áfa 20 %
kétszemélyes sírhely (25 évre) 18.000,-Ft + áfa 20 %
négyszemélyes sírhely (25 évre) 37.500,-Ft + áfa 20 %
gyermeksírhely (25 évre) nincs
kétszemélyes sírbolthely (100 évre) 90.000,-Ft + áfa 20 %
négyszemélyes sírbolthely (100 évre) 105.000,-Ft + áfa 20 % 
hatszemélyes sírbolthely (100 évre) 120.000,-Ft + áfa 20 %
nyolcszemélyes sírbolthely (100 évre) 152.500,-Ft + áfa 20 %

A temetővel kapcsolatos további információkat az üzemeltető Balatonalmádi 
Városgondnokság Intézménytől lehet kérni: Elérhetőségük: Tel: 06-88-431- 
607, e-mail balmadivg@invitel.hu vagy személyesen a Balatonalmádi, 
Rákóczi F. u. 43. szám alatti telephelyen. Dr. Szűcs Sándor jegyző

Almádi horgásznapló
Gyakran hallani arról, hogy sok a rabsic a Balatonon és tenni kellene valamit. 

Az idei enyhe tél különösen kedvezett átkos tevékenységüknek. Néhány civil sze
mély megelégelve a gereblyézők és egyéb orvhorgászok, orvhalászok látványát és 
pusztítását elhatározta, hogy határozottan próbálnak meg fellépni ellenük. Ennek 
érdekében úgy döntöttek hogy halőri vizsgát tesznek, és társadalmi formában fel
ajánlják szolgálataikat a Balatoni Halászati Zrt.-nek. Hogy még nagyobb hangsúlyt 
adjanak a dolognak, az ilyen módon halőri feladatra jelentkezőket egyesületbe tö
mörítenék. Ennek minden anyagi vonzatát a tagok saját maguk állják, azonban ha 
érdemi eredményeket tudnak felmutatni, bíznak a Balatonért tenni akarók támoga
tásában.

A kezdeményezés nagyszerű, és reméljük, végrehajtják tervüket annak érdeké
ben, hogy az eljövendő nemedékek is élvezhessék a halfogást a Balatonon. Akik 
érdeklődnek a dolog iránt, a BSHE honlapján (www.bashe.hu) bővebb tájékozta
tást kaphatnak a kezdeményezésről.

Idén tavasszal nem csak a rabsicok, a magas vízállás is megnehezíti a horgászok 
tevékenységét. A Négyméteres partszakasznál gyakran a kerítésig áll a víz a hullám
zás hatására, és a Budatavai kikötőt is nehéz volt száraz lábbal megközelíteni. En
nek érdekében március 22-én csütörtökön egy teherautó murvából megemeltük a be
járót, így akadály nélkül lehet megközelíteni a csónakokat.

A horgászidény idén elég korán kezdődött az enyhe tél hatására, azonban április
ban elkezdődnek a versenyek is. A Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület évadnyitó 
horgászversenye április 28-án lesz, felnőtt, női, ifjúsági és gyermek kategóriában. 
Gyülekező reggel 6,30-kor a horgásztanyán (Balatonalmádi, Véghely Dezső u. 24.). 
A versenyre érkezőket lélekmelegítővel, a kényesebb gyomrúakat és a fiatalokat üdí
tővel várják a szervezők. Ebédre minden résztvevőnek és hozzátartozójának marha- 
pörköltet szolgálnak fel. A felnőttek csónakból, 2x15 bójával kijelölt helyen, míg a 
többiek a stégről versenyeznek. A verseny 8-tól 11-ig tart.

Az idei évben egyesületünk ad otthont a szokásos évi vezetőségi horgászver
senynek, melynek keretében Veszprém megye egyesületeinek csapatai mérik ösz
sze tudásukat május 5-én a Négyméteres partszakaszon. Az almádi csapatot Keő 
Ferenc, dr. Szenthe Zsolt és Rőth Antal alkotják.

A tavalyi évben először megrendezett Horgászpünkösd rendezvénysorozat meg
hívásos horgászversenyén idén is indítunk csapatot. A verseny május 26-án, szom
baton délelőtt kerül megrendezésre. 27-én, vasárnap gyermeknap alkalmából a me
gyei szövetséggel közösen gyermekeknek tartunk horgászversenyt a Négyméte
resnél.

Az almádi rendezvényeken túl április 29-én Akaiiban vesz részt csapatunk a me
gyei válogató gyűrűs botos (match, feeder bot) fordulóján női, gyermek és felnőtt 
kategóriában.

A Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület idén is tart gyermek és ifjúsági foglalko
zást a Horgásztanyán, a tavalyi nagy érdeklődésre tekintettel külön az alsó, és külön a 
felső tagozatos általános iskolás, horgászat iránt érdeklődő - nem csak horgászenge
déllyel rendelkező - gyermekek részére. A foglalkozások április 7-től május 26-ig 9- 
től 12 óráig tartanak (az első két órában a felső, a harmadik órában az alsó tagozatos 
gyermekeket várják). A Horgásztanya az idei évben is várja a városi civilszervezete
ket. A városi diabétesz klub május 8-án tart összejövetelt, míg május 28-án rendkívü
li Cimborafoglalkozás kerül megrendezésre a Tanyán.

Az egyesületi tagdíj befizetések és horgászengedélyek kiadásának rendje meg
változott! A változás 2007 április 1-től érvényes. Megbízott személy: Kalauz Mik
lós, a horgásztanya gondnoka. Időpontok és helyszínek: szerda 14-16 óra, Pannó
nia; csütörtök 14-15 óra, Horgásztanya ( Véghelyi Dezső u. 24); péntek 14-15 óra, 
Horgásztanya; szombat 9-11 óra, Horgásztanya . A szerdai helyszín május 30-ig 
érvényes, azután a Horgásztanyán történik. Számfira Balázs

Idegenforgalmi egyesület alakul
A március 27-én tartott ülésen jelenlévő almádi vállalkozók, civil szerveze

tek, magánszemélyek és az önkormányzat úgy döntöttek, hogy a köz- és ma
gánszféra összefogásán alapuló helyi turisztikai egyesületet hoznak létre. Az 
egyesület megalapításának előkészítésével 11 tagú bizottságot bíztak meg. To
vábbi tájékoztatás a www.balatonalmadi.hu honlap hirdetőtábláján található, 
illetve a zsviktor@balatonalmadi.hu email-címen, vagy a 88/438-400 telefon
számon kérhető. Az egyesülettel kapcsolatos javaslataikat ugyanide várjuk.

Az egyesület további tagok jelentkezését is várja!

Humorzsák
A több földrészre kiterjedő kutatáshoz szükséges felmérés kérdése: 
„Kérem, mondja meg őszinte véleményét arról, hogyan lehetne megoldani 

az élelmiszerhiányt a világ többi részén?“
A nemzetközi kutatócsoport nem jutott eredményre, a felmérés kudarccal 

végződött.
Afrikában ugyanis nem tudták, mit jelent az „élelmiszer". 
Kelet-Európában nem tudták, mit jelent az „őszinte".
Nyugat-Európában nem tudták, mit jelent a „hiány".
Távol-Keleten nem tudták, mit jelent a „vélemény".
Közel-Keleten nem tudták, mit jelent a „megoldás".
Dél-Amerikában nem tudták mit jelent a „kérem".
Az USÁ-ban pedig nem tudták, mit jelent a „világ többi része" .

http://www.balatonalmadi.hu
mailto:balmadivg@invitel.hu
http://www.bashe.hu
http://www.balatonalmadi.hu
mailto:zsviktor@balatonalmadi.hu


Almádi kertbarátok a Feind birodalomban
A tavasz első vasárnapján szikrázó napsütésben indult a kis csapat 

Balatonfőkajárra, a Feind birodalom bevételére. Az utóbbi évek egyik legsi
keresebb almádi rendezvényén résztvevő Feind Borház titkát szerettük volna 
megismerni. Nem kis kíváncsisággal készültünk az érzékszervi ismeretekre, 
a borkóstolásra is.

Az 1994-ben alapított vállalkozás első évi bevétele alig érte el a 2 millió forin
tot, amely tavaly már negyedmilliárdra növekedett. A jó érzékkel megáldott ta
pasztalt agrármérnök Feind Lajos a családban tanult borászati ismereteivel vá
gott neki a feladatnak. Néhány év elteltével csatlakozott hozzá a kertész-borász 
mérnök végzettséget szerzett Péter fia is. A több száz évvel ezelőtti mesterlegény 
képzésnél bevált módszer szerint a fiú elindult Ausztráliába, az egyetemen nem 
oktatott praktikus szőlészeti ismeretek megszerzésére. Az 1 éves tanulmányutat 
követően fél évtizede dolgozik együtt apa és fia a vállalkozásban sikeresen. A 80 
hektár szőlőültetvény mellet 230 hektáron gabonát és repcét is termelnek.

Szép számmal megtaláljuk a bortermelésben használt óriás acéltartályok mellett 
a fahordókat is. Az évi termelés ma már eléri az 5.000 hektolitert, ami palackozva 
700.000 üvegbe dugaszolt finom nedűt jelent. A 65 éves borász tele van tervekkel. 
Legújabb terve egy több tíz milliós szőlőszüretelő kombájn beszerzése, amely 80 
ember munkáját tudja ellátni. Érdekes kísérlet a perzsa eredetű siraz nevű vörös
borszőlő telepítése, melynek első termése az 200 új fahordók némelyikében már 
álmodik az öblös, hosszúszárú talpas poharakkal történő találkozásról . ..

Külön szint jelent az elmúlt évben megnyitott borozó a hozzá kapcsolt eme
letes busz utasait is befogadni képes két nagyon elegáns teremmel, illetve kós
toló helyiséggel. Az Almádit is magába foglaló balatoni kistérség újabb szín
nel gazdagodott a szombat délelőtt is nyitva tartó elegáns üzlettel.

Lőrincz József

M űvészetbarátok 

Egyesülete -  

balatonalmádi csoport

Modern művészet?Alapítva 1973

Ezzel a címmel tart előadást április 19-én csütörtökön 17 órai kezdettel a 
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 1-2. sz. termében Tarczy István. 
A festőművész Almádi közönsége előtt nem ismeretlen; egyrészt éveken 
át tanított a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnáziumban, másrészt 1999-ben 
csoportos kiállítás keretében mutatta be műveit. Számos más csoportos ki
állításon is részt vett, így Veszprémben többször is, Sepsiszentgyörgyön 
és Alsóörsön, míg egyéni kiállítása Veszprémen kívül Budapesten, Pécsett 
és a dániai Gladsaxeban volt.
Tarczy István a Magyar Képzőművészeti Egyetem festő, vizuális nevelés, 
művészettörténet és művészeti-rajz tanári szakának volt hallgatója. 2006 
óta a Veszprémi Művészetek Háza képzőművészeti munkatársa.
Az előadó a Művészetbarátok Egyesületének meghívására osztja meg ve
lünk gondolatait a modem művészetről.
A belépés díjtalan. Nagy szeretettel várjuk a nyugdíjas pedagógusok és Almá
di minden érdeklődő polgárát! A megjelentek között könyveket sorsolunk ki.

Láng Miklós

BALATONALMÁDI 

PANNÓNIA KULTURÁLIS 

KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 

2007. ÁPRILISI AJÁNLÓ
8220 Balatonalmádi, Városház tér 4. Pf.: 67.

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

AZ INTÉZMÉNY NYITVA TARTÁSA PROGRAMFÜGGŐ! 
hétfő -  péntek 10-19  óráig, szombat: 14 -  19 óráig, vasárnap: szünnap 

FIGYELEM!
ÜNNEPI NYITVA TARTÁS -  HÚSVÉT 

2007. április 7-8-9. szombat -  vasárnap -  hétfő ZÁRVA 
Nyitás: 2007. április 10. kedd 10 óra 

ÜNNEPI NYITVA TARTÁS -  MÁJUS 1.
2007. április 21. szombat 10-19 óra között 

2007. április 30. hétfő ZÁRVA 
2007. május 1. kedd -  nyitva csak a program ideje alatt 

Nyitás: 2007. május 2. szerda 10 óra
Április 10., kedd 18 óra - Verset mondok .... Dombai Zoltán előadói estje a Köl
tészet Napja alkalmából. Helyszín: Pannónia olvasóterme.

Április 16., hétfő 9-14 óra között - BABARUHA BÖRZE. Helyszín: Pannónia 
földszintje -  bejárat a Tourinform Iroda mellett. Érdeklődni a 30/749- 10-86-os te
lefonszámon lehet.

Április 27., péntek 18 óra - Virágvasárnap alkonyán. Előadást tart Jókai Anna 
Kossuth-díjas író. Helyszín: Pannónia nagyterme. Az előadást követően az író 
dedikálja könyveit, melyeket az érdeklődők a helyszínen is megvásárolhatnak.

Május 1., kedd - Majális -  szabadtéri programok a Városház téren Színpadi prog
ramok kicsiknek és nagyoknak, játszóház és kirakodóvásár! Bővebb információért ke
resse plakátjainkat és szórólapjainkat, figyelje a Pannónia honlapját (www.pkkk.hu).

FIGYELEM! KEZDŐ TÁRSASTÁNC TANFOLYAMOK A PANNÓNIÁBAN
-  Standard és latin táncok alapjainak elsajátítása, valamint a normák megismerése fel
nőttek számára. Tanítandó táncanyag: Blues. Angol keringő, Bécsi keringő, Rumba, 
Mambó, Salsa, Cha-cha-cha, Jive, Tangó, Rock and Roll stb. A táncokat oktatja: 
Kiinda Dénes táncpedagógus, a Magyar Táncsport Szövetség kiemelt pontozója. Első 
alkalom: 2007. április 13. péntek 18. 30 óra. Helyszín: Pannónia különterme (bejárat 
a Zóna Étterem felől). A tanfolyam időtartama: összesen 8 alkalom péntek esténként
-  egy alkalom 2 x 45 perc. A tanfolyam ára: 8.000 Ft/fő. A tanfolyam indításának 
feltétele: min. 8 pár jelentkezése. Jelentkezni lehet a Pannónia elérhetőségein!

BERÉNYI ESTÉK ELŐADÁSSOROZAT
Szervező: VÖRÖSBERÉNYI POLGÁRI OLVASÓ KÖR

Angyali korona - Szent csillag
címmel tart előadást 
Papp Gábor, kutató

A Vörösberényi Kultúrházban
2007. április 12-én csütörtökön, 18 órai kezdettel 

Az előadás ingyenes 
Adományokat tisztelettel elfogadunk

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

Folyamatos kedvezményeket biztosítunk
- 0 % induló akár 120 hónapos futamidővel
- Használt gépkocsiját emelt áron számítjuk be
- Kedvező kamatfeltételek 
Akciós ajánlatunk:

Ignis Tour navigációs berendezéssel szerelve
Szervizünk vállalja: garanciális gépkocsija szevizelését 
Műszaki vizsgára felkészítését és vizsgáztatását

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

SUZUKI.
PÁ SZTI

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
http://www.pkkk.hu
http://www.paszti.hu/online
http://www.paszti.hu/bejelentkezes


A Családsegítő hírei
A nők ünnepe
Március 8. a nők életében jelentős szerepet tölt be. Jólesik a férfiak meglepeté

se számunkra. Ez történt nálunk a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Köz
pont idősek klubjában. Az ünnepséget megnyitotta a klubunk munkatársa, Katika, 
és átadta szót a férfiaknak. Köszöntőjük után gyönyörű képeslapot adták át min
den hölgy klubtagnak. Asztalaink szépen díszítve, megterítve, mint a mesében te
rülj, terülj asztalkám! Sok, sok édes és sós sütemény, amiről mi nők gondoskod
tunk, kis borozgatás, ásványvíz, üdítő fogyasztása után újabb meglepetés ért ben
nünket. Ugyanis a férfiak megleptek bennünket 1-1 pici pohár pezsgővel.

Hálás köszönettel tartozunk balatonalmádi kedves, nyugdíjas tanárának, 
Lőrincz Gyuszi bácsinak, aki a fiúk felkérése tangóharmonikájával még jobb han
gulatot teremtett. Társult hozzá két klubtagunk is, Feri bácsi mandolinnal, gitárral, 
valamint Józsi bácsi a hegedűjével. Az alkalmi zenekar fokozta a jókedvet, így ze
néjük hatására táncra perdült a szépkorúak társasága. Nagyon kellemes meglepe
tés volt számunkra, köszönjük a férfi klubtagok figyelmességét. Maradandó él
ménnyel távoztunk!

Jó egészséget kívánunk a klub minden tagjának.
idősek klubja hölgy tagjai

Farsang az idősek klubjában
Klubdélután meglepetéssel! - szerepelt február havi programunkban. 28-án dél

után igazi farsangi díszítés és ízlésesen megterített asztal várt bennünket. A kultu
rális központ előcsarnokában a székek színpadszerűen voltak elhelyezve. Kati far
sangi köszöntője után, ami számunkra és a műsort adó Vörösberényi Általános Is
kola tanulóinak, az Őket felkészítő tanítóknak, Jutka néninek és Ildi néninek is 
szólt, a gyermekek uralták a színpadot. A kicsik műsora nagyon meghatott mind
annyiunkat. Átélve a látottakat a mi gyermek, fiatal korunkra gondoltunk. Kicsit 
könnyezve, de örömmel hallgattuk, néztük az apróságok színvonalas előadását. 
Köszönjük a felkészítő tanító néniknek és a gyermekeknek a sok munkát!

A másik meglepetést a mi kis háziasszonyunk szerezte - népi ruhába öltözve ci
gányzenére táncolt nekünk, majd megtáncoltatott bennünket, férfiakat is Egyed 
Tóni régi ismerősünk, barátunk tangóharmonikás zenéjére. A hölgyek meglepeté
se, finomabbnál finomabb sütik, káposztáspogácsa, torta, szendvics, apró finom 
falatkák - felsorolni sem igazán lehet a sok nyalánkságot, ami az asztalra került a 
szorgalmuk, jó szándékuk jeleként - vártak mindenkit. A kiváló zene és a jó han
gulat hatására hamarosan tánca is perdült a mi kis társaságunk.

Újabb meglepetés! Megjelent háziasszonyunk férfi néptáncos ruhában, kalap
ban, csizmában, és táncra kérte a hölgyeket velünk karöltve. Ez igazi meglepeté
sekkel teli farsangi mulatság volt, amihez még hozzájárult természetesen a klub
tagok fergeteges hangulata is. Sok ilyen jó és kötetlen délutánt kívánunk, valamint 
nagyon jó egészséget mindenkinek.

Az Idősek Klubja tagjai nevében
Kurucz István

Áprilisi rendezvények
Április 10., kedd 9. ó. Gyógypedikür: Lajosfalvi Évával. Időpont egyeztetés és 

helyszín: Idősek Klubja.
Április 12., csütörtök 15. ó. Jogi tanácsadás dr. Gyürki Évával. Helyszín: Idő

sek Klubja.
Április 16., hétfő 13.30 ó. „Nótás kedvű volt az apám”, vidám dalos délután a 

magunk örömére. Helyszín: Idősek Klubja.
Április 17., kedd 11 ó. Gyógy masszázs: Kásáné Henn Riával. Helyszín és idő

pont egyeztetés: Idősek Klubja.
Április 18., szerda. 13. 30 ó. Czuczor Sándor előadássorozata: Dalok és sláge

rek történelmi háttere. Helyszín: Idősek Klubja.
Április 23., hétfő - Tavaszi séta. Indulás az Idősek Klubjából 9. 30 ó.
Április 24., kedd 19 ó. Színházi előadás: Petőfi Színház Veszprém: Bolond va

sárnap c. zenés vígjáték. Indulás az Idősek Klubja elől: 18.15.
Április 25., szerda 13.30 ó. Klubdélután.

APRÓHIRDETÉS
Sövénytuja eladó! Termelőtől különböző méretű és fajtájú tuja eladó. 

Balatonalmádi, Szabadság u. 42. Tel.: 88/438-296.

NYITÓBULI! Balatonalmádi, Sport BÜFÉ. Április 29-én amatőr rock együttesekkel. 
Zene, csocsó, kedvező árak. Április 30-án Május 1. Kupa kispályás labdarúgó 

torna a Sportpályán!

Gold  
G arden

Cím: Balatonalmádi, Jókai u. (régi mozi épülete) 
Tel/Fax.: 8 8 /4 3 1 -2 4 0 , 3 0 /4 2 6 -4 2 7 5 , 3 0 /3 3 0 -1 1 6 4  
www.goldgarden.gportal.hu

Ingatlaniroda
• Szaktanácsadás ingatlanok eladása, vétele, cseréje, 

bérbeadása/bérlése esetén
• Ingatlan adatainak ingyenes felvétele a törzsállományba
• Horvátországi tengerparti ingatlanok
• Banki hitelek, kölcsönök felvételében segítségnyújtás, 

34 bank ajánlatából
• Ingatlanok energia állapot felmérése
• Kerttervezés, -építés

Virág és ajándék
• Cserepes - és vágott 

virágok
• Alkalmi és esküvői 

csokrok
• Temetési koszorúk és 

sírcsokrok
• Teremdíszítés
• Ajándéktárgyak

Vörösberényi Nyugdíjas Klub
Április 11-én 16 órakor klubnap. Tanácskozás egy közös program összeállításáról 

(Debrecen, vagy Gyula, vagy Eger kirándulásokra.)
18-án 16 órakor vezetőségi ülés. Klubnap: kártya, sakk stb.
20-án 14 órától a népdalkor fellépése Pétfürdőn. Részvételi díj 300 Ft/fő. A busz 

a szokásos helyről indul.
25-én 16 órakor zenés születésnapi rendezvény.
26-án 7,30-kor kirándulás Celldömölkre. A busz a szokásos helyről indul.
Május 1-jén a munka ünnepe: szabad műsor.
8-án 16 órakor klubnap: kártya, sakk stb. Boros Gyula klubvezető

TAVASZI TEMETŐ TAKARÍTÁS
Március végén a város, a református egyház és az egyházközösség képviselői 

közös megbeszélésen tekintették át jövőbeni feladataikat. Dr. Hoffmann Gyöngyi 
alpolgármester, Faust Gyula tiszteletes, Végh Lajos presbiter és Varjas Zoltán 
presbiterjelölt megegyeztek abban, hogy a város pályázatot nyújt be a megyei ön- 
kormányzathoz, hogy az így elnyert forrásból végre megkezdődhessen a vörös
berényi református templom belső felújítása. Mindannyian bizakodnak abban, 
hogy a hívek nyárra újra birtokba vehetik templomukat. Megegyeztek abban is, 
hogy tavasszal újra indulhat a sírkert takari tás Vörösberényben. A többszöri sike
res rendbetétel után szeretnék folytatni ezt a hagyományt, így újra megszervezik a 
vörösberényi temető takarítását! Lapunk következő számára bemutatkozó interjút 
olvashatnak Fauszt Gyula vörösberényi református tiszteletessel.

FOGJUNK ÖSSZE!
A múlt évi, sikeres temető rendbetétel után szeretnénk folytatni ezt a hagyo

mányt, így újra megszervezzük a vörösberényi sírkert takarítását!
Várjuk Önöket, MINDENKIT (gyerekeket csak szülői felügyelettel), aki segí

teni szeretne ebben a közös ügyben 
2007. április 14-én, szombaton 9 órára a vörösberényi temetőhöz, 
hogy a magunkkal hozott eszközökkel (kesztyűk, zsákok, csákány, ásó, lapát, 

gereblye, bozótvágó stb.) újra tegyünk rendet.
Kérjük a vállalkozókat és azokat, akik gépkocsival rendelkeznek, hogy nyújtsa

nak segítő kezet abban, hogy az összegyűjtött szemetet elszállíthassuk!
Az akcióról bővebb információt a 30/94-64-270-es telefonszámon kérhetnek! 
Dr. Hoffmann Gyöngyi Fauszt Gyula

alpolgármester ref. tiszteletes

Az Almádiért Közalapítvány

2007. július 21-én szombaton

ismét megrendezi hagyományos jótékony célú bálját, a

Hattyú bált
a Balaton legszebb és legnagyobb hajóján, 

a Szent Miklós hajón.

A bál előtt az Öregparkban várjuk a vállalkozó kedvű lakosokat 

vidám utcai jelmezes felvonulásunkra. A beöltözni kívánók 

részére a jelmez megvarratásához ingyen anyagot tudunk biztosí

tani, vagy az elmúlt évekhez hasonlóan kész ruhákból is 

választhatnak.

A bállal és a felvonulással kapcsolatban bővebb információt 

nyújt: Szabóné 88/583-930, 30/2776-566.

Most kétszer takaríthat meg pénzt.
Vissza nem térítendő állami támogatás max. 265.000.- Ft-ig fokozott 

hőszigetelésű nyílászárók cseréjére, másodszor a magas energia árak 

mellett fűtési költségét is csökkentheti.

Felmérés, pályázat elkészítése, nyílászárók cseréje három és öt 

légkamrás profilból, helyreállítással. Lakatos munkák.

Fehér Ablak Cégcsoport márkaképviselő, 30/99-72-153, 

e-mail: hansagi.ablak@chello.hu

http://www.goldgarden.gportal.hu
mailto:hansagi.ablak@chello.hu


nyugalom-sziget kft.
balatonalmádi, baross g. u. 18,
e-mail: jni@sziluett-almadi.hu tel. 06.88.430.301S z i l u e t

sp or t  s zép sé g eg és zs ég

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!

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

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. 4.19., 18 óra 
a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnáziumban. Tanfolyam igény szerint 

délelőtt, délután vagy hétvégén. Gépkocsi-választási lehetőség. 
Érd.: Baksai Gábor, Balatonalmádi, Lehel út 27.

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

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.

 w w w .autobonto-siofok.hu

E u r o a u t ó
Autóbontó-Siófok

Gépjárművek 
forgalomból történő

végleges kivonásához
Bontási Átvételi Igazolás

k i a d á s a .
Az átvétel ingyenes! 

A gépkocsi beszállítás is 
ingyenes!

C í m :  S i ó f o k - K i l i t i ,  
Honvéd u. 091/15 

T e l . :  8 4 / 3 2 2 - 6 3 4  v a g y  
3 0 / 9 4 6 4 - 8 3 8

PC Doktor
Farkas László; Balatonalmádi 
0670 /  3674 - 827. 

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

- Számítógépek javításé, 
helyszíni kiszállással is

- Komplett számítógépek 
összeállítása, beüzemelése 
Új és használt alkatrészek
- Programok telepítése

- Szaktanácsadás, Adatmentés 
- Otthoni, irodai vezetékes, 
és vezeték nélküli hálózatok 
tervezése, kivitelezése

L apos tetők  és  palatetők 

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

és referencia munkával, rövid határidővel vállaljuk. 

Telefonon történt egyeztetés után ingyenes helyszíni felmérés.

ÚJ ALM ÁDI ÚJSÁG  
BALATO NALM ÁDI V Á R O S LAPJA
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